
 

Do Siego 2022 Roku!
Dobiega końca trudny, drugi z kolei covi-
dowy rok – 2021. W wielu domach podczas 
wigilijnej wieczerzy puste nakrycie było 
nie tylko symboliczne. Odeszło wielu bli-
skich – bądź za sprawą pandemii, bądź w 
wyniku jej następstw. Niektórzy z nas zre-
zygnują z sylwestrowych zabaw w obawie 
o zdrowie swoje i najbliższych. Wśród nich 
znajdą się także osoby zaszczepione, sz-
czepionka bowiem nie oznacza braku 
transmisji wirusa w warunkach braku dy-
stansu. 

Tradycyjne race i pokazy sztucznych ogni 
– wiele miast z nich rezygnuje – to osobna 
kwestia. Nadal bowiem trafiają na rynek 
wyroby bez wymaganych atestów, co w po-
łączeniu z brawurą i alkoholem prowadzi 
do tragicznych w skutkach następstw. Do-
dajmy do tego przerażenie setek, a nawet 
tysięcy naszych czworonogów… i pewnie i 
tak pod tym względem niewiele się zmieni. 
Wspólne przebywanie, alkohol, zgiełk i ha-
łas mają w zamyśle zagłuszyć, bodaj na 
chwilę nasze obawy przed niepewną przy-
szłością. Również z powodu spodziewane-
go wzrostu cen nośników energii i jego na-
stępstw dla gospodarki oraz domowych 
budżetów. 

Czy znaczy to, że powinniśmy się poddać 
czarnowidztwu? Nic z tych rzeczy! Wszak 
patron dzisiejszego dnia – Święty Sylwe-
ster – uznawany przez chrześcijan dwóch 
obrządków: katolickiego i prawosławnego, 
wyniesiony do godności papieskiej, koja-
rzony jest z edyktem mediolańskim. Przy-
niósł on prześladowanym dotąd chrześci-
janom wolność wyznania. Właśnie z tej 
przyczyny Kościół katolicki celebruje 
dziękczynną liturgię. 

Z imieniem Sylwestra wiąże się także So-
bór Nicejski i ustalenie wyznania wiary, 
które towarzyszy nam w czasie mszy świę-
tej po dziś dzień. Święty Sylwester oręduje 
za udanymi zbiorami. Patronuje także 
zwierzętom domowym. Wydaje się, że to 
dość powodów, aby za Jego wstawiennic-
twem patrzeć w przyszłość z optymizmem. 
Jego miarą będzie, wszakże nasza indywi-
dualna i zbiorowa odpowiedzialność. 

Starania władz publicznych i ofiarność 
pracowników ochrony zdrowia nie zastą-
pią roztropności i wzajemnej troski. Z tą 
myślą w tytule nawiązujemy do staropol-
skich tradycyjnych życzeń wyrażających 
nadzieję i pragnienie, doczekania następ-
nego roku, pierwotnie bowiem wypowia-
dano je podczas wieczerzy wigilijnej w 
trakcie dzielenia się opłatkiem. 

Redakcja

Po pierwsze, nawet gdy do dotychczasowej liczby 300 
czynnych paczkomatów dodać 1,1 tys. punktów na sta-
cjach benzynowych i ponad 1 tys. kiosków Ruch oraz 

kolejne 4 tysiące punktów partnerskich, to, jaki jest sens biz-
nesowy owej operacji? Przecież główny operator na tym ryn-
ku, czyli InPost dysponuje już obecnie 11 tysiącami paczko-
matów w atrakcyjnych lokalizacjach przy centrach i galeriach 
handlowych. 

W tym kontekście teza o „rzucaniu wyzwania” brzmi jak nie-
wczesny żart. To raczej rzucanie przysłowiowej kłody pod 
nogi innemu z narodowych operatorów, a mianowicie Poczcie 
Polskiej. Tyle tylko, że w przypadku tej ostatniej doręczenia 
stanowią tradycyjną domenę, a w pełni zautomatyzowane sor-
townie i centra logistyczne tworzą naturalną bazę rozwoju i 
zaplecze, tej nadal stosunkowo nowej i perspektywicznej ga-
łęzi szeroko pojętych usług pocztowych. 

Dodajmy do tego 4600 tradycyjnych placówek pocztowych i 
uzyskamy proporcje, obrazujące sens i cel działań Orlenu. 
Jednak w tym przypadku słowo „sens” brzmi raczej jak 
oksymoron. Nawet włączenie w kampanię „człowieka – or-
kiestrę” w osobie wciąż niezmiernie popularnego Roberta 
Kubicy, nie gwarantuje sukcesu projektu. Gwarantuje nato-
miast osłabienie marketingowej skuteczności Poczty Polskiej, 
podczas kiedy w tej akurat dziedzinie, należałoby raczej 
oczekiwać efektu synergii, jak to miało miejsce w czasach, 
kiedy cała Polska skandowała „… leć Adam, leć…”. 

Na fali narodowego kibicowania naszemu skoczkowi, wy-
promowano markę Bank Pocztowy, której pan Adam – teraz 
stateczny dyrektor w PZN i naturalny kandydat na Prezesa po 
Apoloniuszu Tajnerze – pozostaje wierny do dziś. 

Niech zatem Pan Robert nadal z powodzeniem sławi marki 
Orlen i Verva, natomiast domenę pocztową pozostawmy w 
spokoju. Ów spokój nie musi zresztą oznaczać bezruchu. 
Poczta Polska nie zamierza oddawać pola dotychczasowemu 
liderowi (InPost), a jej 30-procentowy wzrost usług w obsza-
rze e-commerce daje przestrzeń do rozwoju. 

Dobrze rokuje współpraca z siecią „Biedronka”, gdzie wkrót-
ce trafi 750 spośród 2 tysięcy nowoczesnych paczkomatów 
włoskiej produkcji z logo naszego narodowego operatora. 
Zresztą Poczcie Polskiej nie zabraknie innych konkurentów. 
Swoje plany i pomysły na paczkomaty mają: AliExpress, Fur-
gonetka.pl, a nawet Allegro.

Skoro na stacji benzynowej obok faktycznie pysznej kawy, 
oferują nam dziś prasę, wegańskie hot dogi i tysiące innych 
atrakcji, pozostańmy raczej przy paliwach i akcesoriach sa-
mochodowych – oddając co cesarskie, (przepraszam) poczto-
we – pocztowcom. Nie darmo „Skaldowie” śpiewali: „Ludzie 
zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie…”, co łatwo sparafrazo-
wać na „paczkowóz”. 

Tak czy inaczej, swobody prowadzenia działalności gospo-
darczej nie mylmy, z fałszywie pojmowaną omnipotencją. 
Skoro Orlen wchodzi z przytupem w Morskie Farmy Wiatro-
we (MFW), niech nam się raczej kojarzy z dbałością o śro-
dowisko. Od Orlenu oczekujemy raczej rozwoju sieci stacji 
ładowania elektrycznych pojazdów. Po doładowaniu baterii w 
Orlenie podjedziemy wygodnie, ekologicznymi samochodami 
po przesyłkę do paczkomatu Poczty Polskiej. 

Maciej Małek

„Polska nie 
wyjdzie z UE”

Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Rozbudowa 
Sił Zbrojnych 
będzie kosz-

towna

Strona 2Strona 2

31 grudnia 2021   -   Warszawa – Polska www.nowyswiat24.com.pl Numer 12/2021

www.nowyswiat24.com.pl Strona 01

Orlen nabity w paczkomaty?
Pomysł z paczkomatami nie jest w przypadku Orlenu ni-
czym nowym. Pisaliśmy o tym wcześniej w kontekście roz-
woju e-commerce i nie tylko. Rzecz w tym, że pytania wów-
czas zadane pozostają aktualne, a odpowiedzi nadal brak.
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

„Polska nie wyjdzie z UE”

Pod koniec października minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz przewodni-
czący Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej ogłosili pla-
nowane zwiększenie wydatków na obronność.

Minister Błaszczak stwierdził, że rząd postanowił zwięk-
szyć liczebność Sił Zbrojnych do 250 tys. żołnierzy za-
wodowych i wpierających ich 50 tys. członków Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Oznaczałoby to praktyczne podwo-
jenie liczebności obu tych grup. Ponadto minister zapo-
wiedział utworzenie w polskiej armii wojsk cyberobrony.

By pokryć dodatkowe wydatki, rząd planuje utworzenie 
Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który nie będzie czę-
ścią budżetu wojskowego, ale będzie miał niezależne fi-
nansowanie. Środki na niego miałyby się znaleźć z papie-
rów skarbowych, obligacji emitowanych przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego i objętych gwarancją Skarbu Pań-
stwa, a także z wpłat z budżetu państwa i zysku NBP.

Struktura funduszu przypominałaby ten, jaki w 2020 r. utworzono na wypadek kryzysu 
spowodowanego pandemią koronawirusa. Oznacza to, że fundusz musi utrzymać dług 
publiczny poniżej konstytucyjnego limitu (60 proc. PKB), ale może być też wykorzysta-
ny jako dodatkowe środki w przypadku wystąpienia kryzysu. W opinii polityków obecny 
stan polskiej armii jest właśnie kryzysowy.

Nie wiadomo jeszcze, jak rozłoży się planowany wzrost zatrudnienia na poszczególne 
siły, jednak minister zadeklarował, że dzięki nowym środkom „Polska kupi więcej ame-
rykańskiego sprzętu”. To wystarczyło, by w prasie pojawiły się artykuły mówiące o dra-
stycznym zwiększeniu wydatków na wojsko. Problem w tym, że takie interpretacje mogą 
być przedwczesne, a do faktycznego wzrostu finansowania armii może w ogóle nie doj-
ść.

Opozycja w zasadzie zbagatelizowała te doniesienia, uznając je za element propagandy 
podejmowanej w perspektywie wyborów parlamentarnych w 2023 r. Uznano zresztą, że 
zapowiedziane zmiany nie zostały oparte na rzetelnych analizach faktycznych możliwo-
ści finansowania, ani faktycznych zagrożeniach i wyzwaniach stojących przed polską 
armią.

Nie wiadomo też, kiedy nowy fundusz miałby powstać. Gdyby jednak faktycznie został 
utworzony, jego żywotność mogłaby być krótka, jeśli PiS nie wygra kolejnych wyborów. 
Kolejna władza z łatwością by go zlikwidowała.

Pomysł zwiększenia liczebności armii skrytykował Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. W wywiadzie dla radia RMF FM powiedział on: „Jeśli 
armia chce być skuteczna, to nie jest to kwestia liczb – istotą jest jakość. Nie stać nas na 
250 tys. regularnych, dobrze opłacanych, dobrze wyszkolonych, dobrze wyposażonych 

żołnierzy mających dobrą infrastrukturę, wyposażenie, 
wsparcie logistyczne i medyczne”.

Obecnie Wojsko Polskie składa się z przeszło 112 tys. żoł-
nierzy odbywających służbę zawodową oraz 26 tys. człon-
ków Wojsk Obrony Terytorialnej. Plan budżetowy na przy-
szły rok zakłada wydanie na wynagrodzenia dla żołnierzy i 
pracowników cywilnych 13,452 mld zł. Utrzymanie tego 
personelu (wyżywienie, zakwaterowanie, wyszkolenie) to 
koszt kolejnych 9,342 mld zł. Natomiast 10,1 mld zł zosta-
nie wydane na wojskowe emerytury.

Łączne zaplanowane w budżecie na 2022 r. koszty osobo-
we Wojska Polskiego to 32,9 mld zł, czyli prawie 60 proc. 
budżetu obronnego. Gdyby podwoić zatrudnienie, koszty 
osobowe pochłonęłyby wszystkie przyszłoroczne wydatki 
Ministerstwa Obrony Narodowej, pomijając nawet zapo-

wiedziane przez Błaszczaka wydatki na amunicję, systemy uzbrojenia czy infrastrukturę.

Nie wiadomo też, jak rząd zamierza sfinansować zapowiedziane spore inwestycje w sys-
tem obrony powietrznej Narew, F-35, czołgi Abrams i okręty podwodne. Gdyby dodat-
kowy fundusz rzeczywiście powstał, jego część można by wykorzystać właśnie na te 
wydatki.

Trzeba też mieć na uwadze, że zwiększenie liczebności WP to wzrost kosztów długoter-
minowych pod postacią emerytur. Należałoby zwiększyć wydatki długofalowo. Nie wia-
domo więc, czy z zapowiedzi Błaszczaka i Kaczyńskiego cokolwiek wyniknie.

Źródło: Breaking Defence

Możliwość Polexitu analizuje hiszpańska gazeta „El Mundo”

„Kiedy Polska stała się członkiem klubu brukselskiego, zorganizowano referendum, w 
którym 77 proc. społeczeństwa wyraziło na to zgodę. Dziś, według sondaży, ten proeu-
ropejski zapał wzrósł do 90 proc. Dlaczego więc w ostatnich tygodniach ciągle mówi 
się o Polexicie, podobnym kalamburowym określeniu dotyczącym wyjścia Wielkiej 
Brytanii z UE (Brexit)?” – pyta „El Mundo”
Hiszpańska gazeta w świetle ostatnich wydarzeń zastanawia się, czy Polexit jest realny, 
czy faktycznie może do niego dojść. Zauważa, że kraj nasz „zachowuje silną tradycję 
katolicką, czci swoje zwyczaje, jego mieszkańcy uwielbiają jeść, pić i tańczyć, w jego 
wioskach znajdują się eleganckie kościoły, a w jego miastach zamki na szczytach 
wzgórz”. „Moglibyśmy mówić o Hiszpanii, ale mówimy o Polsce” – pisze „El 
Mundo”, podkreślając fakt, że oba kraje są podobne do siebie. Polska przystąpiła do 
Unii Europejskiej w 2004 r., wciąż więc przy drogach stoją znaki informujące, że 
wspaniałe szosy o dobrej nawierzchni powstały dzięki funduszom unijnym. Tak samo 
było w Hiszpanii w latach 90.
Co się więc dzieje, że mówi się o Polexicie? „Warszawa od miesięcy jest w bezpośred-
nim starciu z Brukselą. Dla Unii Europejskiej polskie reformy systemu sądownictwa 
stanowią zagrożenie dla praworządności i niezawisłości sędziów. Polska upiera się, że 
musi to zrobić, aby usprawnić niewydolny system i że UE nie ma prawa ingerować w 
sprawy wewnętrzne. UE stoi na stanowisku, że mechanizmy takie jak Izba Dyscypli-
narna utworzona w polskim Sądzie Najwyższym są nielegalne, dlatego też skierowała 
sprawę do unijnego wymiaru sprawiedliwości, który ukarał rząd Mateusza Morawiec-
kiego grzywną w wysokości 1 mln euro dziennie, dopóki nie zaprzestanie on działań i 
nie wycofa się” – przypomina gazeta.
Z ust polskiego premiera padły przy tym słowa: „szantaż” i „trzecia wojna światowa”. 
Takie słowne napaści są zgodne „z awanturniczym duchem Prawa i Sprawiedliwości, 
partii kierowanej przez jastrzębiego Jarosława Kaczyńskiego, o którego cienistej sile 
trzeba zawsze pamiętać” – zauważa „El Mundo”.
Gazeta jednak przypomina, że jest jeszcze jedna postać, która ma nawet większe zna-
czenie w tej kontrowersyjnej sprawie. Chodzi o Zbigniewa Ziobro, ministra sprawie-
dliwości, będącego skrajnym prawicowym eurosceptykiem, a także liderem partii, któ-
ra rządzi w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. To on – według gazety – naprawdę 
odsuwa Polskę od UE. Unię bowiem uważa za wymysł „bogatych krajów do zawłasz-
czania rynku sąsiednich konsumentów”.
Morawiecki chętnie wypowiada się przeciw UE, ale nie bez przyczyny – zapewnia mu 
to poparcie potrzebnego mu do rządzenia Ziobro – przynajmniej do wyborów w 2023 r. 

Przysporzy mu to też głosów nacjonalistycznych i ultrakonserwatywnych zwolenni-
ków.
Z drugiej strony premier nie może się wyrwać z rąk Unii. „Zdaje sobie sprawę, że 
stworzenie antyeuropejskiej wylęgarni zagroziłoby przyszłości kraju, który od momen-
tu przystąpienia do UE otrzymał w sumie 200 mld euro, tyle samo ma otrzymać do 
2027 r. i któremu przyznano prawie 40 mld euro z unijnego programu odbudowy”.
Na dodatek, już za chwilę mogą powiać korzystne wiatry ze strony samej Unii. W 
Niemczech po erze Merkel szykuje się trójpodział władzy. Już zapowiedziano, że w 
kwestiach unijnych Niemcy będą opierać się na klasycznej osi Paryż-Berlin, ale także 
na Warszawie. „Innymi słowy, socjaldemokraci, Zieloni i teutońscy liberałowie włączą 
Polskę – kraj, z którym ustępująca kanclerz wielokrotnie podkreślała konieczność pro-
wadzenia dialogu – do twardego jądra swojej polityki europejskiej” – informuje gazeta.
Nie ma co ukrywać, Niemcy po prostu potrzebują swojego wschodniego sąsiada, z 
czego doskonale zdaje sobie sprawę przyszły kanclerz Olaf Scholz. Zwłaszcza dziś, 
gdy priorytetem dla tysięcy irackich i afgańskich migrantów napierających na polsko-
białoruską granicę jest dotarcie na terytorium Niemiec. Tu bowiem przebywa już wielu 
ich krewnych i znajomych przyjętych przez Merkel podczas kryzysu uchodźczego w 
2015 r. Niemcy, które mają już dość, potrzebują żandarma mogącego ich powstrzymać. 
Dziś jest nim właśnie Polska.
Z drugiej strony też Polska potrzebuje i Niemców, i Litwinów, i Hiszpanów – całą UE. 
Podobnie jak USA i NATO. Mając za sobą złe doświadczenia ze Związkiem Radziec-
kim, kraj zerka na Rosję i zdaje sobie sprawę z tego, że im więcej ma partnerów do za-
pewnienia sobie bezpieczeństwa, tym lepiej. Starsze pokolenie pamięta jeszcze prze-
szłość w cieniu ZSRR, z kolei młodsze woli orbitę brukselską niż moskiewską.
Premier Morawiecki deklaruje jednak chęć pozostania w Unii. „Polska nie wyjdzie z 
UE” – powiedział niedawno na łamach „El Mundo”. Niech tak będzie.

Źródło:El Mundo

Minister obrony narodowej i prezes Prawa i Sprawiedliwości obiecują 
poważne zwiększenie wydatków na obronność. Czy to faktyczny plan, 
czy wyborcza propaganda? – pyta „Breaking Defence” 

Rozbudowa Sił Zbrojnych 
będzie kosztowna
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Czy należy „przywrócić europejską gospodarkę 
na tory dyscypliny budżetowej”?

Obecnie liczba nowych zakażeń koronawirusem 
znów wzrasta. Mamy nowy, bardziej zaraźli-
wy wariant południowoafrykański, a do tego 

skuteczność szczepionek wydaje się znacząco maleć 
po czterech miesiącach od przyjęcia drugiej dawki. 
Wywołuje to nową falę światowej paniki.

Prześcignięcie rozprzestrzeniającego się wirusa wyda-
je się obecnie priorytetem. Dlatego w Hiszpanii pre-
mier Pedro Sánchez ogłosił program szczepień trzecią 
dawką osób powyżej 60 roku życia, który następnie 
będzie rozszerzany na kolejne, młodsze grupy wieko-
we. Hiszpania może pochwalić się wskaźnikiem sz-
czepień przekraczającym 80 proc. – czyli wyższym niż 
wynosi europejska średnia. Być może dzięki temu 
pandemia w tym kraju zostanie utrzymana pod kontro-
lą – zwłaszcza pod względem śmiertelności, która już 
teraz jest znacznie niższa niż przy wcześniejszych fa-
lach.

Dzięki tym środkom i wynikom, Hiszpanie najpraw-
dopodobniej nie będą musieli zamykać swoich restau-
racji i barów, zwłaszcza że przyjęli rozwiązanie znane 
jako „paszport covidowy”. Wiceprezes Europejskiego 
Banku Centralnego Luis de Guindos powiedział: 
„Wpływ na gospodarkę będzie znacznie mniejszy niż 
przy poprzedniej fali. Jestem przekonany, że gospo-
darka europejska będzie się nadal rozwijać. Działalno-
ść gospodarcza dostosowuje się do tego typu środków, 
a rządy są znacznie lepiej przygotowane niż wcze-
śniej”.

Inni eksperci podzielają optymizm wiceprezesa EBC, 
choć jednocześnie spodziewają się rozprzestrzenienia 
nowego szczepu po świętach Bożego Narodzenia, a co 
za tym idzie – szybkiego wzrostu liczby zarażonych.

Możemy jednak zaryzykować stwierdzenie, że dość 
powszechnie uważa się, że kolejna fala zarażeń koro-
nawirusem będzie miała mniejszy wpływ na ożywienie 
gospodarcze od poprzednich. Pozostaje więc druga 
kwestia: jak będzie kształtować się inflacja? Pod tym 
względem nie ma już takiej zgodności. W Hiszpanii 
CPI, czyli indeks zmiany cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych, wynosi obecnie 5,4 proc. i różni się od 
wskaźnika bazowego (nieuwzględniającego cen ropy 
naftowej i przetworzonych produktów spożywczych), 
wynoszącego 1,4 proc. aż o cztery punkty procentowe, 

a to oznacza, że inflację napędzają przede wszystkim 
ceny energii i towarów.

Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Cen-
tralnego, utrzymuje przekonanie, że to tymczasowy 

wzrost inflacji, który wynika z uwolnienia wcześniej 
stłumionego pandemią popytu.

Jednakże wysokie, wciąż rosnące koszty energii mogą 
utrzymać się jeszcze długo. Ceny ropy i gazu wcale 
nie spadają, nawet po tym, jak Stany Zjednoczone 
zdecydowały się uwolnić część rezerw strategicznych. 
To, że ceny ropy naftowej i gazu nie zachowują się 
tak, jak przewidywano, słychać w przemówieniu De 
Guindosa wygłoszonym na gali wręczenia nagród 
„elEconomista”, gdzie ostrzegał: „Wszystkie czynniki 
inflacyjne w Europie są przejściowe. Musimy jednak 
działać tak, by nie stały się one trwałe”.

Nietrafność prognoz wynika z wielu zmiennych czyn-
ników. Jednak to samo można powiedzieć o obecnym 
wzroście gospodarczym – on też podatny jest na wa-
hania i różnego rodzaju instytuty i eksperci nie są ich 
w stanie przewidzieć. Obecnie większość ekonomi-
stów zgadza się jednak ze stwierdzeniem, że podwyżki 
cen towarów potrwają, co najmniej do drugiej połowy 
przyszłego roku, część przesuwa tę granicę nawet do 
końca 2022 r.

Już w tej chwili rosnąca inflacja wywołuje społeczne 
niepokoje, z protestami włącznie. W Kadyksie pra-
cownicy przemysłu metalowego wyszli na ulice i pro-
testowali tak długo, aż obiecano im podwyżki w wy-
sokości 2 proc. przez kolejne trzy lata, a następnie ko-
lejne – dostosowane do postępującej inflacji. Bloka-
dami drogowymi w Hiszpanii grożą rolnicy, bo ceny 
skupu płodów rolnych nie reagują na rosnące koszty 
nawozów czy dostaw. 

W tej sytuacji wydaje się, że jednym z największych 
obecnych zagrożeń dla gospodarki może być tak zwa-
ny efekt drugiej rundy. Polega on na tym, że wzrost 
cen konsumpcyjnych znajduje swoje odbicie w pod-
niesieniu płac (pracownicy domagają się podwyżek, 
by stać ich było na droższe towary), co powoduje spi-
ralę inflacyjną (podniesienie płac zmniejsza faktyczną 
wartość pieniądza).

W samej Hiszpanii dodatkowym zagrożeniem jest po-
wiązanie wysokości emerytur z inflacją – grozi to 
gwałtownym wzrostem wydatków publicznych, i to w 
czasie, kiedy – z powodu pandemii – zadłużenie pu-
bliczne jest tam rekordowo wysokie (122 proc, PKB). 

AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal española, niezależna hiszpańska agencja kontro-
li fiskalnej) ostrzega, że takie działania mogą przyczy-
nić się do wzrostu zadłużenia Hiszpanii nawet do 190 
proc. w połowie XXI wieku.

Prezes EBC wyznaczył koniec wiosny jako granicę 
normalizacji inflacji. Jednak co się stanie, jeśli na po-
czątku lata nadal będzie sięgała ona 3 proc.? Rząd 
Hiszpanii zaplanował podwyżkę stóp procentowych na 
koniec 2023 r. i raczej nie zagra tą kartą wcześniej. 
Można jednak spodziewać się, że sam EBC przedłuży 
w takiej sytuacji swój program skupowania długu.

To plan awaryjny, który EBC wprowadził w reakcji na 
pandemię. Christine Lagarde zapowiedziała, że pro-
gram będzie stopniowo redukowany. Ponieważ EBC 
utrzymuje ceny na poziomie około 2 proc., raczej nie 
czeka nas kolejna runda programu stymulacyjnego, 
jeśli obecna inflacja się utrzyma, a fakt, że w niemiec-
kim Ministerstwie Finansów znalazł się lider tamtej-
szych liberałów Christian Lindner, dodatkowo oddala 
tę perspektywę. Jest on zwolennikiem kontrolowania 
inflacji i deficytu, możemy więc spodziewać się, że 
będzie próbował przywrócić europejską gospodarkę na 
tory dyscypliny budżetowej, kończąc wprowadzoną z 
uwagi na pandemię klauzulę korekcyjną paktu stabil-
ności.

Rodzi to pewne zagrożenie, a jeśli rynki to zagrożenie 
wykryją, podniosą się koszty finansowania długu. 
Mamy więc rosnące zadłużenie publiczne z jednej 
strony i rosnącą inflację z drugiej – co w niedalekiej, 
ale trudnej do zdefiniowania przyszłości może zaszko-
dzić tysiącom przedsiębiorstw.

Nie da się jednak przewidzieć działania wirusa – i dla-
tego tak ciężko tworzy się modele predykcyjne dla 
obecnej ekonomii. Jeśli na przykład wariant połu-
dniowoafrykański okaże się odporny na szczepionki i 
wymknie spod kontroli, mogłoby nas czekać kolejne 
zamknięcie i depresja gospodarcza przypominająca tę 
z 2020 r., w której obliczu obawy o inflację zostaną 
odłożone w czasie. Na razie jednak taki scenariusz nie 
wydaje się realny, co nie znaczy, że nie czekają nas 
trudne tygodnie.

Źródło: El Economista

Wszyscy zastanawiają się nad tym, jak przebiegać będzie ożywienie gospodarcze w najbliższych miesiącach. 
Czy grozi mu wyhamowanie? Czy czeka nas wzrost gospodarczy? Wydaje się, że zależy to od dwóch 
istotnych kwestii. Po pierwsze – czy wzrost zakażeń spowolni ożywienie, po drugie – jak długo utrzyma się 
inflacja. Spróbujmy rozważyć te aspekty.



 

Wpływ budownictwa na kondycję gospodarki jest 
tyle znaczny, co oczywisty. Tym samym perspektywy 
rozwoju branży budowlanej stanowią istotny mier-
nik ogólnego stanu gospodarki i jej możliwości roz-
wojowych. W tym też kontekście warto przeanalizo-
wać doroczny raport Deloitte’a: „Polskie Spółki Bu-
dowlane 2021 – najważniejsi gracze, kluczowe czyn-
niki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”.

Konkluzje przywołanego raportu są o tyle istotne, że 
odnoszą się do kluczowych graczy na tym rynku, anali-
zują najważniejsze czynniki wzrostu oraz perspektywy 
dalszego rozwoju. Szerokie spektrum analizowanych 
danych obejmuje przychody 15 największych spółek 
budowlanych, aktywnych na polskim rynku.

Raport obejmuje kilka wyspecjalizowanych segmentów, 
z których każdy posiada odrębną specyfikę. Generując 
zróżnicowane wyzwania i szanse, łącznie programują 
one aktualną sytuację na polskim rynku budowlanym. 
Konkluzja analizy raportu dotyczy także niezbyt opty-
mistycznej prognozy na temat usytuowania naszych 
firm w stosunku do zagranicznych potentatów, pokonu-
jących rodzimych konkurentów.

Pomimo pandemii produkcja budowlano-montażowa 
odnotowała w roku 2020 dynamiczny wzrost obrotów, 
co znalazło wyraz w rankingu spółek budowlanych. 
Tylko czołowa piętnastka wypracowała łączny przy-
chód rzędu 32 mld zł, co oznacza tylko o 1,4 proc. 
mniej niż w przed covidowym rokiem 2018. Natomiast 
mierząc rok do roku, wzrost w liczbach bezwzględnych 
wyniósł 20 miliardów – głównie za sprawą inwestycji 
infrastrukturalnych, ale także dzięki koniunkturze na 
rynku budownictwa mieszkaniowego.

Szczegółowa analiza wyników finansowych wskazuje 
jednak na brak prostego przełożenia poziomu przycho-
dów na wyniki sprzedaży, źródła i strukturę przycho-
dów, poziom zadłużenia czy wynik finansowy netto. 
Odrębnej analizie poddano także rozkład terytorialny 
realizowanych inwestycji, perspektywy dalszego roz-
woju, planowane inwestycje i wynikające stąd nakłady. 
Analiza działalności spółek objętych rankingiem objęła 
także trendy w zakresie zatrudnienia, upadłości i su-
biektywnej identyfikacji szans i zagrożeń, jakie staną 
przed branżą w przyszłości.

Liderzy; Grupa Budimex i Strabag zachowali swoje po-
zycje z roku poprzedniego, a więc 2019. Natomiast już 
na kolejnych pozycjach odnotowaliśmy zmiany. Grupa 
Skanska z miejsca na podium przesunęła się o dwie po-
zycje w dół, zajmując piątą lokatę w rankingu przycho-
dów za rok 2020, a w to miejsce awansowała PORR SA 
– oferująca szeroką gamę używanych maszyn budowla-
nych. Ogólnie obserwujemy utrzymanie pozycji przez 
największych graczy na rynku, a przesunięcia nie mają 
(co do zasady) spektakularnego charakteru.

Polimex, Mostostal czy Warbud zachowały swoje pozy-
cje, podobnie jak Grupa PBG czy Erbud. Wydawałoby 

się, że nie ma powodu do niepokoju. Nic bardziej myl-
nego. Jeśli bowiem porównamy tylko dwa ostatnie ze-
stawienia – to za rok 2019 i 2020 – okaże się, że z ran-
kingu czołowej piętnastki, pod względem uzyskiwany-
ch przychodów wypadły: Grupa Elektrobudowa, Mo-
stostal Zabrze, czy Eurovia. Do tego polskie oddziały 
takich potentatów jak Hochtief czy Bilfinger Infrastruc-
ture.

Wszystkie one tworzyły miejsca pracy, odprowadzały 
należne podatki i prowadziły duże projekty budowlane. 
Faktyczną kondycję firm budowlanych objętych ran-
kingiem obrazują wyniki sprzedaży rozumiane jako 
różnica pomiędzy przychodem z działalności operacyj-
nej a kosztem własnym sprzedaży (z wyłączeniem po-
zostałych przychodów i kosztów operacyjnych).

Czy wzbiera „bańka budowlana”?

Okazuje się, że w przypadku trzynastu firm (dwie nie 
podały wyników) – średnia marża operacyjna wzrosła o 
6,9 mln złotych, a w ujęciu procentowym 7,7 proc. rok 
do roku. Najwyższy zysk na sprzedaży, czyli 551 mln 
złotych odnotował Budimex. Natomiast próg 100 mi-
lionów złotych zysku przekroczyły: Warbud SA, Grupa 
Unibep, Grupa Polimex Mostostal, a także Grupa Er-
bud. Pozytywnie na kondycję branży wpływają utrzy-
mujący się wysoki poziom zamówień infrastrukturalny-
ch oraz koniunktura na rynku kolejowym.

Wpływ na zrealizowany wynik przyszłych kontraktów 
będą również miały klauzule waloryzacyjne, które zo-
stały wprowadzone w ostatnich latach i dotyczą reali-
zowanych kontraktów publicznych. Ma to duże znacze-
nie, zwłaszcza w zakresie projektów realizowanych dla 
GDKKiA oraz PKP PLK.

Przedsiębiorstwa, które odnotowały największe spadki 
rentowności, najbardziej zwiększyły swój poziom za-
dłużenia. Analogicznie, podmioty, które poprawiły swo-
ją rentowność, zmniejszyły swój wskaźnik zadłużenia. 
W największym stopniu zwiększyła swój poziom za-
dłużenia Grupa PBG (o 362 p.p. do poziomu 4,5 – wo-
bec spadku procentowej marży netto o 375,6 p.p.). Jed-
nocześnie Grupa PBG złożyła wniosek o otwarcie po-
stępowania sankcyjnego oraz wniosek o uchylenie 
Układu zawartego w 2015 roku z wierzycielami, co ma 
znaczny wpływ na prezentowane wyniki Grupy.

Inne podmioty, które wyraźnie zwiększyły poziom za-
dłużenia to: Grupa Trakcja (wzrost 13,75 p.p.) i Grupa 
Torpol (wzrost o 6,45 p.p.). Spośród członków rankin-
gu, drugi raz z rzędu, swoje zadłużenie najskuteczniej 
zmniejszyła Grupa Polimex Mostostal. Odnotowała ona 
spadek o 5,48 p.p. do poziomu 58 proc.

Spółki działające w sektorze budowlanym mają zwykle 
stosunkowo niski wskaźnik udziału nakładów inwesty-
cyjnych w porównaniu do sprzedaży, ze względu na 
wysoki wolumen sprzedaży oraz stosunkowo niewielki 
poziom nakładów inwestycyjnych niezbędnych do 
świadczenia usług o charakterze budowlanym.

W roku 2019 łączne nakłady inwestycyjne największy-
ch podmiotów wyniosły 555 mln zł i były o 10 proc. 
niższe niż w 2018 roku. Średni poziom nakładów inwe-
stycyjnych dla notowanych podmiotów wyniósł w 2019 
roku 46 mln zł. W roku 2019 podobnie jak rok temu li-
derem pod względem poniesionych nakładów w ujęciu 
nominalnym były spółki z Grupy Strabag. Ich łączne 
nakłady inwestycyjne w 2019 roku wyniosły ponad 214 
mln zł i wzrosły o 39 mln zł w porównaniu do 2018 
roku. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się odpo-
wiednio Grupa Budimex z nakładami w kwocie 158 
mln zł (spadek o 2,6 proc. w porównaniu do roku 2018) 
oraz Grupa Torpol z nakładami w wysokości 51 mln zł 
(wzrost o 190 proc. w porównaniu do roku 2018).

Mizerna działalność eksportowa

Duże grupy budowlane, działające na rynku polskim, są 
obecne również na rynkach zagranicznych. Ich działal-
ność eksportowa skupiona jest na rynkach sąsiednich, 
przede wszystkim w krajach Europy Wschodniej oraz 
na rynkach niemieckim i skandynawskim. Wartość 
sprzedaży generowanej poza granicami kraju jest jed-
nak nadal relatywnie niewielka, a głównym rynkiem, na 
którym świadczone są usługi budowlane, jest Polska.

W ujęciu nominalnym średnia uzyskiwanych przycho-
dów z zagranicy dla największych spółek wynosiła 190 
mln zł i była niższa o 4 mln zł od średnich przychodów 
uzyskiwanych z zagranicy w roku 2018. Oznacza to 
spadek o 2 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.

Najwyższą wartość przychodów wygenerowanych za 
granicą uzyskała w 2019 roku Grupa Polimex Mosto-
stal. Wyniosły one 489 mln zł i były o 5,1 proc. niższe 
niż te uzyskane w 2018 roku. Na drugim miejscu upla-
sowała się Grupa Trakcja, posiadająca kontrolę nad 
dużą grupą AB Kauno. Jest ona obecna w krajach bał-
tyckich i Skandynawii. Przychody Grupy Trakcja wy-
niosły 467 mln zł i były o 5,7 proc. wyższe od przycho-
dów uzyskanych ze sprzedaży zagranicznej w 2018 
roku. Na trzecim miejscu znalazła się Grupa Budimex z 
przychodami w wysokości 408 mln zł, odnotowując 
39,3 proc. wzrost w porównaniu do poprzedniego roku.

Jednak spółki muszą uwzględniać warunki funkcjono-
wania i działalności w krajach, w których docelowo 
planowane są inwestycje. Przede wszystkim kluczowe 
znaczenie mają lokalne wymagania prawne, technolo-
giczne oraz lokalne koszty sprzętu i pracowników. Dy-
wersyfikacja geograficzna pozostaje jednym z kluczo-
wych trendów, jakie dominują w ramach globalnych 
strategii dużych koncernów budowlanych. Z kolei 
zmieniająca się struktura rzeczowa sprzedaży potwier-
dza dywersyfikację działalności największych spółek 
budowlanych w sektorze budownictwa ogólnego, a tak-
że w energetyce, drogownictwie i kolejnictwie.
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Znaczna część przychodów jest ge-
nerowana z działalności w budow-
nictwie mieszkaniowym i szeroko 
pojętej inżynierii budowlanej. Naj-
większy przychód z działalności 
niebudowlanej odnotowały kolejno 
Grupa Budimex i Grupa Polimex 
Mostostal. Osiągnęły one w ten spo-
sób odpowiednio 836 mln zł i 602 
mln zł. Grupa Polimex Mostostal, w 
ramach pozostałej działalności gene-
ruje głównie przychody z produkcji i 
montażu konstrukcji stalowych wy-
korzystywanych w działalności bu-
dowlanej. Natomiast Grupa Budi-
mex przychody z pozostałej działal-
ności generowała w głównej mierze 
z działalności deweloperskiej.
Średni procentowy udział przycho-
dów z pozostałej działalności, w po-
równaniu do roku 2018, zmalał z 7,8 
do 7,5 proc. W większości przypad-
ków udział sprzedaży produkcji bu-
dowlano-montażowej wahał się w 
2019 roku od 87 do 100 proc. Wy-
jątkiem jest Grupa Polimex Mosto-
stal, która trzeci rok z rzędu znaczą-
co zwiększa udział działalności nie-
budowlanej w przychodach ogółem. 
Podmiotem, który najbardziej ogra-
niczył udział działalności pozostałej 
w przychodach w 2019 r. była Grupa 
PBG. Jej przychody z działalności 
związane są w głównej mierze z 
planowanym układem sanacyjnym i 
reorganizacją grupy PBG (kluczo-
wych spółek zależnych jak Grupa 
Rafako).

Poszukiwanie dywersyfikacji
Duże grupy budowlane poszukują 
możliwości dywersyfikacji swojej 
działalności, inwestując w usługi 
zarządzania nieruchomościami, do-
stawy i montaż specjalistycznych 
urządzeń przemysłowych, doradz-
two i konsulting budowlany. Wiele 
zależeć będzie od awizowanego sys-
temu waloryzacji kontraktów pu-
blicznych, których pogarszająca się 
rentowność może spowodować ko-
nieczność zmiany modelu bizneso-
wego w branży budowlanej.
Autorzy raportu wskazuję, że pro-
blemy w branży objawiły się spad-
kiem kapitalizacji wybranych pod-
miotów w rankingu o 24-44 proc. w 
ciągu 2019 r. W pierwszym półroczu 
2020 r. większość z nich odrobiła w 
ograniczonym zakresie spadki z po-
przedniego roku oraz poprawiła wy-
nik kolejny rok z rzędu, osiągając 
łącznie 24 proc. wzrost w okresie 
styczeń-czerwiec 2020. Zauważają 
przy tym, że na wynik łącznej zmia-
ny kapitalizacji największych spółek 
budowlanych kluczowy wpływ mia-
ła wycena Budimex SA. Udział tej 
spółki w łącznej kapitalizacji 
uczestników cytowanego rankingu 
wynosił 74 proc. na koniec czerwca 
2020.
30 czerwca 2020 r. kapitalizacja 
większości podmiotów wynosiła 
100-300 proc. wartości na dzień 31 
grudnia 2018 r. W zestawieniu uwa-
gę zwraca Grupa PBG, której warto-
ść na 30 czerwca 2020 r. wynosiła 
już tylko 56 proc. wartości z końca 

2018 r. Niemal cały spadek z roku 
2019 udało się natomiast odrobić w 
pierwszym półroczu 2020 r. Grupie 
Trakcja (wzrost o ponad 3 proc. w 
stosunku do końca 2018 r.) oraz 
Grupie Polimex Mostostal (spadek o 
niecałe 11 proc.), która i tak pozo-
staje na drugim miejscu rankingu. 
Zwraca uwagę fakt, że Grupa PBG 
od grudnia 2017 r. widnieje na liście 
alertów GPW, jako „spółka groszo-
wa”, w związku z tym została ona 
wykreślona z portfela WIG Budow-
nictwo.

Suma kapitalizacji najwięk-
szych spółek budowlanych na 
dzień 30.09.2020 wynosiła 7,9 
mld zł.
Przez pierwsze trzy kwartały 2019 
roku indeks WIG Budownictwo nie-
znacznie spadał, osiągając pod ko-
niec września poziom 95 proc. war-
tości z końca 2018 r. Wśród czynni-
ków spadku, autorzy raportu wy-
mieniają w pierwszym rzędzie spię-
trzenie robót i związaną z tym presję 
kosztową, a także niedostatki w za-
kresie waloryzacji kontraktów.

Mglista perspektywa i niepo-
kój o przyszłość
Co do przyszłości branży brak jest 
podstaw do optymizmu. Perspekty-
wa finansowa UE na lata 2021-2027 
zakłada bowiem, że w ramach poli-
tyki spójności, wsparcie dla Polski 
będzie o 12 proc. niższe niż w latach 
2014-2020. Czwarta fala pandemii 
koronawirusa COVID-19, z którą się 
obecnie zmagamy, może zakłócić 
organizację aktualnie realizowanych 
prac budowlanych, zwłaszcza że w 
obliczu rosnącej inflacji przyjmo-
wane wcześniej kalkulacje będą 
podlegały daleko idącym korektom.
Głównym wyzwaniem dotyczącym 
COVID-19 jest kwestia prawidło-
wego zorganizowania prac budow-
lanych. W krótkiej perspektywie 
czasowej projektów w sektorze bu-
dowlanym nie zabraknie. Portfele 
spółek zostały w dużej mierze wy-
pełnione przetargami publicznymi, 
realizowanymi w ostatnich latach. 
Niestety koronawirus może wpłynąć 
na efektywność realizowanych in-
westycji (opóźnienia w dostawach/
przerwy w łańcuchach dostaw) oraz 
w przypadku przestojów na dłuższe 
terminy realizacji prac.
Pandemia COVID-19 będzie dużym 
wyzwaniem dla graczy, którzy w 
dużej mierze pracują z inwestorami 
prywatnymi. Tutaj, w zależności od 
sektora, możemy mieć do czynienia 
ze spowolnieniem związanym z wy-
dłużeniem bądź zaniechaniem okre-
ślonych projektów inwestycyjnych. 
Może to być przyczyną wzrostu 
konkurencyjności w sektorze pu-
blicznym, co w rezultacie grozi 
„powtórką” z lat 2015-2017. Wów-
czas oferowano wykonywanie pro-
jektów w bardzo niskich cenach (w 
stosunku do budżetów inwestorski-
ch).
Co do perspektyw rozwojowych, nie 
ulega wątpliwości, że nadal mamy 

do czynienia ze stopniowym spad-
kiem dynamiki produkcji budowla-
no-montażowej miesiąc do miesiąca, 
roku poprzedniego. We wrześniu 
2020 roku dynamika produkcji bu-
dowlano-montażowej wyniosła 90,2 
proc., co oznacza spadek o 9,8 proc. 
względem analogicznego okresu po-
przedniego roku.
Wpływ na to miał spadek produkcji 
w zakresie robót budowlanych 
związanych ze wznoszeniem budyn-
ków (-6,3 proc. względem analo-
gicznego okresu poprzedniego 
roku), spadek budowy obiektów in-
żynierii lądowej i wodnej (-14,5 
proc. względem poprzedniego okre-
su) oraz spadek robót związanych ze 
wznoszeniem budowli specjali-
stycznych (-4,4 proc. względem 
września 2019).

Rynek inwestycyjny, finanso-
wanie i hamowanie wzrostu 
cen
Według stanu na koniec 2019 roku 
największą część rynku w Polce sta-
nowiły budynki niemieszkalne (32,6 
proc.), infrastruktura transportu 
(29,1 proc.) oraz budynki mieszkal-
ne (16,9 proc.). Pozostałą część sta-
nowiły rurociągi, linie telekomuni-
kacyjne i energetyczne, budowle na 
terenach przemysłowych oraz pozo-
stałe obiekty inżynierii wodnej i lą-
dowej.
Głównym motorem napędowym 
rynku budowlanego w Polsce są in-
westycje realizowane przez najwięk-
szych inwestorów publicznych w 
zakresie infrastruktury drogowej i 
kolejowej. Wiele projektów infra-
strukturalnych jest obecnie w fazie 
realizacji, co bez wątpienia przyczy-
ni się do dalszego wzrostu produkcji 
budowlano-montażowej.
Szczyt inwestycyjny w projektach 
drogowych i kolejowych jest wy-
zwaniem dla firm wykonawczych w 
związku z rosnącymi od kilku lat 
kosztami materiałów i wynagrodzeń. 
W ostatnich miesiącach, z uwagi na 
zmniejszenie się popytu na usługi 
budowlane w sektorze prywatnym, 
w wyniku niepewności związanej z 
pandemią COVID-19, nastąpiło wy-
hamowanie wzrostu cen.
Środki z funduszy unijnych stano-
wią jeden z ważniejszych elemen-
tów mających wpływ na dynamikę i 
kierunki rozwoju inwestycji budow-
lanych w Polsce. Komisja Europej-
ska planuje przeznaczyć z funduszy 
unijnych wsparcie dla Polski w 
kwocie 72,7 mld euro (w cenach 
bieżących). Jest to zgodne z propo-
zycją alokacji funduszy unijnych w 
latach 2021-2027 (w porównaniu do 
82,5 mld euro, które zostały przy-
znane Polsce w ramach obecnej per-
spektywy), w ramach polityki spój-
ności. Tym samym Polska pozostała 
największym beneficjentem fundu-
szy europejskich. Wyjście Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej może 
jeszcze wpłynąć na budżet UE, stąd 
wspomniane kwoty mogą się zmie-
nić.
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Ciąg dalszy na stronie 6

kszość rynku budowlanego w Polsce
Do kogo należą największe firmy 
budowlane operujące na polskim 
rynku?

Przewaga kapitału zagranicznego:
1. Grupa Budimex – inwestorem strategicz-

nym jest hiszpańska firma Ferrovial.
2. Grupa Strabag – do 2005 r. największe 

przedsiębiorstwo budowlane w Niemcze-
ch. W 2007 roku 30 proc. udziałów w 
spółce nabył przyjaciel Putina, rosyjski 
biznesmen Oleg Dieripaska. W 2009 
przedsiębiorca pozbył się większości z 
tych udziałów. 29 września 2008 roku 
Strabag przejął większościowy pakiet 
udziałów w Kirchner Holding GmbH.

3. Grupa Skanska – w 2000 roku szwedzka 
Skanska nabyła udziały w Grupie Exbud, 
tworząc struktury Skanska Polska.

4. PORR SA – należy do austriackiej grupy 
budowlanej Porr AG, która notowana jest 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Wiedniu.

5. Grupa Erbud SA – akcje: Wolff & Muel-
ler Holding GmbH & Co. KG 33,49 proc. 
(Niemcy), Santander PPK 2055 (subfun-
dusz) 10,22 proc., Aviva OFE Aviva San-
tander 9,54 proc. (Hiszpania).

6. Eurovia Polska SA – należy do francu-
skiego koncernu VINCI Construction.

7. WARBUD SA – filia francuskiego kon-
cernu VINCI Construction w Polsce.

8. Trakcja PRKiI SA – największym udzia-
łowcem Trakcji PRKiI SA jest hiszpański 
holding Comsa, do którego należy 30,82 
proc. akcji spółki.

Kapitał polski:
1. Grupa Polimex-Mostostal SA — naj-

większa firma inżynieryjno-budowlana z 
polskim kapitałem w Polsce. Jest notowa-
na na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie.

2. PBG SA – polska spółka akcyjna, od 15 
czerwca 2007 wchodząca w skład indeksu 
WIG20 na warszawskiej Giełdzie Papie-
rów Wartościowych.

3. Grupa Elektrobudowa SA – polska 
spółka kapitałowa wycofana z obrotu 
giełdowego 31 marca 2021 roku

4. Unibep SA – polska spółka kapitałowa 
notowana na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie

5. TORPOL SA – polska spółka kapitałowa 
notowana na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie

6. Mostostal Zabrze SA – polskie przedsię-
biorstwo budowlane, notowane na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie, spółka dominująca Grupy Kapitało-
wej Mostostal Zabrze.
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Ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój kolei do 
2030 roku jest zobowiązanie państw członkowskich 
Unii Europejskich do przeniesienia 30 proc. transportu 
towarów na bardziej ekologiczne sposoby transportu. 
Może się to przyczynić się do rozwoju transportu drogą 
kolejową w perspektywie sięgającej 2030 roku.
Program Budowy Dróg i Autostrad
Kluczowym programem dla inwestycji infrastruktural-
nych w Polsce jest Program Budowy Dróg i Autostrad, 
który w latach 2014-2023 zakłada powstanie 3263 km 
dróg. Początkowo budżet Programu wynosił 107,1 mld 
zł, ale na początku trzeciego kwartału 2019 roku 
zwiększono jego wartość do 142,2 mld zł.
W styczniu 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad opublikowała informacje o przetar-
gach na 21 odcinków nowych dróg o łącznej długości 
257,5 km i wartości ok. 8,8 mld zł. Z tego 16 zadań z 
Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej 
długości 221,8 km i wartości ok. 7,8 mld zł oraz 5 za-
dań na realizację obwodnic z Programu Budowy 100 
obwodnic na lata 2020-2030 o łącznej długości 35,7 
km i wartości ok. 1 mld zł.
Do 31 grudnia 2020 roku planowane było ogłoszenie 
przetargów na zadania o łącznej długości 313,3 km. Z 
PBDK będą to zadania o łącznej długości 239,7 km i 
wartości ok. 9 mld zł oraz z Programu Budowy 100 
obwodnic na lata 2020-2030, zadania o łącznej długo-
ści 73,6 km i wartości ok. 1,8 mld zł.
Od początku 2020 roku GDDKiA podpisała 26 umów 
na zadania o łącznej długości 355,7 km i wartości bli-
sko 15,5 mld zł. Do 31 grudnia 2020 roku planowane 
było podpisanie kolejnych ośmiu umów na zadania o 
łącznej długości 107,2 km i wartości blisko 4 mld zł. 
Pieniądze z funduszy unijnych w ramach perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020 stanowią jeden z waż-
niejszych czynników rozwoju polskiej branży budow-
lanej. Dotyczy to w szczególności sektora infrastruktu-
ry – z powodu ukierunkowania programu na rozwój 
inwestycji kolejowych i drogowych.
Na koniec 2019 roku Polska wykorzystała 
ponad 80 proc. funduszy unijnych przyzna-
nych na lata 2014-2020.
Zarówno w poprzedniej perspektywie finansowej UE 
na lata 2007-2013, jak i bieżącej na lata 2014-2020, 
Polska jest największym beneficjentem pomocy – 
otrzymując odpowiednio 68 mld euro i 82,5 mld euro. 
Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na lata 
2014-2020 w podpisanych umowach do końca sierpnia 
2020 roku, wyniosło 294 mld zł na inwestycje o warto-
ści 487 mld zł.
Największą część środków z funduszy unijnych do-
tychczas przeznaczono na wsparcie segmentu infra-
struktury transportowej – ponad 96 mld zł (ok. 1/3 bu-
dżetu z perspektywy 2014-2020). Kolejnym segmen-
tem mogącym pochwalić się największym dofinanso-
waniem unijnym jest administracja publiczna, na którą 
przeznaczono już 38 mld zł. W trzeciej kolejności naj-
więcej uzyskał obszar edukacji – z budżetem w kwocie 
prawie 23 mld zł.
Segment budownictwa otrzymał 5,6 mld zł, co stanowi 
1,9 proc. wszystkich podpisanych umów, z czego więk-
szość dofinansowania (2,9 mld zł) przypada na projekty 
rozpoczęte w latach 2016-2017. Kwota ta nie uwzględ-
nia projektów związanych z budową dróg i kolei. Pro-
jekty te zalicza się do segmentu „transport i składowa-
nie”.
Bariery wzrostu
Z badań ankietowych przeprowadzonych przez Polski 
Związek Pracodawców Budownictwa wynika, że koro-
nawirus (przede wszystkim poprzez przymusowe kwa-
rantanny) utrudnia zarządzanie kadrą pracowników na 
budowach w celu prowadzenia budów w niezakłócony 
sposób. Ponadto zaobserwowano znaczną skalę odpły-
wu pracowników zagranicznych, głównie w firmach 
podwykonawczych.
W ciągu poprzedniego roku spadł odsetek wśród przed-
siębiorców w sektorze budowlanym nieodczuwających 

żadnych barier w prowadzeniu działalności. W lipcu 
2020 roku wyniósł on 5,9 proc., co oznacza wynik gor-
szy niż przed rokiem, gdy wskaźnik ten utrzymywał się 
na poziomie 8,6 proc. Kolejną barierą wskazywaną 
przez przedsiębiorców stanowią koszty materiałów, 
które już od kilku lat zachowują trend wzrostowy.
Rosnące koszty materiałów oraz koszty wynagrodzeń 
przekładają się na niższe marże dla przedsiębiorców, co 
z kolei skłania ich do podnoszenia cen. Może to do-
prowadzić do obniżenia dotychczasowego popytu. 
Właśnie tę barierę przedsiębiorcy wskazali jako ostat-
nią. Pomimo tego, że niespełna 1/3 przedsiębiorców 
(29 proc.) wskazuje tę kwestię jako problemową, to jest 
to alarmujące, gdyż przed rokiem zwróciło na nią uwa-
gę jedynie 13 proc. firm.
Rok 2019 przyniósł 1019 postępowań upadłościowych 
i restrukturyzacyjnych, co oznacza 5-procentowy wzro-
st względem roku poprzedniego (975 postępowań w 
2018 roku). Najwięcej upadłości i restrukturyzacji od-
notowano w sektorze produkcyjnym (262) i jest to wy-
nik o 2 proc. lepszy niż przed rokiem. Największy 
wzrost tego wskaźnika wystąpił w segmencie rolnic-
two, gdzie zanotowano 38 proc. wzrostu względem 
roku poprzedniego.
Wysoki przyrost tego wskaźnika zaobserwowano rów-
nież w sektorze transportu – 30 proc. względem po-
przedniego okresu. Liczba upadłości i restrukturyzacji 
w budownictwie w 2019 roku spadła do poziomu 122 
przedsiębiorstw (spadek o 13 proc. w odniesieniu do 
poprzedniego roku). Patrząc na udział budownictwa w 
ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji, wskaźnik 
ten również uległ zmianie – spadł do 12 proc. wzglę-
dem 14,4 proc. analogicznego okresu.
W pierwszej połowie 2020 roku branża bu-
dowlana zanotowała spadek liczby upadłości 
i restrukturyzacji do 51, czyli o 16 proc. 
mniej w porównaniu do analogicznego okre-
su 2019 roku.
Warto zauważyć, że jest to wynik najlepszy od 2010 
roku. Udział budownictwa w ogólnej liczbie upadłości i 
restrukturyzacji w pierwszej połowie 2020 r. zmniej-
szył się do 11,3 proc., co oznacza lepszy wynik niż 
przed rokiem o niecałe 2 p.p.
Zauważalne jest ograniczenie wydawanych nowych 
pozwoleń na budowę, a deweloperzy mniej chętnie 
rozpoczynają nowe inwestycje. Mimo wszystko pan-
demia nie wpłynęła znacząco na sytuację firm budow-
lanych. Efekt koronawirusa może być więc rozłożony 
w czasie.
Spowolnienie w sektorze budownictwa będzie wynikać 
jednak ze spowolnienia gospodarczego, które nastąpiło 
w 2020 roku, i które wpłynie na poziom inwestycji oraz 
skłonność osób fizycznych do rozpoczynania projek-
tów budowlanych. W szczególności mniejsza aktywno-
ść inwestycyjna obserwowana jest w sektorze prywat-
nym oraz w sektorze publicznym na szczeblu samorzą-
dowym i lokalnym.
W pierwszej połowie 2020 roku, 452 firmy ogłosiły 
upadłość bądź restrukturyzację, co oznacza spadek o 3 
proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 
roku. Upadłości w branżach odzwierciedlają sytuację 
rynkową. Największy wzrost odnotowało rolnictwo – 
skok o 36 proc. oraz pozostałe – wzrost o 18 proc. 
(wśród nich m.in. zakwaterowanie i gastronomia).
Problemy z długami, zatorami płatniczymi, 
płynnością finansową oraz gwarancjami
Jedną z przyczyn bankructw firm budowlanych, obok 
coraz niższej rentowności, są zatory płatnicze. Biuro 
Informacji Kredytowej szacuje zaległości płatnicze w 
budownictwie w drugim kwartale 2020 r. na 5,2 mld 
złotych, w porównaniu do 4,9 mld złotych na koniec 
2019 roku. Z badań BIG InfoMonitor wynika, że pra-
wie jedna czwarta (23,1 proc.) firm budowlanych po-
siada należności za wykonane roboty budowlane prze-
terminowane ponad 60 dni oraz 30,8 proc. należności 
przeterminowane o 30 dni.

Nie brak innych barier rozwoju polskiej branży budow-
lanej. Jak wynika z raportu jedną z nich stanowi ogra-
niczona dostępność limitów gwarancyjnych w instytu-
cjach finansowych. Przedsiębiorca, który wygrał prze-
targ, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 
musi ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy (NWU). Celem zabezpieczenia NWU jest po-
twierdzenie wiarygodności wykonawcy. Gwarantuje 
ono zamawiającemu, że w przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy jego roszczenia 
zostaną zaspokojone.
W obecnej formule przetargów publicznych wykonaw-
ca jest zobowiązany do poświadczenia gwarancji nale-
żytego wykonania w wysokości 10 proc. wartości kon-
traktu, często na okres 7 lub 10 lat. Takie gwarancje 
wystawiane są przez banki i firmy ubezpieczeniowe, 
które dzielą linie gwarancyjne na te poniżej 5 lat i po-
wyżej. Wiele firm budowlanych posiada już wyczerpa-
ne długoterminowe limity gwarancyjne, co może sta-
nowić barierę w uczestniczeniu w przetargach publicz-
nych.
Ponadto pogorszenie sytuacji gospodarczej związanej z 
pandemią koronawirusa znacznie ograniczyło apetyt na 
ryzyko instytucji finansowych, a branża budowlana z 
uwagi na historyczną dużą zmienność wyników po-
strzegana jest jako branża wysokiego ryzyka. Stąd jej 
przedstawiciele jako barierę potencjalnego wzrostu 
wskazują ryzyko niedostatecznej dostępności limitów 
gwarancyjnych.
Rozwlekłe terminy realizacji kontraktów
Kolejny problem stanowią długie procesy przetargowe 
i wykonawcze utrudniające planowanie rentowności 
kontraktów budowlanych. Realizacja kontraktów dro-
gowych i kolejowych w formule zaprojektuj i wybuduj, 
znacznie wydłuża cykl realizacji kontraktów budowla-
nych. Obecnie na projektowanie i pozyskanie pozwoleń 
potrzeba ok. 2 lat. Budowa trwa kolejne 2-3 lata.
W praktyce więc już na etapie składania oferty firmy 
muszą przewidzieć, jakie będą ceny za 5-6 lat, co 
znacznie zwiększa ryzyko kształtowania się przyszłych 
marż na kontraktach budowlanych. Ponadto pandemia 
wydłużyła procedury administracyjne związane z pozy-
skiwaniem pozwoleń, co opóźnia start niektórych kon-
traktów budowlanych.
Zagraniczna konkurencja ma lepiej…
Tego rodzaju problemów nie mają zagraniczne firmy 
budowlane korzystające z zaplecza kapitałowego w 
krajach pochodzenia. Jednocześnie fakt pozostawania 
w europejskiej przestrzeni gospodarczej daje im nie-
skrępowany dostęp do naszego rynku, a nadal niższy 
poziom wynagrodzeń za pracę w porównaniu do kra-
jów o długiej tradycji gospodarki rynkowej pozwala im 
oferować korzystne w naszych warunkach stawki przy 
zachowaniu referencyjnych wskaźników rentowności.
Szereg czołowych firm działających w Polsce ma 
przeważający w strukturze udziałowej kapitał za-
graniczny. Dominują Austriacy, Niemcy, ale coraz 
bardziej aktywni są inwestorzy z Hiszpanii, krajów 
skandynawskich, ale o zasięgu globalnym, jak w 
przypadku grupy Skanska. Zapewne to nie przypa-
dek, że brak dostępu do danych o wynikach finan-
sowych grupy w Polsce.
Tymczasem tylko w roku 2019 firma rozpoczęła takie 
realizacje w naszym kraju jak: Kompleks biurowy 
Nowy Rynek D w Poznaniu, Rewitalizacja linii kole-
jowej nr 117 Andrychów-Wadowice, Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu, Osiedle mieszka-
niowe Park Skandynawia w Warszawie, E5 i E6, Cen-
trum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Grodzisku 
Mazowieckim.
W poprzednich edycjach raportu (obecna to już ósma) 
udostępniano jedynie dane z bilansu skonsolidowanego 
Grupy Skanska. Nie ma tu zatem przypadku. Warbud 
powstał w początkach transformacji jako firma prywat-
na, by zostać przekształcony w spółkę akcyjną w roku 
1992 z udziałem francuskiego potentata budowlanego – 
obecnie Grupy VINCI. Do dziś VINCI Construction 
International Network pozostaje głównym udziałow-
cem z 99,74 proc. własności w kapitale podstawowym 
na dzień 31 grudnia 2019 roku. Grupa VINCI od kilku 
lat jest liderem rankingu największych firm budowla-
nych w Europie, którego główne kryterium to wielkość 
przychodów. Niech to wystarczy za pointę.

Maciej Małek

Zagraniczna konkurencja przejęła większość 
rynku budowlanego w Polsce 
- ciąg dalszy ze strony 5
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Obecne stosunki polsko-żydowskie wydają się najgorsze od dziesięcioleci. Polska 
przyjęła ustawę, która skutecznie uniemożliwia ocalałym z Holokaustu oraz rodzi-
nom ofiar odzyskanie mienia zagrabionego przez nazistów. Izrael oczywiście przyjął 

ją z oburzeniem. Polska uważa, że rząd Izraela źle rozumie nowe prawo, ale dyplomacja 
między tymi krajami jest w rozsypce. Izrael odwołał swojego ambasadora z Warszawy, a 
izraelski minister spraw zagranicznych Yair Lapid określił nowe prawo jako „antysemickie i 
niemoralne”. Polska w odpowiedzi odwołała swojego ambasadora z Jerozolimy. 
W Polsce mówi się nawet o wstrzymaniu Marszu Żywych – corocznej uroczystości, w której 
udział biorą dziesiątki tysięcy żydowskich nastolatków.
Obecna sytuacja zaczęła się wyłaniać, gdy prezydent Polski Andrzej Duda podpisał nowe 
prawo, które ograniczyłoby Żydom możliwość odzyskiwania mienia pierwotnie przejętego 
przez nazistowskich okupantów niemieckich, a później zatrzymanego przez powojennych 
komunistycznych przywódców Polski.
Lapid powiedział: „Negatywny wpływ na nasze więzi rozpoczął się w 2018 r., kiedy Polska 
zdecydowała się rozpocząć uchwalanie ustaw mających na celu zaszkodzenie pamięci o Ho-
lokauście i narodzie żydowskim”.
„Minęły już czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez konsekwencji. Dziś Żydzi mają wła-
sny, dumny i silny kraj. Nie obawiamy się antysemickich gróźb i nie mamy zamiaru przymy-
kać oczu na haniebne postępowanie antydemokratycznego polskiego rządu” – dodał.
Premier Polski Mateusz Morawiecki skomentował sytuację we wpisie na Facebooku: „Decy-
zja Izraela o obniżeniu rangi przedstawicielstwa dyplomatycznego w Warszawie jest bezpod-
stawna i nieodpowiedzialna, a słowa Yair Lapida […] budzą oburzenie każdego uczciwego 
człowieka”.
Izrael ma nie tylko prawo, ale i potrzebę domagania się utrzymania czy też przywrócenia 
pamięci historycznej o Holokauście, a także restytucji dla ofiar nazistów. Z drugiej strony 
Polska ma prawo do wdzięczności światowej społeczności żydowskiej, bo podejmowała 
nadzwyczajne wysiłki, by pamięć milionów ofiar żydowskich należycie uczcić, a jednocze-
śnie uhonorować poświęcenie samego narodu polskiego, który w czasie wojny w 1939 r. zo-
stał zaatakowany przez Niemców.
Nowe polskie prawo zabraniające restytucji jest nie do przyjęcia, ale sprzeciw Izraela nie po-
winien przekreślać wdzięczności dla Polaków za zachowanie obozów zagłady jako pomni-
ków oraz pielęgnowania żydowskich cmentarzy na terenie całego kraju. Polska powinna 
uznać żydowskie roszczenia majątkowe i zaakceptować traumę, jaką naród Żydowski cierpi 
z powodu Holokaustu, ale rząd Izraela i cała społeczność żydowska powinna z drugiej strony 
uznać cierpienia, jakie Polacy przeżywali z rąk nazistów. Choć wydaje się to logiczne, to w 
praktyce osiągnięcie porozumienia okazuje się niebywale trudne.
Pretensje społeczności żydowskiej do polskiego rządu za niemoralną ustawę antyrestytucyjną 
są uzasadnione, ale polski naród równie zasadnie zgłasza pretensje o zrównywanie go z nazi-
stowskimi Niemcami – to również moralny skandal.

I choć prezydent Polski zobowiązał się do podjęcia próby dialogu, nie wydaje się, by do nie-
go dochodziło. Aktualnie rządy tych państw wydają się w najlepszym razie ignorować siebie 
nawzajem.
1 września 1939 r. Hitler najechał na Polskę, rozpoczynając w ten sposób drugą wojnę świa-
tową. To nie Polska stała za Holokaustem, a Niemcy. Twierdzenie, że Polska jest tak samo 
odpowiedzialna za Holokaust, jest karygodną próbą historycznego rewizjonizmu.
Ani Polska jako naród, ani rząd Polski na uchodźstwie nie kolaborowali z nazistami, walczyli 
z nimi konsekwentnie przez wszystkie lata okupacji. Zrównywanie Polaków z nazistami bu-
dzi w nich uzasadniony szał. Jednocześnie twierdzenie, że wśród Polaków nie było ani jed-
nego kolaboranta z najeźdźcami także jest wybielaniem polskiej historii. Choć Polska ma 
najwięcej Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, to wielu Polaków kolaborowało – acz-
kolwiek nigdy nie stało się to udziałem całego narodu.
Jednak konsekwencją takiej postawy Polski w czasie wojny jest konieczność zwrócenia ży-
dowskiego mienia tym, którzy utracili je w czasie wojny – lub ich rodzinom, jeśli mówimy o 
ofiarach. By wyjść z tego impasu, należałoby zacząć od dialogu.
Mógłby to zrobić Yair Lapida. Jest przecież głównym dyplomatą Izraela, a do tego to czło-
wiek o wielkiej charyzmie i elokwencji, którego zdolności pozwalają na zainicjowanie roz-
mów zmierzających do rozwiązania omawianej tu sytuacji.
Pojawia się też ku temu okazja, bo niedługo minie 80. rocznica konferencji w Wannsee, która 
odbyła się 20 stycznia 1942 r. To na niej Reinhard Heydrich razem z Adolfem Eichmannem 
zaplanowali Holokaust, w tym użycie trującego gazu do „ostatecznego rozwiązania” proble-
mu europejskich Żydów. Z tej okazji organizacja The World Values Network organizuje galę 
Champions of Jewish Values International Awards, której celem jest między innymi przeciw-
działanie zapominaniu o Holokauście. W kwietniu 2018 r. „The New York Times” podał, że 
„41 proc. Amerykanów, a 66 proc. millenialsów nie potrafi powiedzieć, czym był 
Auschwitz”. 
W tak przerażającym kontekście zarówno Izrael, jak i cała społeczność żydowska muszą zro-
zumieć, jak kluczowe znaczenie dla pamięci o Holokauście ma Polska i jej rząd, który prze-
cież występował wcześniej także jako wiarygodni sojusznicy Izraela w Unii Europejskiej. 
Pogarszanie stosunków z nią jest zdecydowanym błędem izraelskiego rządu.

Źródło: The Jerusalem Post

Relacje izraelsko-polskie 
w głębokim kryzysie 
Próby odzyskania polskiego mienia przez Żydów są zasadne, 
muszą oni jednak zrozumieć, że w czasie drugiej wojny 
światowej Polska jako naród nie kolaborowała z nazistami. 

Kalifornijska firma zajmująca się cyberbezpieczeń-
stwem uważa, że globalna sieć telekomunikacyjna 
została naruszona przez sieć cyfrowych szpiegów 
mających powiązanie z chińskimi władzami. Ce-
lem włamania miała być kradzież danych z telefo-
nów komórkowych.
Firma CrowdStrike poinformował na swoim blogu, że z 
przeprowadzonego przez nią dochodzenia wynika, iż hakerzy 
włamali się na serwery przynajmniej 13 globalnych dostaw-
ców telekomunikacyjnych. Grupa określana mianem Light-
Basin, znana także jako UNC1945, miała przeprowadzać 
swoje ataki od 2019 r.
Adam Meyers, starszy wiceprezes CrowdStrike ds. wywiadu, 
powiedział w „The Washington Times”: „Znaleźliśmy powią-
zania LightBasin ze znanymi chińskimi grupami hakerskimi 
działającymi w tej samej sieci”.
Choć dawne ataki opierały się na instalowaniu złośliwego 
oprogramowania, które musiało być pobrane przez ofiary ata-
ku, obecnie hakerzy stosują nową taktykę opierającą się na 
mapowaniu mniej znanych protokołów komunikacyjnych, co 
pozwala im wydobywać duże ilości danych bezpośrednio z 
sieci operatorów 2G i 3G.
Mając dostęp do takich informacji, Chiny mogą na przykład 
śledzić polityków, a także ich kontakty poprzez namierzanie telefonów i połączeń.
„Hakerzy z LightBasin celują w osoby takie jak dyplomaci, dziennikarze i inni, sprawdzając 
ich dane na poziomie operatora telefonii komórkowej. W ten sposób mogą zidentyfikować, 
gdzie znajduje się twoja firma i zacząć patrzeć na to, do kogo piszesz SMS-y i dzwonisz” –
 wyjaśnił Meyers.

Hakerzy wykorzystują między innymi tech-
nologię General Packet Radio Service 
(GPRS), która w telefonach komórkowych 
służy do łączenia z Internetem i wyświetlania 
informacji przez przeglądarkę internetową. 
Wykorzystują także dostępne publiczne sieci 
telefoniczne, z których przechwytują dane.
„Wykorzystują oni mniej znane protokoły, o 
których zabezpieczeniu część firm może nie 
pamiętać” – powiedział Meyers. 
Amerykańska firma zebrała „wyraźne dowo-
dy na to, że wysoce wyrafinowany przeciw-
nik” wykorzystuje systemy komórkowe i 
przekazuje zebrane dane agencjom rządo-
wym.
LightBasin miała wspierać finansowaną przez 
chiński rząd organizację PANDA, a także 
działać wewnątrz chińskich organizacji w taki 
sposób, by w razie wykrycia móc zaprzeczyć 
całej akcji.

Meyers podkreślił, że ze względu na uporczywość i innowacyjność trwających wciąż ataków, 
przemysł telekomunikacyjny powinien podjąć współpracę z amerykańskimi służbami wy-
wiadowczymi.

Źródło: The Washington Times

Niebezpieczni hakerzy na usługach chińskiego wywiadu
Chińscy hakerzy wykradali dane telekomunikacyjne – twierdzi „Washington Times”



 
31 grudnia 2021   -   Warszawa – Polska www.nowyswiat24.com.pl Numer 12/2021

www.nowyswiat24.com.pl Strona 08

Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Debata – Polityka gospoda

W piątkowe przedpołudnie 17 grudnia dr Janu-
sz Grobicki zaprosił pod auspicjami Portalu ka-
tolickiego Opoka oraz portalu Nowy Świat 24 do 
debaty poświęconej tytułowemu zagadnieniu: 
Prezydenta Centrum im. Adama Smitha An-
drzeja Sadowskiego, dr. hab. Emila Ślązaka, 
profesora Szkoły Głównej Handlowej i dr. Da-
riusza Winka, Dyrektora Zarządzającego Pio-
nem Finansów i Strategii Banku Pocztowego.
Na wstępie moderator odwołał się do determinan-
tów opisujących rzeczywistość, w jakich przyszło 
stawić czoła pandemii i jej konsekwencjom gospo-
darczym. To one bowiem charakteryzują otoczenie, 
w którym funkcjonują 
przedsiębiorstwa. Z za-
strzeżeniem, że propono-
wana typologia ma w pew-
nej mierze umowny charak-
ter, należy do niej zaliczyć 
sytuację gospodarczą w 
kraju oraz w jego otocze-
niu. 
W przypadku Polski mamy 
do czynienia z jednej strony 
z ograniczeniem popytu, 
przy jednoczesnym roz-
grzaniu gospodarki i „roz-
pędzonymi” przedsiębior-
stwami, co wynika ze 
zwiększonego popytu na 
import związanego z wcze-
śniej składanymi zamówie-
niami. 
W sytuacji spowolnienia 
gospodarki niemieckiej skutkuje to znaczącą nie-
równowagą w handlu zagranicznym. Polska notuje 
ujemne saldo handlu towarami. W ciągu trzech 
miesięcy do października saldo wyniosło -2,2 mld 
EUR, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłe-
go roku nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 
aż 4,4 mld EUR. Oznacza to pogorszenie o 6,6 mld 
EUR. 
Popyt przekracza możliwości wytwórcze naszych 
przedsiębiorstw, a sprzedaż detaliczna z powodu 
inflacji spada. Wzrost akcji kredytowej wśród 
przedsiębiorstw, w obliczu szoku stóp procentowy-
ch generuje obszar potencjalnego ryzyka. Założenia 
polityki budżetowej w roku przyszłym zakładają 
inflację na poziomie 3,3 proc., przy wskaźniku 
wzrostu gospodarczego rzędu 4,6 proc. Gdyby ów 
optymistyczny scenariusz uległ negatywnej korek-
cie, polskiej gospodarce zagrozi widmo stagflacji. 
Do tego należy dodać horrendalne ceny energii i 
system ETS jako katalizator ich gwałtownego 
wzrostu. Równolegle ceny gazu w obrocie hurto-
wym rok do roku, wzrosły aż o 400 proc. Oznacza 
to, że zapowiadany na przyszły rok wzrost cen dla 
indywidualnych odbiorców rzędu dwudziestu pro-
cent nie zaabsorbuje w całości skokowej zmiany w 
obrocie hurtowym. Czekają nas zatem kolejne 
podwyżki. 
Nowe reguły w odniesieniu do podatków i nie tyl-
ko, proponuje przedsiębiorcom „Polski Ład”, co 
razem wziąwszy, definiuje rzeczywistość postcovi-
dową, bo chcemy wierzyć, że szczyt czwartej fali 
oznacza stopniową normalizację. 
Pytanie o cele polityki gospodarczej sprowadza się 
zatem do rozstrzygnięcia, czy ma ona stymulować 
rozwój gospodarczy, czy schładzać gospodarkę w 

ramach walki z inflacją tak, aby przejść suchą nogą 
przez nadchodzący kryzys? 
Z uwagi na polemiczny charakter tej części debaty 
moderator wywołał do głosu jako pierwszego An-
drzeja Sadowskiego. Na wstępie Prezydent Cen-
trum Adama Smitha zastrzegł, że należy różnico-
wać stan rzeczywisty od pożądanego, a to za spra-
wą pogarszającego się (jego zdaniem) ładu instytu-
cjonalno-prawnego, definiującego warunki funk-
cjonowania przedsiębiorstw. Skrajnym przejawem 
tego procesu były wedle badań „Grant-Thornton”, 
zmiany przepisów podatkowych, bądź ich interpre-
tacji – co dwa dni w ciągu jednego roku! 

Same tylko przepisy do-
tyczące podatku VAT 
wraz z interpretacjami 
liczą zdaniem prof. Wi-
tolda Modzelewskiego 
1,5 mln stron. NA przy-
kład, kiedy deklaracja 
VAT w Polsce liczy ok. 
70 pozycji – w Anglii nie 
przekracza 10. Wszystko 
to miało miejsce w ra-
mach Unii Europejskiej. 
Raport Dyrektora Gene-
ralnego OECD na temat 
polskiej gospodarki 
stwierdza, że tylko w 
efekcie obniżenia po-
ziomu regulacji do naj-
niższych referencyjnych 
wartości, nastąpiłby 
wzrost gospodarczy rzę-

du kilku procent. Przed laty głośnym echem odbiły 
się szacunki naukowców SGH. Ich zdaniem, tylko 
szkodliwe przepisy generowały wówczas straty go-
spodarcze rzędu 70 miliardów złotych! 
Pod tym względem niewiele się zmieniło, skoro 
„Polski Ład”, jedynie międzynarodowym korpora-
cjom zapewnia niskie podatki i stabilne prawo w 
okresie najbliższych pięciu lat. Polskie firmy nie 
mogą liczyć na równoprawne traktowanie w tym 
zakresie – podkreślił Andrzej 
Sadowski. 
Co do pożądanej polityki 
gospodarczej, to ostatnie 
świadome decyzje podej-
mowano w połowie lat 70. 
ubiegłego stulecia. Wów-
czas w efekcie diagnozy 
warunkującej dalszy rozwój 
gospodarki zaspokojeniem 
potrzeb energetycznych, za-
inwestowano w budowę 
bloków energetycznych du-
żej mocy. Notabene funk-
cjonują one po dziś dzień. 
W tym też czasie podjęto 
budowę Huty Katowice jako 
wyraz dążenia do posiada-
nia własnego źródła pro-
dukcji stali zaspokajającego 
potrzeby narodowego prze-
mysłu. Koncesja na rzecz 
ówczesnego ZSRR w postaci szerokich torów, nie 
zmienia faktu, że była to ostatnia świadoma próba 
modernizacji rozwoju kraju. Rzecz jasna w ramach 
ówczesnego złego i ekonomicznie niewydolnego 
systemu. 

W ostatnim trzydziestoleciu, pomimo świadomości 
potrzeb energetycznych nie uczyniono w tej spra-
wie dostatecznie wiele. W efekcie  polska rodzina 
zużywa przeciętnie 20 proc. energii, w stosunku do 
rodzin amerykańskich. Nasza gospodarka nie wy-
korzystuje szansy stania się produkcyjnym zaple-
czem gospodarki europejskiej, co zwłaszcza w cza-
sie pandemii, było osiągalne w obliczu przerwania 
tradycyjnych łańcuchów dostaw. Realne dokonania 
w gospodarce realizowały się niezależnie od dzia-
łań rządu, a niekiedy niejako wbrew nim. 
Aby odnieść się do koniecznych działań rządu, wy-
starczy odwołanie do części analitycznej KPO zło-
żonego w Komisji Europejskiej. Znajdziemy tam 
syntetyczny opis przyczyn niepowodzeń dotych-
czas wdrażanych projektów gospodarczych. Bez 
tego trudno będzie mówić o świadomej realizacji 
polityki przemysłowej, a szerzej rzecz ujmując po-
lityki gospodarczej z wykorzystaniem przewag 
konkurencyjnych, względem unijnych uwarunko-
wań, a niwelowanych za sprawą szkodliwych regu-
lacji wewnętrznych – podsumował Andrzej Sadow-
ski. 
W reakcji moderator nieco prowokacyjnie zdał py-
tanie, czy aby brak polityki gospodarczej nie spra-
wia, że paradoksalnie polscy przedsiębiorcy najle-
piej się rozwijają w sytuacji, kiedy spójna polityka 
gospodarcza pozostaje wspomnieniem tzw. epoki 
Gierka. Czy nie jest zatem tak – kontynuował dr 
Janusz Grobicki redaktor naczelny portalu Nowy 
Świat 24 – że wszelkie próby wpływania na gospo-
darkę generują problemy naruszające zasadę swo-
body prowadzenia działalności, czy wolność go-
spodarczą?! Innymi słowy, czy próby wdrażania 
konsekwentnej polityki gospodarczej, nie okażą się 
kontr produktywne, wzorem osławionych „zielony-
ch świateł” dla przedsiębiorców? 
W odpowiedzi profesor SGH Emil Ślązak przypo-
mniał, że Covid i jego następstwa to kontekst osa-
dzający rozważania na temat gospodarki w odnie-
sieniu do roli państwa. Polityka fiskalna i makro-
ekonomiczna przy wsparciu polityki pieniężnej, 
pozostającej domeną banków centralnych, stała się 
w czasie pandemii szczególnie ważna. 
Polska znalazła się w takiej sytuacji po raz pierw-
szy. W okresie kryzysu finansowego 2008 roku, 
przodujące gospodarczo kraje, w tej liczbie USA, 
reagowały interwencją państwa. Ten sposób odpo-
wiedzi na zawirowania gospodarcze nie stał się na-

szym udziałem za 
sprawą zdrowego i sta-
bilnego systemu ban-
kowego. 
Wskaźniki gospodar-
cze, a nawet kwestię 
stabilności prawa oce-
niam odmiennie od An-
drzeja Sadowskiego, 
gdyż ostanie dwie de-
kady nie przyniosły w 
tym zakresie znaczący-
ch zmian. Dziś zadanie 
pierwszej wagi to 
utrzymać przedsiębior-
stwa, a nawet całe bran-
że, stąd rosnąca rola 
państwa. To zadanie, 
pomimo nieuchronnych 
strat udało się zrealizo-
wać za sprawą władzy 
publicznej. Elementy 

tarcz antykryzysowych sięgające łącznie 10 proc. 
wartości PKB były w tym momencie czynnikiem 
decydującym np. w odniesieniu do zapewnienia 
płynności finansowej jako rękojmi bezpieczeństwa 
obrotu gospodarczego. 

Rola polityki gospodarczej państwa w odniesieniu do tworzenia warunków 
rozwoju przedsiębiorstw jako instrument stymulacji ekonomicznej w 
rzeczywistości covidowej i postcovidowej – reminiscencje z debaty.

DR JANUSZ GROBICKI

ANDRZEJ SADOWSKI

Ciąg dalszy na stronie 9
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rcza zagrożenia i wyzwania
Niepokoi fakt trwałego zakorzenienia instrumen-
tów interwencji państwa w polityce krajów euro-
pejskich, co stawia pytanie o moment i przesłanki 
zaprzestania owej interwencji, czy możliwych 
następstw wynikających z tego stanu. Państwo 
jako gracz pierwszoplanowy w gospodarce może 
bowiem generować następstwa trudne do osza-
cowania dzisiaj i w dalszej perspektywie. Na 
przykład w odniesieniu do uspołecznienia ryzyka 
z tytułu działalności biznesowej czy bankowej. 
Wskaźniki makroekonomiczne, nawet jeśli 
uwzględnić pogarszające się w ostatnim półroczu 
saldo obrotów w handlu zagranicznym, są co 
najmniej zadowalające i dobrze rokują na przy-
szłość. Wyzwanie stanowi znalezienie formuły 
funkcjonowania polskich przedsiębiorców w 
kształtującym się na nowo paradygmacie mię-
dzynarodowych relacji gospodarczych. Covid je-
dynie przyspieszył zmiany strukturalne w tym 
zakresie. 
Wiąże się to z postępującą globalizacją gospo-
darki i handlem międzynarodowym, czego do-
wodzą narastające, spektakularne konflikty glo-
balnych graczy, a więc Chin i USA. Ich podłoża 
nie stanowi Covid, gdyż pierwsze symptomy się-
gają czasu przystąpienia Państwa Środka do 
WTO. Jak w tym zmieniającym się otoczeniu 
zdefiniujemy rolę polskiej gospodarki – wydaje 
się zadaniem pierwszej wagi. Nie jesteśmy sa-
motną wyspą, czego przejawem jest właśnie po-
garszające się saldo obrotów handlowych – 
stwierdził Emil Ślązak. 
Na plus, także w kontekście covidowym zaliczyć 
należy utrzymanie substancji i potencjału wy-
twórczego, bez którego pytanie o wybór drogi 
dalszego rozwoju byłoby 
bezprzedmiotowe. Pytanie o 
udział agend rządowych, czy 
banku centralnego w ani-
mowaniu gospodarki pozo-
staje w mocy, tak co do za-
kresu i skali, jak czasu obo-
wiązywania  puentował Emil 
Ślązak. 
Z kolei moderator skierował 
do dr. Dariusza Winka pyta-
nie o ocenę sytuacji i per-
spektywy rozwojowe w go-
spodarce z punktu widzenia 
sektora bankowego w kon-
tekście rosnących stóp pro-
centowych, inflacji, ale tak-
że interwencji państwa w ob-
liczu Covidu jego następstw. 
Na wstępie Dyrektor Zarzą-
dzający Pionem Finansów i 
Strategii Banku Pocztowego 
wskazał, że liczby i twarde dane nie pozostawiają 
złudzeń co do negatywnych następstw pandemii 
w gospodarce. Z perspektywy doświadczeń mija-
jących dwóch lat trudno zakładać, że w obliczu 
kolejnych mutacji wirusa niełatwo wyrokować o 
możliwym końcu obostrzeń sanitarnych, które 
zmieniają relacje społeczne, gospodarcze i pod-
noszą koszty funkcjonowania bez mała wszelkich 
dziedzin życia. 
Mimo to lęk przed nieznanym i panika porówny-
walna z realiami czasu wojny, odeszły w sferę 
wspomnień, co nie znaczy, że zniknęły bez śladu. 
Wzmożony wykup podstawowych artykułów 
spożywczych, czy pobieranie gotówki, jako 
pierwszy odruch, też mamy za sobą. Nie oznacza 
to odzyskania pełnej sterowalności procesami go-
spodarczymi, gdyż nadal jesteśmy w fazie ucze-
nia się zmiany i podejmowania adekwatnych do 
zmieniających się realiów decyzji. 

Stabilizacja popytu i podaży nadal pozostaje za-
daniem, którego wykonanie stanowi przesłankę 
stymulowania wzrostu w perspektywie postcovi-
dowej. Globalna inflacja stawia nowe wyzwania 
przed polityką monetarną, 
której skuteczność nie gwa-
rantuje eliminacji zjawisk 
ocenianych z naszej perspek-
tywy jako zagrożenia rozwo-
ju, z racji ich zewnętrznych 
źródeł. 
Walka o przywództwo po-
między Chinami a USA 
przekłada się na wektory go-
spodarcze i rykoszetem ude-
rza w graczy takich jak Pol-
ska. W tym sensie diagnoza 
Andrzeja Sadowskiego jest o 
tyle słuszna, że ingerencja 
może nieść więcej szkody, 
niż pożytki płynące z deter-
minacji i wolności gospodar-
czej. Na przeciwnym biegu-
nie znajdziemy instrumenty 
generowania prosperity w 
Chinach, które z samej swej 
istoty stanowią zaprzeczenie idei wolności, rów-
nież w odniesieniu do krypto walut i sfery cyfro-
wej w gospodarce. 
Ze względu na tę zależność, polityka gospodar-
cza rządu musi uwzględniać europejski kontekst 
gospodarczy, również w jego wymiarze regula-
cyjnym. Aspekty społeczne, czy dążenie do su-
werenności w ważnych strategicznie obszarach, 
jak np. energetyka, to trwałe priorytety polskiej 

polityki gospodarczej. 
Są one realizowane 
konsekwentnie przez 
rząd, niezależnie od 
kontrowersji dotyczą-
cych np. kosztów 
transformacji czy bra-
ku solidarności w ob-
liczu motywowanych 
politycznie decyzji go-
spodarczych podej-
mowanych przez 
głównych aktorów eu-
ropejskiego obszaru 
gospodarczego. Skoro 
10 proc. najbogatszy-
ch Polaków skupia w 
swoim ręku 38 proc. 
narodowego bogactwa 
– trudno mówić o 
równomiernym pono-
szeniu ciężarów, czy 
likwidowaniu nierów-

ności – dodał Dariusz Winek. 
Zadaniem sektora finansowego było oszacowanie 
ryzyka kredytowego i wyskalowanie odpisów na 
poziomie adekwatnym do skali zagrożeń. To się 
w znacznej mierze udało, bo owe ryzyka, także 
za sprawą polityki gospodarczej i tarczy PFR się 
nie zmaterializowały. Inflacja, a w jej efekcie po-
lityka pieniężna poprawią wynik bilansowy sek-
tora na koniec roku, co nie oznacza jednak trwa-
łej zmiany w relacji C do I, czy poprawy jakości 
wskaźników kapitałowych. 
Przecena aktywów obligacji skarbowych w obli-
czu ich znacznego udziału w bankowych portfe-
lach to kolejne wyzwanie, wobec jakiego staje 
sektor. W tym kontekście złagodzenie presji in-
flacyjnej nabiera kluczowego znaczenia  stwier-
dził Dariusz Winek. 
Reasumpcja moderatora dr. Janusza Grobickiego 
koncentrowała się na kluczowych dla obecnej sy-

tuacji elementach polityki gospodarczej. Za jej 
podstawowe zadanie uznał stabilizowanie sytu-
acji do poziomu, w którym niepewność zastąpio-
na zostanie przez ryzyko, którym polityka gospo-

darcza będzie w sta-
nie zarządzać. Owa 
niepewność, na co 
wskazywał Andrzej 
Sadowski, dotyczy 
sfery regulacji, ale 
obejmuje szereg 
dziedzin, aż po ry-
zyko kursowe wyni-
kające ze słabnącej 
pozycji złotego, o 
czym wspominał 
Dariusz Winek, a co 
z kolei stanowi 
czynnik cenotwór-
czy w imporcie. 
Jak podkreślał Emil 
Ślązak pytanie, na 
które odpowiedź bę-
dzie miała kluczowe 
znaczenie, to: „na 

jak długo pozostanie 
z nami interwencja państwa?”. Nie tylko w kon-
tekście poczucia bezpieczeństwa, ale uwalniania 
inicjatywy i konkurencyjnego potencjału, jaki 
niesie w sobie wolność gospodarcza. Ingerencja 
monetarna zakłóca wszak naturalne w gospodar-
ce cykle rozwojowe. Stabilizacja sytuacji covi-
dowej i postcovidowej to warunek konieczny 
uznania polityki gospodarczej za stymulator roz-
woju. 
Tym samym dobrze pojęty konserwatyzm w 
miejsce spontanicznych decyzji zagwarantuje tak 
oczekiwaną przez przedsiębiorców przewidywal-
ność. W tym kontekście przyłączamy się do apelu 
Centrum im. Adama Smitha – konkludował mo-
derator. 
Jak dowiódł przebieg naszej debaty – mówił Ja-
nusz Grobicki – dobór też wyjściowych i wekto-
rów opisujących wyzwania czasu pandemii, oka-
zał się zabiegiem tyle celowym, co skutecznym. 
Pozwolił bowiem wyzwolić swoistą masę kry-
tyczną, pomocną do zdefiniowania warunków 
koniecznych dla realizacji skutecznej polityki go-
spodarczej. Nasi przedsiębiorcy toczą walkę o 
przetrwanie w tym trudnym czasie. Od jej wyni-
ku zależą perspektywy dalszego pomyślnego 
rozwoju. 
Skoro zwalnia Europa, Świat, a nawet Chiny, 
również dla naszej gospodarki nie ma alternaty-
wy. Nieubłagane prawo ekonomii powoduje bo-
wiem ograniczenie popytu na produkty i usługi w 
obliczu wzrostu inflacji. Ta świadomość musi do-
trzeć do każdego przedsiębiorcy. Jeśli ów popyt 
nie ma doprowadzić do stagflacji, warunkiem 
przeprowadzenia nas przez IV falę pandemii w 
gospodarce jest skuteczna, zrównoważona poli-
tyka gospodarcza. 
Pozostaje mieć nadzieję, że inna perspektywa 
spojrzenia na gospodarkę zaproponowana przez 
panelistów spotka się z dobrym przyjęciem, gdyż 
to przedsiębiorcy i praca tworzą dobrobyt nas 
wszystkich – zakończył podsumowanie dr Janusz 
Grobicki. Jednocześnie – dziękując uczestnikom 
debaty – wyraził nadzieję, że zechcą oni w przy-
szłości komentować aktualne, istotne gospodar-
czo problemy, co stanie się dobrą tradycją na 
przyszłość.

Maciej Małek

DR HAB. EMIL ŚLĄZAK

DR DARIUSZ WINEK
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Dyskryminacja polskich firm na naszym rynku inwestycji

Do tematu wracaliśmy wielokrotnie, odnosząc 
się do kwestii technologii, organizacji proce-
su i źródeł jego finansowania, zapewnienia 

warunków do budowy kompetencji polskich firm w 
zakresie off-shore, również w aspekcie prawno-regula-
cyjnym, wreszcie stworzenia warunków logistycznych 
i przyszłej perspektywy dostępu do inwestycji zagra-
nicznych. 

Niestety, jak dotąd polskie podmioty nie miały szans w 
konfrontacji z zasobnymi, doświadczonymi i posiada-
jącymi własne zaplecze badawczo-rozwojowe gigan-
tami z Wielkiej Brytanii, czy pobliskiej Danii. 

Olbrzymia skala inwestycji i poten-
cjalne szanse na rozwój polskich 
firm 
Wydawało się, że pomimo podnoszonych zastrzeżeń i 
pytań potencjalnych interesariuszy, w każdym z wy-
mienionych obszarów uzyskano znaczący postęp i 
mamy realną szansę 
podniesienia kwalifika-
cji, zbudowania wła-
snego zaplecza i po-
prawy standingu pol-
skich przedsiębiorstw 
elektroenergetycznych. 
Mamy potencjał do 
powstania całej rzeszy 
wysoko wyspecjalizo-
wanych podmiotów, 
zapewniających ciągło-
ść działania, magazy-
nowanie energii, serwi-
sowanie i konserwację 
instalacji oraz ochronę 
i monitorowanie infra-
struktury.  

Rzeczywisty wymiar 
wyzwania to perspek-
tywa 2026, kiedy to pierwszy prąd z morskich farm 
wiatrowych zasili polski system elektroenergetyczny. 
Stąd zaawansowane prace na sieci przesyłowej, jak i 
inwestycje w magazynowanie energii. Tylko na Pomo-
rzu, a więc w bezpośrednim zasięgu źródeł wytwarza-
nia powstanie 250 km nowych linii przesyłowych a 
kolejne 200 zostanie zmodernizowane. Jak informuje 
rzecznik PSE do roku 2030, oznacza to nakłady rzędu 
4,5 mld, z czego gros realizacji i przyłączy, oznaczają-
cych faktyczną konwersję polskiego systemu elektro-
energetycznego, dotąd zasilanego głównie ze źródeł 
zlokalizowanych na południu kraju, przypadnie, jak 
wynika z umów z inwestorami na lata 2025 – 2028. 

Kluczowe realizacje obejmują stacje elektroenerge-
tyczne Choczewo i Krzemienica opodal Słupska, jak 
również – o czym pisaliśmy – linie 400 kV: Choczewo 
– Żarnowiec, Choczewo – Gdańsk Przyjaźń, Chocze-
wo – modernizacja linii Gdańsk Błonia – Grudziądz 
Węgrowo oraz Choczewo – Słupsk.

Już wcześniej na terenie Pomorza rozbudowano sieć 
przesyłową o linie 400 kV o łącznej długości blisko. 
320 km na odcinku: Grudziądz – Pelplin – Gdańsk 
Przyjaźń, Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, Ży-
dowo Kierzkowo – Słupsk. W tych lokalizacjach wy-
budowano równocześnie nowe bądź zmodernizowano 
istniejące stacje elektroenergetyczne. 

Ambitne zadania i cele
W efekcie przeprowadzonych w roku 2020 studiów i 
analiz wytypowano dotąd lokalizacje dla dwóch no-
wych stacji oraz zaplanowano przebieg czterech linii 
przesyłowych. Negocjacje i uzgodnienia z samorzą-
dami oraz lokalnymi społecznościami poprzedziła in-
wentaryzacja zasobów przyrodniczo-krajobrazowych 
na terenie zaplanowanych inwestycji. Jest to bowiem 
warunek uzyskania decyzji środowiskowych. Dotąd 
odbyło się 200 takich spotkań, poprzedzających osta-
teczne uzgodnienia oraz przygotowujących wykup 
gruntów. 

Konsultacje mają charakter ciągły i cykliczny, a w ich 
wyniku dokonano szeregu korekt przebiegu planowa-
nych linii przesyłowych. Do końca tego roku odbędzie 
się jeszcze kilkanaście podobnych spotkań. Perspek-
tywa roku 2022 to przetargi na prace budowlane i 
montażowe. Już teraz jednak doszło do podpisania 
umów na dostawy przewodów fazowych w roku 

2023. 

Nie przypadkiem prace studyjne, projektowe, konsul-
tacje społeczne i uzyskanie koniecznych decyzji i po-
zwoleń wzięły na siebie PSE jako podmiot zamawiają-
cy. Pozwala to lepiej zaplanować harmonogram kolej-
nych prac, optymalizować z racji efektu skali ceny do-
staw materiałów i komponentów, wreszcie zmniejsza 
poziom zaangażowania finansowego po stronie wyko-
nawców. 

Nierówna walka o polski udział w 
kontraktach
Wydawałoby się, że zwłaszcza z punktu widzenia pol-
skich partnerów to działanie racjonalne, zapewniające 
dostęp do atrakcyjnych kontraktów. Taki pogląd wery-
fikuje złożony w Urzędzie Regulacji Energetyki Plan 
łańcucha dostaw materiałów i usług. Dla projektów 
Baltica 2 i Baltica 3 ograniczono się tymczasem do 
nader ogólnikowego stwierdzenia, że „ogłoszenie po-
stępowań zakupowych dla prac lądowych ma nastąpić 
w roku 2022”. 

Przypomnijmy, że mowa o projekcie realizowanym 
przez PGE wespół z duńską firmą Oested – świato-
wym potentatem na rynku tego rodzaju projektów. W 
przypadku projektów MFW Bałtyk II i III, gdzie part-
nerem Polenergii jest norweski Equinor wybór do-
stawcy lądowych instalacji oraz prace budowlane na 

stacji i linii przesyłowej, zaplanowano na trzeci kwar-
tał roku 2023. Kolejna farma: BC-Wind Polska, na 
której realizację URE przyznał kontrakt kontrolowanej 
przez EDP Renewables (EDPR) i Engie spółce joint-
venture Ocean Winds z siedzibą w Madrycie o mocy 
369,5 MW dokona wyboru dostawców i wykonawców 
sieci przesyłowych w 3. kwartale 2024 a stacji trans-
formatorowej kwartał wcześniej. 

Część inwestorów – jak RWE zastrzega sobie poufno-
ść tych danych. Nie można zapominać o Orlenie, który 
wszedł do gry nieco później, za to z impetem, bo 
przyjmowanie ofert na dostawy dla potrzeb Balic Po-
wer realizowanej wraz z kanadyjskim Northland Po-
wer zakończy się w tym miesiącu. 

Wszyscy inwestorzy twierdzą, że odmiennie niż w 
przypadku morskiego segmentu planowanych inwe-
stycji, potencjał krajowych firm stwarza im szanse 
skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia w 
formule „pod klucz” zwanej też „zaprojektuj i wybu-
duj”, przy czym tak PSE, jak inni operatorzy, część 

zdań biorą na siebie. Nie przy-
padkiem więc Orlen powierzył 
prace projektowe i realizację 
zadań wynikających z wypro-
wadzenia mocy na odcinku lą-
dowym planowanej inwestycji 
Baltic Power krajowemu En-
prom’owi. Firma tylko w mi-
nionym roku zrealizowała trzy 
projekty linii przesyłowych 
400 kV, z czego jeden poza 
granicami Polski. 

Tyle że z zapowiadanej pier-
wotnie formuły „zaprojektuj i 
wybuduj” pozostał tylko ten 
ostatni. Sytuacja finansowa 
wielu firm pozostawia obecnie 
wiele do życzenia. Wynika to z 
braku rytmiki bieżących zleceń 

na duże roboty. W pewnej mie-
rze powodem był harmonogram prac studyjnych i 
przygotowawczych, o czym PSE informowały zainte-
resowane strony. Swoje dołożyła także pandemia i jej 
następstwa. 

Brak zleceń ze strony dystrybutorów energii w połą-
czeniu z post pandemicznym zakłóceniem łańcucha 
dostaw, spowodował skokowy wzrost kosztów. Roz-
wiązaniem problemu jest usprawnienie rozliczeń i 
dzielenie zadań na etapy, co skraca czas realizacji oraz. 
Warunkiem mitygowania ryzyka są także dostawy in-
westorskie, gdzie z racji efektu skali można uzyskać 
korzystniejsze warunki, a wykonawca nie zamraża ka-
pitału własnego. 

Procedury przetargowe dyskryminu-
ją polskie podmioty
Odrębne wyzwanie stanowią warunki przyłączeniowe 
mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej, nie tylko ze 
względu na określone w SIWZ (Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia) parametry mocy przyłącze-
niowych, ich alokację i poziom napięcia, ale z uwagi 
na stabilizację całego systemu. Wymaga to standaryza-
cji, co w naszych warunkach stanowi nowe doświad-
czenie w zakresie parametrów, z jakimi polscy opera-
torzy nie mieli wcześniej do czynienia. 

Morskie Farmy Wiatrowe (MFW) od dłuższego czasu ogniskują uwagę energetyków, samorządów, specjalistów od off-shore i 
statystycznego Kowalskiego. Skoro bowiem transformacja polskiej energetyki i dekarbonizacja gospodarki odbywa się tu i teraz, nie 
sposób abstrahować od wyzwań i szans, jakie to bezprecedensowe co do skali i złożoności zadanie stawia przed wszystkimi 
interesariuszami.

Ciąg dalszy na stronie 11



 
31 grudnia 2021   -   Warszawa – Polska www.nowyswiat24.com.pl Numer 12/2021

www.nowyswiat24.com.pl Strona 11

Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

W tym kontekście zagadnienie magazynów energii 
nabiera kluczowego znaczenia. W efekcie rośnie za-
potrzebowanie rynku nie tylko na prace projektowe, 
ale studia z zakresu uwarunkowań realizacji, doradz-
two techniczne oraz analizy o charakterze systemo-
wym. Dlatego szczególnie ważna jest współpraca z 
zapleczem naukowo-badawczym, w tej liczbie z 
uczelniami i ośrodkami akademickimi. Nowe stan-
dardy dotyczą nie tylko technologii czy modelu fi-
nansowego, ale także organizacji, logistyki, a nawet 
komunikacji. 

Jeszcze w czerwcu b.r. zwracał na to uwagę w roz-
mowie z niżej podpisanym szef katowickiego Elbudu 
Henryk Spierewka wskazując, że procedury przetar-
gowe w obliczu braku płynności finansowej eliminu-
ją już na starcie szereg krajowych podmiotów. 

Bruksela sprzyja zagranicznym 
firmom w Polsce 
Przyjęte w kontraktach różnicowych ceny za MW 
energii wytworzonej w MFW zgodne z rozporządze-
niem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz ustawą 
o morskiej energetyce wiatrowej, gwarantują zabez-
pieczenie interesów inwestorskich, gdzie w każdym 
projekcie główna rola przypada zagranicznym poten-
tatom, co więcej także spoza europejskiego obszaru 
gospodarczego. 

Interesy krajowych wykonawców 
nadal zależą więc od tych, którzy z 
racji doświadczenia, potencjału, za-
sobów kapitału i nieskrepowanego 
dostępu do rynku dyktują warunki 
gry. 
Próba zapewnienia równego dostępu do kontraktów 
na morską część inwestycji jest jeszcze trudniejsza. 
Paradoksalnie w tym przypadku nie chodzi tylko o 
potencjał finansowy, technologiczny, czy doświad-
czenie w tego rodzaju realizacjach. Konstrukcje i 
urządzenia dla MFW obejmują m.in., sztuczne wy-
spy. Jedna z nich już powstała dla potrzeb innego 
strategicznego projektu, jakim jest przekop Mierzei 
Wiślanej. 

Tymczasem Bruksela przestrzega 
przed rzekomymi próbami dyskry-
minacji, do czego mają jakoby pro-
wadzić prace w Ministerstwie Infra-
struktury nad rozporządzeniem o 
postępowaniu rozstrzygającym. 
Konkretnie spór dotyczy warunku, by wykonawca 
dysponował doświadczeniem w zakresie budowy 
elektrowni konwencjonalnych, czego znaczna część 
potencjalnych kontrahentów zagranicznych od dawna 
nie czyni. Artykuł 15 ust. 1 dyrektywy 2018/2001o 
OZE formułuje wprost zakaz dyskryminacji. 

W efekcie w imię słusznych co do zasady założeń 
polskie firmy tracą potencjalne szanse na udział w 
realizacji drugiego etapu inwestycji, których pierw-
szy etap stał się udziałem konsorcjów, gdzie główna 
rola wykonawcza i udział w wynikających stąd zy-
skach przypadnie wymienionym wcześniej europej-
skim i nie tylko, potentatom rynku OZE.

Po raz kolejny zatem miało być dobrze, a wyszło jak 
zwykle. Polskie inwestycje, zamiast kreować kapitał 
naszych przedsiębiorców, są źródłem pewnych zy-
sków dla zagranicznych gigantów.

Maciej Małek

energetycznych

Czterodniowe targi EDEX 2021 odbywały się w 
bezpośrednim sąsiedztwie stolicy Egiptu — w 
miejscowości Al-Kahira al-Dżadida (Nowy Kair). 

Uczestniczyło w nich 400 wystawców z 45 państw. Szcze-
gólnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się sys-
tem komunikacji pojazdowej FONET oraz zintegrowany 
system zarządzania walką TOPAZ. FONET jest użytkowa-
ny w pojazdach sił zbrojnych licznych państw w regionie 
Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 

Dla stałego poszerzania zasięgu stosowania systemu zna-
czenie ma jego licencyjna produkcja w kilku krajach, w 
tym Stanach Zjednoczonych. TOPAZ stanowi rozwinięcie 
zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem do po-
ziomu pełnoprawnego systemu klasy C4I/BMS pozwalają-
cego na wszechstronnie zarządzać współczesnym polem 
walki, uzyskiwać informacje z bezzałogowców rozpo-
znawczych czy wymieniać się danymi z pododdziałami 
logistycznymi. 

W efekcie wieloletniej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP, 
Grupa WB uzyskała także unikatowe kompetencje w za-
kresie projektowania i modernizacji systemów artyleryj-
skich, przy czym ta ostatnia obejmuje nie tylko rodzime 
rozwiązania, ale również zagraniczne bez względu na źró-
dło pochodzenia. W portfolio polskiego producenta znaj-
dziemy ponadto rozwiązania dla wozów bojowych i po-
jazdów dowodzenia, czołgów w wersji podstawowej, sys-
temów artylerii przeciwlotniczej, lufowej i rakietowej. 

Na stoisku GRUPY WB na targach EDEX 2021 prezento-
wano również systemy bezzałogowe. Bardzo znanym roz-
wiązaniem jest FlyEye. To bezzałogowiec sprawdzony w 
warunkach bojowych, natomiast ostatnio z powodzeniem 
stosowany do monitorowania terenu i sprawdzania, czy nie 
doszło do naruszeń wschodniej granicy Polski, stanowiącej 
jednocześnie granicę Unii Europejskiej. 

FlyEye jest systematycznie rozwijany pod kątem realizacji 
oczekiwań użytkowników. Obejmuje m.in. nowe funkcje, 
jak na przykład montaż transpondera. To system o naj-
większych możliwościach w klasie bezzałogowców startu-
jących z ręki, bez potrzeby użycia specjalistycznych wy-
rzutni. FlyEye gwarantuje efektywne rozpoznanie obrazo-
we oraz skutecznie wypełnia funkcję latającego retransmi-
tera łączności i zadania ofensywne. 

Integracja i współdziałanie wszystkich wymienionych sys-
temów byłyby niemożliwe bez doskonałego opanowania 
systemów łączności. GRUPA WB to czołowy polski pro-
ducent radiostacji taktycznych i innego sprzętu komunika-
cyjnego. W Egipcie pokazano najnowsze rozwiązania – 
urządzenia COMP@N i PERAD. Wzorem innych tego-
rocznych targów dużym zainteresowaniem cieszyła się 
amunicja krążąca z rodziny Warmate. GRUPA WB należy 
do elitarnego grona prekursorów rozwoju tej klasy syste-
mów uderzeniowych. 

Jako jeden z nielicznych podmiotów polski producent ofe-
ruje amunicję krążącą, faktycznie zdolną do operowania w 
roju z automatyczną separacją bezzałogowców. W Egipcie 
pokazano amunicję krążącą Warmate, w wariancie ze sta-
łymi płatami oraz model Warmate TL wystrzeliwany z 
wielorazowego użytku wyrzutni rurowej. Przewagę konku-
rencyjną polskich systemów uderzeniowych stanowi wy-
mienna głowica bojowa, dająca możliwość dostosowana w 
zależności od charakteru misji. 

Warmate może tworzyć roje jednorodne i niejednorodne. 
Amunicja krążąca polskiej produkcji współdziała z bezza-
łogowcami rozpoznania sygnałowego lub obrazowego, 
tworząc przy tym system rozpoznawczo-uderzeniowy 
W2MPIR. Do naprowadzania na cel może służyć przeno-
szony przez każdego żołnierza osobisty system dowodze-
nia i obserwacji U-GATE.

Maciej Małek

Udany rekonesans Grupy WB 
na EDX 2021 w Egipcie

Systemy FONET i TOPAZ, amunicja krążąca Warmate, bezzałogowce FlyEye, radiostacje 
COMP@N i PERAD i modernizacja artylerii konwencjonalnej to propozycje, jakie 
podczas drugiej edycji egipskich targów przemysłu obronnego EDEX 2021 
zaprezentowały spółki z Grupy WB.



 
31 grudnia 2021   -   Warszawa – Polska www.nowyswiat24.com.pl Numer 12/2021

www.nowyswiat24.com.pl Strona 12

Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Chiny otwarcie mówią o tym, że w najbliższych 
dekadach zamierzają wyprzeć USA z pozycji 
głównej gospodarki świata. Zaostrzająca się kon-
kurencja między oboma mocarstwami zmusi Sta-
ny Zjednoczone do podjęcia wielu działań. Nowy 
raport wzywa wręcz do „renesansu wytwórczo-
ści”.
„A Manufacturing Renaissance: Bolstering U.S. 
Production for National Security and Economic Pro-
sperity” to najnowszy raport Instytutu Reagana. W 
obliczu nasilającej się rywalizacji z Chinami zawiera 
on cztery rekomendacje mające służyć wzmocnieniu 
amerykańskiej bazy produkcyjnej. Pierwsza z nich 
zaleca modernizację Ustawy o Produkcji Obronnej 
(Defense Production Act), w tym „aktualizację DPA 
w celu umożliwienia holistycznych rozwiązań dla 
krytycznych zakładów produkcyjnych, takich jak 
ukierunkowane zezwolenia wizowe dla talentów 
STEM, bezpośrednie finansowanie projektu, auto-
matyczne przyspieszenie wydawania zezwoleń oraz 
inwestycje w szkolenia załogi”. Pozostałe mówią o 
konieczności zwiększenia liczby amerykańskich pra-
cowników w branżach o dużym zapotrzebowaniu, 
tworzenia nowych partnerstw publicznych i zachęt 
finansowych w celu wzmocnienia sektorów gospo-
darki ważnych dla bezpieczeństwa narodowego oraz 
o potrzebie ułatwienia tworzenia nowych forów z 
krajami G7 i Quad (USA, Indie, Japonia i Australia) 
w celu koordynacji działań w kwestiach gospodar-
czych.
„Nie można ignorować zagrożenia gospodarczego i 
bezpieczeństwa narodowego ze strony Chin. Raport 
ten określa kroki, które możemy podjąć, aby 
wzmocnić i wykorzystać inwestycje w infrastruktu-
rę, obiekty, technologię, a co najważniejsze, w ludzi” 
– informuje w komunikacie prasowym współprze-
wodnicząca Task Force Marillyn Hewson, była dy-
rektor generalna Lockheed Martin.
Raport pojawił się w dobrym momencie. W ubie-
głym tygodniu prezydent Joe Biden podpisał ustawę 
Infrastructure Investment and Jobs Act, zapewniają-
cą ogrom funduszy, które mają być wykorzystane na 
modernizację przestarzałej infrastruktury, inwestycje 
w produkcję oraz podnoszenie kwalifikacji siły ro-
boczej dla rozwijających się gałęzi przemysłu, takich 
jak czysta energia.
To też moment, gdy Chuck Schumer, lider większo-
ści senackiej, próbuje dołączyć ustawę US Innova-
tion and Competition Act (USICA), wcześniej na-
zywaną Endless Frontiers Act, do ustawy o autory-
zacji obrony narodowej na rok fiskalny 2022. Ma 
ona na celu wsparcie amerykańskich badań i rozwo-
ju w kluczowych sektorach technologicznych i pro-
dukcyjnych, takich jak sztuczna inteligencja, 5G i 
mikroelektronika.

Przez Senat przechodzi obecnie też ustawa FY22 
NDAA. Senatorowie natomiast przyjęli już USICA 
latem tego roku z poparciem obu stron. Kierownic-
two Izby nie zdołało jednak poddać jej pod głosowa-
nie.
Zerwane łańcuchy dostaw
Z powodu wywołanego pandemią kryzysu pojawiły 
się przerwy w amerykańskim łańcuchu dostaw. O te 
problemy dwupartyjna kongresowa grupa obwiniła 
Chiny, oskarżając je o „uzbrojenie” luk. W związku 
z tym, zarówno urzędnicy państwowi, jak i liderzy 
sektora prywatnego uważają, że niezbędne jest prze-
niesienie do USA krytycznych zdolności produkcyj-
nych w zakresie wszystkiego, od półprzewodników 
po artykuły medyczne.
„Pandemia COVID-19 pokazała nam, że nie może-
my dłużej pozwolić sobie na zaniedbywanie odpor-
ności naszych łańcuchów dostaw i odkładanie inwe-
stycji kapitałowych w sektorach kluczowych dla 
bezpieczeństwa narodowego. Pandemia pokazała 
również kreatywny potencjał tkwiący w amerykań-
skiej gospodarce. Inwestując w ten potencjał, może-
my odbudować światowej klasy sektor produkcyjny, 
który pomaga utrzymać bezpieczeństwo naszego 
kraju” – stwierdził w komunikacie prasowym David 
McCormick, współprzewodniczący grupy zadanio-
wej Instytutu Reagana.
Sześć wyzwań
Raport zwraca też uwagę na stojące przed USA wy-
zwania. Jest ich aż sześć. Autorzy dostrzegają „zna-
czącą” lukę w umiejętnościach w zakresie produkcji 
high-tech, „niezadowalający” wzrost produktywno-
ści, „nieodpowiednie” inwestycje, „nadmiernie kru-
che” łańcuchy dostaw, „niewystarczającą” odpowie-
dzialność urzędników państwowych i „nieodpo-
wiednią” współpracę międzynarodową.
Tymczasem zmagające się z własnymi słabościami 
amerykańskie firmy technologiczne i firmy private 
equity inwestują miliardy dolarów w gospodarkę 
krajową Chin. Dotyczy to głównie sektorów związa-
nych z innowacjami i produkcją mikroprocesorów. 
Tak wynika z danych opublikowanych w „The Wall 
Street Journal”. Zaskakujący wniosek, jaki płynie z 
tych inwestycji, jest taki, że amerykańskie firmy 
„pomagają” Chinom w walce o dogonienie, a w 
końcu wyprzedzenie USA.
Taką sytuację spowodowały dziesiątki lat, w których 
czasie Stany Zjednoczone rezygnując ze swojej nie-
gdyś dominującej na świecie bazy produkcyjnej, 
wsparły się outsourcingiem i offshoringiem. Nie 
wiadomo jeszcze, czy skutki podjętych lata temu de-
cyzji da się w ogóle cofnąć, mimo tego, że wreszcie 
urzędnicy państwowi i przemysłowi dostrzegli, jak 
były one krótkowzroczne. Jednak liderzy rządowi i 

przemysłowi coraz częściej mówią o tej sprawie w 
trybie pilnym i wiążą re-shoring produkcji z bezpie-
czeństwem narodowym.
Stanom Zjednoczonym najwyraźniej potrzebna była 
aż pandemia, by dostrzec, jak bardzo globalne łań-
cuchy dostaw są podatne na wstrząsy i zakłócenia. 
Autorzy Raportu wzywają więc USA do „stworzenia 
programu, który uznaje znaczenie krajowej produk-
cji dla obrony narodowej i siły gospodarczej, zarów-
no dziś, jak i w przyszłości”.

Źródło: Breaking Defence

USA potrzebują wyzwolenia od chińskiego łańcucha dostaw

Jeśli USA nie chcą ugiąć się przed Chinami, muszą wprowadzić wiele zmian – oznacza to „renesans produkcji” – informuje 
„Breaking Defence”
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„Uznanie chińskiej dominacji przez Indie 
może odbyć się bez agresji militarnej”

Prezydent Chin Xi Jinping, kiedy 
rozmawiał z prezydentem Stanów 
Zjednoczonych Joe Bidenem, ch-
ciał stworzyć wrażenie, jakby po-
rządek świata układał się obecnie 
między dwoma biegunami. Tym-
czasem dla reszty świata, do-
świadczanej nadal pandemią 
COVID-19 i jej konsekwencjami, 
świat jest dwubiegunowy tylko 
czasami. Innym razem sprawia 
wrażenie jednobiegunowego albo 
porządkowany jest na sposób 
wielobiegunowy.
Stanowisko Xi Jinping nie jest jednak zaskakujące, 
Chiny wyraźnie zmierzają do zostania supermocar-
stwem w skali globalnej, a w skali regionalnej stwo-
rzyć „chinocentryczną” Azję i korzystają przy tym ze 
wszystkich możliwości, zarówno etycznych, jak i nie-
etycznych. W swoim planie zdominowania Wschodu 
uważają za niezbędne podporządkowanie sobie także 
Indii. Strategia osiągnięcia tego wydaje się opierać na 
powstrzymywaniu rozwoju tego kraju i okrążaniu go – 
przy odpowiedniej realizacji i właściwych naciskach 
uznanie chińskiej dominacji przez Indie może odbyć 
się bez agresji militarnej.

Rząd Indii zdaje sobie sprawę z rosnącego znaczenia 
Chin i od lat stara się utrzymywać z tym państwem 
przyjazne stosunki. Jeśli jednak Indie chcą zachować 
suwerenność i integralność terytorialną, rozwijać się 
we własnym kierunku i zdobyć większe znaczenie 
geopolityczne, muszą podjąć wyzwanie rzucone im 
przez Chiny i nie dać się okrążyć.

Jak Chiny okrążają Indie

Indie i Chiny nie podpisały żadnego obowiązującego 
traktatu granicznego w swojej niepodległej historii. 
Między nimi funkcjonuje tylko umowna linia demar-
kacyjna zwana LAC (Line of Actual Control). To rodzi 
patowe sytuacje, takie jak obecna w Ladakh. Indie nie 
chcą eskalować konfliktu, natomiast Chiny chętnie 
zajmą sporny teren, by w ten sposób po swojemu ure-
gulować kwestie graniczne, realizując roszczenia z lat 
1959-60. Nie angażując się w otwarty konflikt z In-
diami, Chiny co jakiś czas ingerują w kolejne obszary 
wzdłuż LAC, mając na celu zwiększenie ekonomicz-
nego kosztu rozmieszczenia wojsk Indii wzdłuż rosną-
cej granicy.

Powstrzymywanie Indii w chińskim wydaniu polega 
na obstawianiu wojskiem kolejnych wiosek wzdłuż 
LAC – a przynajmniej tego, co według Pekinu stanowi 
LAC. Dla zwiększenia swoich roszczeń Chiny inwe-
stują w infrastrukturę przejętych terenów, taką jak łą-
cza światłowodowe, a także rozbudowują zdobyte pla-
cówki. Umocnienia znajdują swoje odbicie także w 
legislacji – w zeszłym miesiącu Chiny przyjęły nowe 
Prawo Granic Lądowych, które teoretycznie dotyczy 
wszystkich granic, ale w praktyce wpisuje się w takty-
kę powstrzymywania Indii. Wzmacnia ono współpracę 
między władzą i agencjami w celu obrony granic. Na 
tym nie koniec, ponieważ obustronne porozumienie z 
Bhutanem w kwestii granic, a także rozmowy z Nepa-
lem to kolejne kroki do powstrzymania Indii. Zwłasz-
cza zdobycie Doklam i okolicznych obszarów, które 
Chiny przejęły od Bhutanu, może martwić Indie, po-
nieważ obok znajduje się strategicznie ważny korytarz 
Siliguri.

To, jak Chiny próbują okrążyć Indie, widać chociażby 
w ich „prezencie” dla Pakistanu – nowoczesnych, 
technicznie zaawansowanych fregatach i okrętach wo-
jennych, które wypłynęły na pakistańskie wody teryto-
rialne na morzu Arabskim. Może i pływają pod paki-
stańską banderą, ale ciężko nie dostrzec w tym kolej-
nego etapu okrążania Indii, podobnie jak w chińskich 
przyczółkach na Sri Lance czy w Bangladeszu.

Chiny wydają się wchodzić na ścieżkę nowoczesnej 
wojny hybrydowej, w której nie dochodzi do bezpo-
średniej agresji militarnej. Opiera się ona na ofensywie 
gospodarczej, cyfrowej czy technologicznej. W ten 
sposób Chiny doprowadziły już do osłabienia nieza-
leżności innych krajów, a także uciszyły wiele reakcji 
na ich nieetyczne zachowanie. Chiny stosują też stra-
tegię „trzech wojen”, która polega na wojnie medialnej 
podbijającej opinię publiczną, wojnie psychologicznej 
prowadzonej przez pokazywanie swojego arsenału 
oraz wojnie prawnej.

Co mogą zrobić Indie?

Działania Chin w obrębie LAC pokazują, że to dobry 
moment, by Indie podjęły w odpowiedzi jakieś działa-
nia. Muszą to być odpowiedzi różnorodne, podejmują-
ce walkę zarówno kontaktową, jak i bezkontaktową. 
Indie muszą przestać myśleć w sposób reaktywny i za-
cząć działać aktywnie, pokazać, że są zdolne do ofen-
sywy i wkroczenia na obszary LAC wrażliwe dla 
Chin, bo w tej chwili Chiny nabierają przekonania, że 
to one – i tylko one – mogą bezkarnie wkraczać, gdzie 
im się podoba, i zajmować kolejne tereny według wła-
snego uznania. Jeśli Chiny chcą prowadzić „politykę 
jednych Chin”, Indie powinny na nią przystać tylko w 
poszanowaniu dla analogicznej polityki jednych Indii 
– mówiła o tym dawniej Sushma Swaraj.

Indie powinny podejść do zagrożenia z pełną powagą i 
uzgodnić swoją Narodową Strategię Bezpieczeństwa 
(NSS), w której by określono priorytety i przydzielono 
zadania konkretnym agencjom. Dzięki temu poszerzy-
łyby się zdolności reagowania i rozwoju, bez rozdzie-
lania kompetencji na różne ministerstwa współpracu-
jące z różnymi podmiotami. Konieczne wydaje się też 
strategiczne rozbudowanie kolei w Arunachal, bez 
względu na brak komercyjnej rentowności, co obecnie 
jest przeszkodą dla tego przedsięwzięcia. Kiedy po-
trzeby bezpieczeństwa narodowego zostaną sprecyzo-
wane w NSS, pomoże to uwrażliwić na nie konkretne 

agencje państwowe. Innym legislacyjnym krokiem by-
łoby uchwalenie odpowiedniej ustawy o obronie gra-
nic – podobnie, jak zrobiły to właśnie Chiny. Pozwala-
łoby to na umacnianie granic bez przeszkód ze strony 
innych władz, lokalnych lub krajowych, jak minister-
stwo środowiska, które w przeszłości utrudniało pew-
ne strategiczne działania.

Ponieważ Chiny budują wioski i zaludniają je w spo-
sób, który pozwalałby przesuwać LAC według ich 
koncepcji, Indie powinny przeciwdziałać temu, przy-
dzielając koncesjonowaną ziemię siłom bezpieczeń-
stwa i ich rodzinom, zwłaszcza obywatelom pocho-
dzącym z danego obszaru, aby w ten sposób wzmocnić 
integrację miejscowej ludności i zabezpieczyć indyj-
skie roszczenia dla tych terenów. Powstrzyma to chiń-
ską strategię „stopniowego wkraczania”.

Oprócz tego w obszarze gospodarki Indie muszą unie-
zależnić się od chińskich produktów – najpierw 
sprawdzić, jakie towary importują ekskluzywnie z 
Chin, następnie zacząć wytwarzać je u siebie i stop-
niowo zakazywać importu. Dzięki temu osiągną więk-
szą niezależność gospodarczą i odbiorą Chinom moż-
liwość nacisków (lub przynajmniej ich części) ekono-
micznych w przyszłości.

Warto też zwiększyć zaangażowanie Indii we front 
morski na Indo-Pacyfiku współtworzony przez podob-
nie myślące państwa demokratyczne. Umożliwi to 
ograniczenie chińskiej ekspansji, a także ukróci takie 
praktyki jak uchwalone przez to państwo Prawo Obro-
ny Wybrzeża i Prawo o Bezpieczeństwie Ruchu Mor-
skiego, które nie respektują globalnych ustaleń. Indie 
powinny się także zaangażować w rozmaite alterna-
tywne łańcuchy dostaw i architektury infrastrukturalne 
niezależne od Chin, takie jak B3W, Blue Dot Network 
i Friendship Highways. Konieczne jest także przystą-
pienie do zbiorowych odpowiedzi na zagrożenia cy-
bernetyczne, kosmiczne, biologiczne i ekspansję nu-
klearną Pekinu.

Zmiany w indyjskiej dyplomacji są konieczne, bo do-
tychczas przyjmowane rozwiązanie w postaci łatania 
dziur jest jawnie niewystarczające. Należy w to miej-
sce opracować profesjonalne strategie i konsekwentnie 
je realizować. Aktywna postawa potrzebna jest na 
każdym poziomie.

Źródło:WIONews
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Chińskie przekręty na dew

Szybkie tempo rozwoju, ale zarazem duże zadłuże-
nie doprowadziło China Evergrande Group do 
krawędzi niewypłacalności. Polityka tego, drugiego 
co do wielkości chińskiego dewelopera, sprawiała 
jednak, że trudno było z zewnątrz zrozumieć jego 
sytuację finansową. Jedynie presja z Pekinu była tą, 
której Evergrande nie mogła się już oprzeć.

„Kombinacja regulatorów finansowych, chińskich 
władz lokalnych, inwestorów żądnych zysków i osób 
wtajemniczonych w sprawy firmy pozwoliła utrzymać 
krytykę na dystans” – pisze „The Wall Street Jurnal”. 

Ostatecznie okazało się, że firma miała ponad 300 mld 
dolarów łącznych zobowiązań, w tym 89 mld dolarów 
długu. Mogła jednak ukrywać to długo, dzięki skom-
plikowanym umowom finansowym i przeprowadze-
niu, pomimo tak dużego zadłużenia, szeroko zakrojo-
nego wykupu własnych akcji. Ten ostatni ruch podnió-
sł jej cenę.

Spór o Evergrande

Firma od wielu lat była przedmiotem krytyki ze strony 
finansistów i ekspertów. W 2012 r. Andrew Left, znany 
amerykański sprzedawca raportów o firmach, stwier-
dził, że jest ona niewypłacalna. Zarzucił Evergrande, 
że chcąc ukryć swoje problemy, dopuściła się „co naj-
mniej sześciu oszustw księgowych”, Jednak firma nie 
przyznała się do tego.

Hongkońska Komisja Papierów Wartościowych i Kon-
traktów Futures (SFC) stanęła w obronie Evergrande, 
oskarżając Lefta o rozpowszechnianie fałszywych i 
wprowadzających w błąd informacji. Ostatecznie zo-
stał on ukarany. 

„Left otrzymał zakaz handlu w Hongkongu na okres 
pięciu lat i został zobowiązany do wypłacenia 1,6 mln 
dolarów hongkońskich (co odpowiada 206 tys. dola-
rom amerykańskim) zysku, które osiągnął z krótkiej 
sprzedaży akcji Evergrande notowanych na giełdzie w 
Hongkongu. Left twierdzi, że zapłacił również około 
2,5 mln dolarów opłat prawnych” – informuje gazeta.

Left nie był tym zaskoczony. „Kiedy próbujesz uciszyć 
swoich krytyków, to tak się dzieje” – powiedział. „Czy 
ktokolwiek mógł się tego spodziewać? Tak, ja mogłem 
się tego spodziewać”.

SFC odmówiło komentarza na ten temat. Jednak już 
wcześniej komisja stwierdziła, że zarzuty Lefta wyni-
kały z niezrozumienia przez niego standardów rachun-
kowości Hongkongu.

Wiele sygnałów, że jest źle

Firma ratingowa Moody’s Investors Service, w swoim 
raporcie z 2011 r., naliczyła siedem czerwonych flag 
dla Evergrande. Wymieniła m.in. agresywny wzrost 
firmy i duże ujemne przepływy pieniężne.

I także w tym przypadku SFC ścigało winnego kryty-
ki. Zarzuciło Moody’s, że raport zawierał błędy mate-
matyczne i błędy w danych wejściowych. Firma ratin-
gowa musiała zapłacić karę w wysokości 11 mln HK$ 
(1,4 mln USD).

Moody’s jednak, podobnie jak pokrewne agencje, S&P 
Global Ratings i Fitch Ratings, zaczęła obniżać rating 
długu Evergrande latem tego roku, gdy sytuacja finan-
sowa firmy gwałtownie się pogorszyła. Zmieniła już 
ponad rok temu perspektywę ratingu Evergrande na 
negatywną, „aby zasygnalizować rynkowi oczekiwane 
pogorszenie profilu finansowego i płynnościowego 
Evergrande”. Fitch natomiast, jeszcze przed obniże-
niem ratingu, ocenił Evergrande jako wysoce spekula-
cyjną.

Evergrande nie grało uczciwie

Nietypowe metody księgowania, aby potencjalnie za-
wyżać wartość swoich aktywów, to jeden ze sposobów 
firmy, by zakłamać rzeczywistość. Ujawnił to raport z 
2016 r. Nigela Stevensona, analityka w GMT Resear-
ch, firmie badawczej zajmującej się rachunkowością i 
skoncentrowaną na Azji.

Evergrande miała wówczas w przybliżeniu 400 tys. w 
większości pustych, miejsc parkingowych w swoich 
księgach, które sklasyfikowała jako inwestycje, mimo 
że powinny być traktowane one jako zapasy. „To po-
zwoliło firmie wycenić je na około 20 tys. dolarów 
każde” – wyjaśniał wtedy Stevenson. Według jego 
szacunków, aktywa firmy były warte mniej niż połowę 
ich wartości księgowej. „Evergrande jest jedynym du-
żym deweloperem, który tak postępował” – twierdził 
analityk w późniejszym artykule.

Według niego do dziś nic się zasadniczo nie zmieniło, 
a nawet wiele problemów się wręcz pogłębiło. 

Sprzymierzeńcy rządowi

Władze lokalne w Chinach są uzależnione od sprzeda-
ży ziemi. W ten sposób generują sporą część przycho-
dów. Nic więc dziwnego, że Evergrande znalazła w 
nich sojuszników. Według badań China Index Acade-
my, dostawcy danych o nieruchomościach, w 2020 r. 
chiński deweloper wydał równowartość ponad 13 mld 
dolarów na zakup gruntów, stając się wtedy jednym z 
największych nabywców ziemi w kraju. Uruchomił też 
setki projektów w miastach. Wiele w ramach umów z 
lokalnymi władzami, które były tym bardziej przy-
chylne planom firmy, że generowały one w danych 
miejscach przychody i miejsca pracy. 

„The Wall Street Jurnal” podaje jako przykład sytuację 
w mieście Zigong w prowincji Sichuan. „Evergrande 
przedsprzedawał [tam] mieszkania, których ceny były 
częściowo subsydiowane przez rząd, według władz 
mieszkaniowych szczebla okręgowego. Planowana 
przez Evergrande fabryka samochodów elektrycznych 
w mieście Lu’an oraz park wodny, który ma powstać 
w prowincji Shandong, obiecały przynieść wpływy z 
podatków dla lokalnych władz”.

„Niektórzy inwestorzy znali ryzyko, ale cenili Ever-
grande za hojne kupony płacone od długu w dolarach, 
które wahały się od 7,5 proc. do prawie 14 proc. w 
ciągu ostatnich kilku lat” – opisuje gazeta.

Jeden z inwestorów z Hongkongu, który handlował 
obligacjami Evergrande przez ostatnią dekadę, posia-
dając jednorazowo od 20 do 80 mln dolarów, przyznał, 
że wiedział o ostrzeżeniach i że „jest to jedna z najbar-
dziej lewarowanych firm”. Przyznał jednak też, że „to 
były jedne z najbardziej dochodowych obligacji na 
rynku”.

Podbijanie własnej wartości rynkowej

Ponad trzy czwarte pozostających w obrocie akcji fir-
my kontrolują tylko dwie osoby – Hui Ka Yan, założy-
ciel i prezes Evergrande oraz jego żona. Ponieważ 
dzięki takiej sytuacji stosunkowo niewiele akcji znaj-
dowało się w obrocie na rynku, firma łatwo mogła 
podbić ich ceny.

„W ciągu jednego miesiąca ubiegłego roku firma wy-
dała 100 mln dolarów na wykup akcji, co pomogło 
podbić kurs akcji o ponad 20 proc. To dodało ponad 5 
mld dolarów do wartości rynkowej Evergrande” – pi-
sze „WSJ”.

Gazeta opisuje też najbardziej ambitną i zarazem ryzy-
kowną próbę pozyskania funduszy przez firmę, jaka 
miała miejsce już pod koniec 2016 r. „W ramach 
skomplikowanego planu odwróconej fuzji, Evergrande 
dążyło do wprowadzenia kluczowej spółki zależnej na 
giełdę w chińskim mieście Shenzhen. Jako część reor-
ganizacji, firma pozyskała około 20 mld dolarów po-
przez prywatne emisje akcji.

Nowy sposób pozyskiwania środków miał pewien ha-
czyk. Gdyby Evergrande nie udało się zakończyć 
transakcji odwrotnej fuzji do początku tego roku, in-
westorzy mogliby skutecznie odzyskać swoje pienią-
dze.

Przez lata chińskie władze odmawiały zatwierdzenia 
transakcji. Do końca 2020 r. niepewność co do tego, 
czy inwestorzy Evergrande będą w stanie zmusić go 
do oddania pieniędzy, spowodowała spadek wartości 
akcji i obligacji spółki.

Ciąg dalszy na stronie 15

O tym, jak chiński deweloper rósł dzięki 
sprytnym fortelom, mimo licznych 
zastrzeżeń co do jego kondycji – pisze „The 
Wall Street Journal” 



31 grudnia 2021   -   Warszawa – Polska www.nowyswiat24.com.pl Numer 12/2021

www.nowyswiat24.com.pl Strona 15

Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

eloperce

Evergrande udało się uniknąć najgorszego scenariu-
sza dzięki porozumieniom z większością głównych 
inwestorów, którzy nie domagali się spłat.Ale ten 
epizod podkreślił, jak zobowiązania finansowe 
Evergrande rozciągały się daleko poza obligacje i 
kredyty bankowe w jego bilansach” – wyjaśnia 
„WSJ”.

Kolejne 1,8 mld dolarów firma chciała pozyskać z 
kolei pod koniec 2018 r. z nowych obligacji. Jednak 
z powodu rosnącego ryzyka niewypłacalności dewe-
lopera zapał inwestorów mocno opadł. Transakcja 
mimo to doszła do skutku, gdyż wtedy Evergrande 
obiecała, że będzie płacić odsetki od obligacji w wy-
sokości od 11 do 13,75 proc. Pomógł też fakt, że sam 
prezes Hui kupił ponad miliard dolarów w ofercie 
obligacji, próbując tym udowodnić swoje „wsparcie 
i zaufanie do grupy”.

Mimo ostrzeżeń, przez długi czas Evergrande uzna-
wana była przez inwestorów za bezpieczną. Wierzo-
no, że w razie czego Pekin wykupi ją, aby uniknąć 
wstrząsów na rynku mieszkaniowym i by zapobiec 
stratom właścicieli domów. 

„Te rozległe osiągnięcia były możliwe dzięki skłon-
nościom do podejmowania ryzyka w momentach 
stresu finansowego, a nie preferowania bezpieczeń-
stwa”, wyjaśniał Logan Wright, analityk firmy ba-
dawczej Rhodium Group, który napisał, że „ta dy-
namika była nie do utrzymania”.

Pekin w zeszłym roku dał jednak firmie jasno do 
zrozumienia, że pożyczyła już zbyt wiele. Zakończy-
ło to dobrą passę dewelopera wśród inwestorów.

Evergrande ma wciąż szansę uporać się z problemem 
zadłużenia, sprzedając aktywa lub poprzez zastrzyki 
kapitału. Najmniej prawdopodobna jest natomiast 
pomoc rządowa. Spółka zależna zajmująca się za-
rządzaniem nieruchomościami powiadomiła nie-
dawno, że jest celem oferty przejęcia. Był to wyraź-
ny sygnał, że możliwa jest nowa umowa, która może 
przynieść firmie macierzystej miliardy dolarów bar-
dzo potrzebnej gotówki.

Źródło: The Wall Street Journal

Elektrownie jądrowe wracają 
do łask…

W obliczu coraz większych problemów z emisją dwu-
tlenku węgla oraz niestabilnością cen paliw kopalny-
ch energetyka jądrowa wydaje się wracać do łask. 
Zarówno w USA, jak i wśród jego kluczowych so-
juszników.

Kongres próbuje wzmocnić krajowy system elektrowni 
jądrowych za sprawą projektu ustawy infrastrukturalnej. 
Ma ona zagwarantować miliardową pomoc dla zagrożo-
nych finansowo obiektów oraz wspierać zaawansowaną 
technologię małych reaktorów atomowych.

Jednak w przygotowanym przez Demokratów pakiecie 
uzgodnień budżetowych kwestie pomocy dla energetyki 
jądrowej nie są do końca jasne. Kluczowy element pa-
kietu, czyli program płatności za czystą energię elek-
tryczną został zarzucony z powodu sprzeciwu demokra-
tycznego senatora Joe Manchina z Zachodniej Wirginii, 
choć stanowiłby doskonały sposób na dotowanie elek-
trowni atomowych jako źródła energii o zerowej emisji.

Zmusiło to ustawodawców do poszukiwania innych spo-
sobów na finansowanie tego typu placówek jednak wie-
lu liberalnych Demokratów woli stawiać na odnawialne 
źródła energii słonecznej i wiatrowej.

Również Wielka Brytania i Francja starają się podążać 
tym trendem i wspierać energetykę jądrową. Brytyjski 
rząd dąży do osiągnięcia do 2035 roku „czystej elek-
tryczności” w ramach planu strategicznego „Build Back 
Greener”, a elektrownie atomowe będą tu pełnić bardzo 
istotną funkcję. Te działania ma wspomóc specjalny 
fundusz „Future Nuclear Enabling Fund” o wartości 120 
mln funtów. Jego głównym celem jest zagwarantowanie 
ukierunkowanego wsparcia dla wchodzących na rynek 
nowych projektów. Według informacji przekazanych 
przez dziennik „The Guardian” rząd premiera Borisa 
Johnsona zamierza sfinansować projekt budowy 16 ma-
łych reaktorów o mocy 470 megawatów każdy. Jak 
stwierdził w wywiadzie brytyjski premier: „Musimy 
wrócić do energetyki jądrowej i zwiększyć wytwarzanie 
czystej energii, To pozwoli obniżyć koszt jej wytwarza-
nia i transportu”.

Francja ma ponad 70 proc. udział w europejskiej energe-
tyce jądrowej i wciąż stanowi ona najpoważniejsze źró-
dło zasilania dla tego kraju. Nic więc dziwnego, że 
istotną częścią planu „Francja 2030”, który rząd ma 

wesprzeć 35 mld dolarów, jest budowa nowoczesnych i 
innowacyjnych małych reaktorów jądrowych.

Ted Nordhaus, założyciel i dyrektor wykonawczy zwią-
zanej z energetyką jądrową firmy badawczej Breakthro-
ugh Institute, uważa, że w ten sposób rząd i Emmanuele 
Macron przyznali, że wcześniejszy plan zastąpienia w 
połowie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w 
elektrowniach jądrowych na rzecz czystych źródeł jest 
w najbliższych latach nierealny do spełnienia. Zwłasz-
cza że Francja jako jedyna w Europie nie musiała zmie-
rzyć się z kryzysem energetycznym, jaki dotknął inne 
kraje korzystające z węgla, gazu lub źródeł odnawialny-
ch.

Także w Japonii zrażonej do energii atomowej po awarii 
w Fukushimie w 2011 roku daje się słyszeć głosy, że bez 
ponownego uruchomienia zamkniętych reaktorów cele 
dekarbonizacji są nieosiągalne.

Sekretarz generalny Partii Liberalno-Demokratycznej, 
Akira Amari stwierdził w trakcie debaty, że planowana 
do 2030 roku redukcja dwutlenku węgla o 46 proc. 
przewiduje wznowienie pracy 30 reaktorów.

„Japonia staje przed dylematem niemożności podjęcia 
jakichkolwiek poważnych zobowiązań w kwestiach 
klimatycznych bez ponownego uruchomienia elektrowni 
atomowych lub mierzenia się z globalnym niedoborem 
energetycznym, z którym wszyscy się zmagamy” – po-
wiedział Nordhaus.

Rich Powell, dyrektor wykonawczy prawicowej grupy 
energetycznej ClearPath zauważa, że mimo dużych am-
bicji wyspiarskiego państwa w zakresie czystej energii 
ograniczenia w postaci górzystej topografii i gęstego za-
ludnienia uniemożliwiają znalezienie odpowiedniej ilo-
ści wolnego miejsca dla farm i elektrowni słonecznych. 
Dodatkowo Japonia jest w znacznym stopniu uzależnio-
na od importu węgla, ropy i gazu.

Zdaniem Powella obecny kryzys energetyczny w pełni 
uwidocznił korzyści, jakie daje elektrownia jądrowa. Jak 
stwierdził: „Jest przewidywalna, po jej zbudowaniu 
można dokładnie zorientować się w kosztach wytwarza-
nia energii, a niezawodność sprawia, że można na niej 
polegać przez 80 lat”.

Źródło: The Washington Examiner

Sojusznicy USA zwracają uwagę na energię jądrową – donosi 
„The Washington Examiner”
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