
 

J.G.: W grudniu 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw wzrosło o 11.2 proc. r./r. Był to najszybszy 
wzrost od lipca 2008 r. Jednak wyścig cen i płac jest groźny 
dla stabilności gospodarki. Dlaczego stymulowany jest popyt, 
a kontroli podlegają marże?  
S.K.: W tym pytaniu zawarte są dwie kwestie, które należy roz-
dzielić. To są dwie rozłączne sprawy, które mogą mieć pewną 
część wspólną, ale nie są idealnie przyczynowo skutkowe. Za-

cznijmy od tego, że bardzo wzrosły 
płace. Jeśli rosną płace, to należałoby 
się zastanowić, co jest tego źródłem? 
Otóż realnie płace powinny rosnąć w 
stabilnej gospodarce, mniej więcej tak, 
jak rośnie jej produktywność. Jeżeli nie 
dostrzegamy, że w tym momencie 
wzrosła w porównywalnym stopniu 
produktywność, to nadmierny nomi-
nalny wzrost płac, niemający uzasad-
nienia w realnym wzroście wartości 
wytworzonych dóbr i usług jest co do 
zasady inflacjogenny. Jeżeli zjawisko to 
narasta i osiąga coraz wyższe poziomy, 
to skutkuje to ryzykiem pojawienia się 
spirali płacowo-cenowej. Jeżeli weź-
miemy pod uwagę okres trzydziestu lat 
transformacji, a szczególnie jej pierw-
sze dziesięciolecie, to zauważymy, że 
spirala płacowo-cenowa była jednym z 
największych problemów, z którymi 
borykała się wtedy polska gospodarka. 

Działo się tak dlatego, że wysokie płace 
kreowały wysokie oczekiwania inflacyjne. W rezultacie wysoka 
inflacja kreowała wzrost oczekiwań płacowych. W mojej ocenie 
wysoka inflacja była jedną z większych, o ile nie największą ba-
rierą rozwojową i spowalniaczem – barierą utrudniającą 
przemiany gospodarcze i rozwój w latach dziewięćdziesiątych. 
Jednak wtedy walka z inflacją się 
powiodła… 

Pod presją 
Licho nie śpi. Ledwie oswoiliśmy się z 
faktem, że niewidzialny wróg po raz piąty 
stanął u naszych bram, a już przychodzi 
nam mierzyć się z kolejnymi demonami. 
Bezprecedensowy wzrost cen energii, 
wzmożony popyt i wzrost płac musiały 
skutkować presją inflacyjną. Kto posiada 
wolne środki, gorączkowo szuka sposobu 
na ich zagospodarowanie. Dr Stanisław 
Kluza, prezes Instytutu Debaty Eksperc-
kiej i Analiz – Quant Tank prognozuje, że 
czekają nas dwie fale presji inflacyjnej – 
jedna niebawem, a druga jesienią. A 
wszystko to w warunkach „Polskiego 
Ładu”.  
Przewodniczący sejmowej Komisji 
Nadzwyczajnej ds. deregulacji – poseł 
Bartłomiej Wróblewski wyjaśnia, dlacze-
go polskie prawodawstwo wymaga pilnej 
deregulacji i czym jego komisja będzie 
się różniła od tzw. komisji Palikota. Z ko-
lei rzecznik Małych i Średnich Przedsię-
biorstw apeluje do rządu o uspokojenie 
sytuacji rozchwianej pospiesznym 
wprowadzeniem „Polskiego Ładu”. W 
„Dziesiątce Rzecznika” Adam Abramowi-
cz postuluje m.in. zlikwidowanie więk-
szości obowiązków sprawozdawczych dla 
mikrofirm oraz uproszczenie procedury 
naliczania składki zdrowotnej. 
Ambitne plany redukcji emisji gazów cie-
plarnianych zawarte w Porozumieniu Pa-
ryskim zmienią również oblicze między-
narodowej żeglugi. Nowe wymagania 
wobec armatorów zaczną obowiązywać 
już od przyszłego roku, a przyjęte zobo-
wiązania mówią choćby o tym, że do 2050 
r. o połowę ma zostać zredukowana emi-
sja gazów cieplarnianych wytwarzanych 
przez transport morski w stosunku do 
stanu z 2008 r. 
Tymczasem, brak jakiejkolwiek deeska-
lacji za wschodnią granicą. Oprócz skon-
centrowanych u wschodnich granic 
Ukrainy wojsk rosyjskich prezydent Putin 
ściągnął jeszcze na Białoruś dodatkowe 
bataliony oraz wyrzutnie rakiet i myśliw-
ce. Wszystko w ramach „sprawdzianu sił 
reagowania Państwa Związkowego” – jak 
informuje białoruskie ministerstwo 
obrony. Zachodzi pytanie, skąd Federacja 
Rosyjska czerpie fundusze na budowę i 
utrzymanie takiej ogromnej machiny wo-
jennej? Czy ma to związek z bezreflek-
syjnym uzależnieniem Europy od rosyj-
skich paliw kopalnych? Czy my, Polacy w 
jakiś sposób nie finansujemy dyktator-
skich fantazji Władimira Władimirowi-
cza?  

Z przewodniczącym sejmowej Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, posłem 
Bartłomiejem Wróblewskim, rozmawia dr Janusz 
Grobicki 

J.G.: Został Pan wybrany jednogłośnie na 
przewodniczącego sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw deregulacji. Czym ujął Pan pozostałych członków Ko-
misji? 

B.W.: W pierwszym rzędzie, pyta-
nie to powinno być zaadresowane do innych członków Komi-
sji. Jej powołanie było postulatem środowiska konserwatystów 
i wolnościowców w Prawie i Sprawiedliwości. Pomysł wyszedł 
od posła Piotra Uścińskiego. Zostałem przewodniczącym, bo 
reprezentuję zdecydowanie wolnościowe podejście do gospo-
darki. 
Czyli w zasadzie wszyscy członkowie Komisji podzielają pań-
skie poglądy… 
Większość posłów Zjednoczonej Prawicy w Komisji Nadzwy-
czajnej do spraw deregulacji ma zbliżone poglądy na społe-
czeństwo, ale również na sprawy gospodarcze, na relacje mię-
dzy państwem a jednostką. Co do parlamentarzystów, którzy 
są reprezentantami opozycji  ich stosunek do tych kwestii jest 
różny. 

Unia szy-
kuje ko-
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów
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„Polska będzie musiała zmierzyć się 
z dwoma falami presji inflacyjnej”
O wyzwaniach stojących przed polską gospodarką w obliczu wysokiej inflacji z dr. Stanisławem Kluzą 
prezesem Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz – Quant Tank, rozmawia dr Janusz Grobicki 

Gdyby partie lewicowe oferowały coraz większe 
dotacje, miałyby większe szanse, żeby zaistnieć na 
scenie politycznej – pisze hiszpańska gazeta „El 
Confidencial”. 
Tymczasem ta orientacja polityczna już od 2005 r. wydaje się skazana 
na marginalizację w konserwatywnej Polsce. „Jedyni, dwaj senato-
rowie koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy opuścili partię 
kilka tygodni temu”. Odeszło nie tylko dwóch senatorów, ale także 
jeden poseł. Polską lewicową koalicję tworzą Wiosna, której preze-
sem jest Robert Biedroń, socjalistyczne ugrupowanie Razem oraz 
SLD – centrolewicowa partia założona przez byłego prezydenta 
Kwaśniewskiego, z której od 1991 r. wywodziło się czterech premie-
rów. Jednak w Polsce słowo „lewica” jest wciąż stygmatyzowane. 

Wielu Polakom kojarzy się z dziedzictwem komunistycznym i cza-
sami demokratycznych przemian. 

„Przekoszona” mapa polityczna Polski 
Jak zauważa „El Confidencial”, ultrakonserwatywny PiS, rządzący od 
2015 r. i konserwatywno-liberalna Platforma Obywatelska Donalda 
Tuska stworzyły de facto system dwupartyjny. W polityce Polski śro-
dek ciężkości wypada wyraźnie po prawej stronie, a postępowe siły 
polityczne muszą tworzyć koalicję, aby utrzymać się na rynku. 
Lewicowa grupa parlamentarna, mimo tego, że skupia frakcje, które 
nie mają ze sobą wiele wspólnego, posiada dziś zaledwie 8 proc. po-
słów i może być jedynie obserwatorem rozwoju sytuacji politycznej 
w swoim kraju.Jednak, kiedy z powodu nieporozumień ze swoimi 
partnerami koalicyjnymi rząd chciał przeforsować głosowanie nad 
„budżetem naprawy gospodarczej”, który trafił do Brukseli, to wła-
śnie koalicja lewicy udzieliła mu wsparcia. Odnosząc tę sytuację do 
Hiszpanii, niemal niemożliwe jest, by rząd Vox mógł zdobyć poparcie 
lewicowej Izquierda Unida, choćby dla jednego projektu.

Ciąg dalszy na stronie 4

„Należy myśleć o zasadniczym 
uproszczeniu prawa podat-
kowego”

Ciąg dalszy na stronie 2

Polska jest krajem bez lewicy

Ciąg dalszy na stronie 5

Dr Janusz Grobicki 
Redaktor Naczelny
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

„Polska będzie musiała zmierzyć się z dwoma falami presji inflacyjnej” 
    - ciąg dalszy ze strony 1

Pierwsza Rada Polityki Pieniężnej, która powstała w 
1998 roku, jako cel postawiła sobie dezinflację. W cią-
gu sześciu lat sprowadziła inflację z poziomu dwucy-
frowego do poziomu, który zawierałby się w dzisiej-
szej „wstędze”. Był krótki „wyskok inflacyjny” w mo-
mencie, gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, 
ale wynikało to z tego, co można nazwać „skorygowa-
niem cenowym”, towarzyszącym wejściu w nowy, 
większy system makrogospodarczy.  
Było to zjawisko przejściowe i nie uruchomiało spirali 
płacowo-cenowej. Natomiast dzisiejszy wzrost płac w 
połączeniu z oczekiwaniami inflacyjnymi jest niebez-
pieczny. Dlatego, że inflacja jest najwyższa od prze-
szło dwudziestu lat. Ostatnio tak dużą inflację mieli-
śmy na przełomie XX i XXI wieku – w pierwsze fazie 
funkcjonowania, pierwszej Rady Polityki Pieniężnej. Z 
drugiej strony, warto pamiętać, że jeżeli inflacja jest 
zbyt niska (ujemna lub bliska zeru), to też niesie ona z 
sobą ryzyka negatywnych zjawisk. Według reguły 
Howitta deflacja lub utrzymywanie się zbyt niskiej 
inflacji może spowalniać wzrost gospodarczy przez 
efekt nominalnej sztywności płac w dół, a więc nie 
zawsze opłacalne jest zbytnie ograniczanie tempa 
wzrostu cen. Jednak jest to zdecydowanie mniejsza 
bolączka od szybko rosnącej inflacji. 
W grudniu sprzedaż detaliczna rosła wolniej od 
oczekiwań. Czy oznacza to, że ludzie zaczęli bardziej 
kontrolować swoje wydatki w obawie przed wzro-
stem stóp procentowych, choć realne stopy są 
ujemne? 
Sprzedaż detaliczna jest zmienną, na którą nie należy 
patrzeć, ani interpretować ją z perspektywy jednego 
miesiąca, chyba że doszłoby do jakiegoś bardzo duże-
go zaburzenia. Dlatego z perspektywy dłuższego ho-
ryzontu czasu wydaje się, że sprzedaż detaliczna – 
konsumpcja prywatna podtrzymywała w miarę dobrą 
koniunkturę przez dwa lata w okresie pandemii. Ana-
liza dokonana z perspektywy tylko jednego miesiąca 
niesie za sobą groźbę wpadnięcia w pułapkę błędu 
oceny w odniesieniu do całości zachodzących proce-
sów przez wnioskowanie w zbyt krótkim okresie. W 
mojej ocenie, wskaźniki sprzedaży detalicznej w roku 
2022 i 2023 będą miały inny charakter niż w poprzed-
nich dwóch, pandemicznych latach.  
Uważam, że tym razem podwyższona inflacja nie bę-
dzie sprzyjać nadmiernym zakupom, zwłaszcza że 
ludzie mimo nominalnego wzrostu płac, wcale nie 
czują się zamożniejsi, a wiele zakupów zapobiegaw-
czych dokonali już wcześniej. Ceny produktów w naj-
bliższym czasie mogą znacząco wzrosnąć, ponieważ 
rosną również koszty wytworzenia. Być może tej pre-
sji nie dostrzeżemy jeszcze przez styczeń, luty i ma-
rzec. W miesiącach zimowych na rynku pracy jest se-
zonowo najgorsza sytuacja, a jednocześnie w tym 
czasie podwyżki cen mają umiarkowany charakter. 
Można powiedzieć, że to wzrost „korygujący”. Z dru-
giej strony początek roku to moment podwyżek cen 
regulowanych np. energia, woda, śmieci, używki, etc. 
W lutym zapewne inflacja trochę przystopuję w 
związku z oddziaływaniem rządowych tarcz antyin-
flacyjnych, choć może to być przejściowe.  
Kiedy skutki inflacji będą już wyraźnie odczuwalne? 
Obawiam się, że Polska będzie musiała zmierzyć się z 
dwoma falami presji inflacyjnej. Pierwsza fala – kosz-

tów wytworzenia w produkcji rolno-spożywczej. W 
tej branży ewaluacji kosztów dokonuje się regularnie, 
jednak kluczowy może być drugi kwartał, kiedy już są 
roztopy, w końcu marca-kwietnia do akcji rusza 
sprzęt polowy. W tym czasie zapadają ostateczne de-
cyzje o tym, co się sieje, na jakim obszarze, planuje 
się zużycie nawozów, metody ochrony roślin. Planuje 
się zakres wykorzystania maszyn oraz pracę ludzi, 
którzy będą ten sprzęt obsługiwać. Okaże się na 
przykład, że w marcu, kwietniu i maju ceny nawozów 
będą kilkukrotnie wyższe, podobnie będą również 
kształtować się ceny środków ochrony roślin, na wyż-
szym poziomie będą koszty nośników energii w rol-
nictwie. Wzrosną także koszty pracy robotników se-
zonowych. Mogą oni zażądać stawek, większych niż o 
kilkanaście procent w stosunku do wynagrodzeń z 
wiosny roku ubiegłego. W momencie, gdy dojdzie do 
corocznego oszacowania kosztów wytworzenia w rol-
nictwie, a najczęściej odbywa się to w drugim kwar-
tale, to prawdopodobnie również wtedy na rynek tra-
fią pierwsze produkty rolne już po zupełnie nowych 
cenach. Będzie temu towarzyszyć tzw. efekt nowali-
jek – wielkanocny wzmożony popyt na pierwsze wa-
rzywa, nowalijki, etc. Zaraz potem pojawią się owoce 
miękkie. Te produkty będą oferowane w cenach 
uwzględniających nowe, wyższe koszty wytworzenia. 
Właśnie okres nowalijek będzie według mnie przeło-
mowy dla produkcji rolno-spożywczej.  
Co będzie zwiastować drugą falę inflacji? 
Natomiast drugi znamienny okres przypadnie na 
trzeci kwartał. Wtedy dochodzi do ewaluacji kosztów 
i cen w produkcji przemysłowej o charakterze deta-
licznym. Zwykle w lipcu firmy produkujące na przy-
kład chemię gospodarczą, ale również przybory sz-
kolne, ubrania etc. – przystępują do planowania fi-
nansowego. Po wynikach za pierwsze półrocze przy-
gotowuje się ceny na miesiące powakacyjne oraz 
przygotowuje się strategię sprzedażowo-handlową 
na następny rok. W tym procesie będziemy mieli do 
czynienia z efektem inflacji kosztowej. Ponieważ 
energia i półprodukty będą droższe, jak i również 
czynnik pracy będzie droższy. Koszt wytworzenia bę-
dzie więc po prostu wyższy. Opóźnienie dzisiejsze we 
wzrostach cen w dużych sieciach sprzedaży detalicz-
nej i u dużych producentów wynika trochę z tego, że 
jeszcze „czyszczone” są magazyny z zapasów pocho-
dzących z dawnej produkcji i cen wynegocjowanych 
w kontraktach sprzed pandemii, gdy te ceny jeszcze 
były niższe. W momencie, gdy wszystko będzie już po 
nowych cenach, może nas zaskoczyć nawet dwucy-
frowa inflacja. 
Inflacja „zjada” rosnące wynagrodzenia, część kon-
sumentów nie oszczędza i robi impulsywnie zakupy, 
sprzedaż ciągle utrzymuje się na stabilnym, wyso-
kim poziomie. Czy wystarczy to, aby ochronić go-
spodarkę przed spowolnieniem gospodarczym? 
Z punktu widzenia koniunktury gospodarczej najko-
rzystniejsza jest niewielka, stabilna inflacja. Dla Pol-
ski została ona przyjęta jako tzw. cel inflacyjny bądź 
wstęga celu inflacyjnego. Natomiast badania ekono-
miczne pokazują, że wyjście poza poziom stabilnej 
inflacji jest co do zasady niekorzystne dla koniunktu-
ry gospodarczej. Te poziomy są różne, można tro-
szeczkę poza ten cel wyjść – jeżeli ten cel w Polsce 
jest określony na 2,5 proc., to plus-minus 1 pkt proc., 
to wstęga stanowi przedział między 1,5, a 3,5. Jeżeli w 
krótkim okresie ta inflacja byłaby między 3,5 a 5 proc., 
prawdopodobnie nie byłoby to jakimś drastycznym 
zdarzeniem. Inaczej jest, jeżeli taki stan trwa dłużej 
lub wychodzimy z tego przedziału 3,5-5 proc. do 
przedziału 5-10 proc. Wtedy możemy już mówić, że 
będzie to miało jakieś negatywne konsekwencje dla 
stabilności makrogospodarczej – dla rozwoju gospo-
darczego. W krótkim okresie ludzie „uciekają z pie-
niędzy”, ale w dłuższej perspektywie zwiększa to 
premię za ryzyko, koszty zaciągnięcia kredytu nie tyl-
ko konsumpcyjnego, ale przede wszystkim zaciągnię-
tego na inwestycje. Z kolei te inwestycje muszą być 
bardziej opłacalne. Więc, jakie muszą być stopy zwro-
tu z tych inwestycji, jeśli mamy dużo większe koszty 
wynikające z inflacji, a do tego dochodzi jeszcze drogi 

pieniądz? Jest to bardzo niekorzystne dla koniunktu-
ry. W momencie, gdy wkraczamy już na poziom dwu-
cyfrowej inflacji, to niestety jest to już wysoka infla-
cja. Jeśli przekroczylibyśmy kolejne poziomy, tak jak 
to się dzieje w ostatnim czasie w Turcji – możemy 
zmierzyć się wręcz z ryzykiem hiperinflacyjnym.  
Czy są jakieś odniesienia historyczne do podobnej 
sytuacji, gdy świat zalewa nadmiar taniego pienią-
dza? 
Historia gospodarcza świata pokazuje, że nadmiernie 
wysoka inflacja nie sprzyja koniunkturze. Czy może-
my jednak znaleźć jakieś analogie do dzisiejszej sytu-
acji w przeszłości? Idealnych analogii oczywiście nie 
ma, choć adekwatną w pewnym zakresie może być 
okres lat siedemdziesiątych. Wówczas, tak jak w 
ostatnich latach występowała w globalnej gospodarce 
i w kluczowych gospodarkach świata bardzo wysoka 
nominalna monetyzacja. Polegało to na tym, że było 
bardzo dużo pieniędzy z handlu ropą (petrodolarów) i 
na skutek polityki banków centralnych. Pieniędzy 
było dużo, a w rezultacie ten pieniądz był tani. Duża 
podaż taniego pieniądza sprawiła, że wiele krajów się 
wtedy mocno zadłużyło. Dotyczyło to Ameryki Połu-
dniowej, Afryki, a nawet dwóch krajów z tzw. obozu 
socjalistycznego – Polski i Rumunii. U nas ten okres 
nazwano „Epoką Gierka”, a w Rumunii „Epoką Ceau-
șescu”. Kraje wysoko rozwinięte i silne gospodarczo 
w momencie tzw. zwrotu monetarystycznego z na-
staniem lat osiemdziesiątych (w USA był to początek 
prezydentury Ronalda Reagana) mimo trudności po-
dźwignęły się ze spowolnienia. Natomiast słabsze go-
spodarki doświadczyły bardzo głębokich kryzysów 
jak na przykład gospodarka chilijska i argentyńska. 
Żeby nie szukać daleko, wystarczy przypomnieć głę-
boki kryzys w Polsce i w Rumunii. Polski kryzys za-
czął się nieco wcześniej i w latach osiemdziesiątych 
doprowadził kraj do niewypłacalności. Natomiast Ce-
aușescu w Rumunii do samego końca próbował bro-
nić wypłacalności kosztem niesamowitego zubożenia 
społeczeństwa.  
Jednak mimo to zarówno Polska, jak i Rumunia 
wciąż utrzymywała zagraniczną wymianę handlo-
wą… 
Zwróćmy uwagę, że w takich czasach najczęściej bar-
dzo psują się relacje handlowe w gospodarce świato-
wej. To, co jest dzisiaj naszą strukturą handlu, nie 
musi być idealnie odzwierciedlone w przyszłości. 
Najczęściej silne gospodarki stają się w czasie kryzysu 
bardziej protekcjonistyczne, obrót handlowy się zm-
niejsza, marże na rynkach światowych są mniej 
atrakcyjne. Łatwiej handlować towarami prostymi i 
surowcami, choć marże w tym segmencie są niewiel-
kie. Dlatego Polska, eksportując węgiel w latach 
osiemdziesiątych, nie zbiła na tym fortuny. Podobnie 
było z Rumunią, która też eksportowała surowce. Zy-
ski nawet nie wystarczały na obsługę długu. Jak poka-
zała historia, w sytuacji, gdy społeczeństwa w obliczu 
inflacji i kryzysu gospodarczego zmuszone są do „za-
ciskania pasa”, dochodzić może nawet do polityczno-
ekonomicznych zmian systemowych, takich jak w 
Polsce i Rumunii w 1989 roku. U nas zmiana miała ła-
godny przebieg, a w Rumunii wiązała się z egzekucją 
Nicolae i Eleny Ceaușescu. Ten historyczny przykład 
pokazuje, że czasy, gdy mamy nadmiar pieniądza nie 
trwają zawsze, a gdy się kończą, są bardzo brutalne 
dla krajów słabszych.  
Czy „Polski Ład” zatrzyma popyt konsumpcyjny, czy 
go rozpędzi? 
„Polski Ład” będzie miał z pewnością pewien wpływ 
na popyt konsumpcyjny, chociaż uważam, że jest to 
temat równoległy. „Polski Ład” bardziej związany jest 
z pewnym pomysłem na zarządzanie państwem niż 
pomysłem na zarządzanie inflacją i krótkookresową 
równowagą między popytem a podażą. Poszukiwanie 
takiego związku to próba interpretacji pewnego „na-
rzędzia” w kontekście, z którym nie jest ono bezpo-
średnio powiązane.  

Rozmawiał: Dr Janusz Grobicki

Fot. z archiwum S. Kluzy



 

M.M.: Jak Pan definiuje priorytety i oczekiwania 
polskich przedsiębiorców w kontekście powrotu 
gospodarki na ścieżkę wzrostu po doświadczeniach 
czasu pandemii? 
A.A.: Przedsiębiorcy w znacznej mierze oczekują spo-
koju, którego wciąż nie mają. Nie zniknęły jeszcze 
wszystkie ograniczenia pandemiczne, nie wypłacono 
rekompensat dla firm zamkniętych w maju i czerwcu 
ubiegłego roku, a firmy muszą się już mierzyć z wy-
sokimi cenami energii, galopującą inflacją oraz 
zmianami podatkowymi, które nie dość, że dla 
znacznej części firm nie są korzystne to jeszcze nie-
chlujność ich wprowadzenia, generuje wiele proble-
mów interpretacyjnych. Dlatego rząd powinien nie 
wprowadzać stanu niepewności tam, gdzie ma na to 
wpływ. Pożądane byłyby działania zmierzające do 
uproszczenia przepisów – chociażby tych, które pro-
ponuję w „10 Rzecznika” – jak np. zlikwidowanie 
większości obowiązków sprawozdawczych dla mi-
krofirm. 

Co w odniesieniu do „Polskiego Ładu” wymaga 
usprawnień, również w kontekście rekomendacji 
Pana jako Rzecznika MŚP? 
„Polski Ład” jeszcze właściwie nie zdążył wejść w ży-
cie (zdecydowana większość pracowników nie dosta-
ła jeszcze pensji po zmianach), a już wzbudza szereg 
kontrowersji. Błędem było tak pospieszne jego 
uchwalanie. Postulowałem wydłużenie vacatio legis o 
rok, ale zdecydowano się na pośpieszne wejście w ży-
cie przepisów i trzeba gasić pożar. 
Proponuję rozwiązanie, które powinno zażegnać 
problem z naliczaniem składki zdrowotnej w odpo-
wiedniej wysokości. Przedsiębiorcy mogliby bowiem 
płacić co miesiąc składkę w minimalnej wysokości i 
co najwyżej dopłacić przy rozliczeniu rocznym w ra-
zie ewentualnego przekroczenia dochodów. Liczę, że 
rząd przychyli się do mojego postulatu. 
Czego należy oczekiwać w odniesieniu do efektów 
pracy sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Spraw 
Deregulacji? 

Co do Sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji to ży-
czę Posłom, aby ich praca nie zawisła w próżni. Nie 
jest to pierwsza próba deregulacji prawa przez par-
lamentarzystów i jak uczy doświadczenie, nie jest to 
łatwa praca. Znam osobiście Pana przewodniczącego 
Wróblewskiego, cenię jego kompetencje oraz wierzę 
w dobre intencje, upór i konsekwencję. Jestem goto-
wy na szeroką współpracę z Komisją w celu uprosz-
czania prawa gospodarczego. W obecnym czasie jest 
to bardzo potrzebne naszej gospodarce i firmom z 
sektora MSP. 

Rozmawiał: Maciej Małek
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Przedsiębiorcy oczekują spokoju 
Gospodarka potrzebuje zmian – z Rzecznikiem Małych i Średnich 
Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem o „Polskim Ładzie” i nie tylko 
rozmawiał Maciej Małek 

Fot. www.rzecznikmsp.gov.pl

Unia szykuje kolejny zakaz. Tym razem uderzy w milion 
polskich konsumentów 

Urzędnicy z Brukseli wzięli na celownik tytoń podgrzewany. Komisja Europejska chce zakazać sprzedaży smakowych i 
mentolowych wariantów wkładów tytoniowych do podgrzewania. Tylko w Polsce kupuje je około milion konsumentów. Zakaz, 
jak wynika z doniesień „Rzeczpospolitej”, ma wejść w życie jeszcze w tym półroczu. W ten sposób wyrób, który Stany 
Zjednoczone uznały za mniej szkodliwy od papierosa, w Unii Europejskiej zostanie zakazany. 

Milion polskich konsumentów zostanie na lodzie? 
Bruksela chce podjąć decyzję o zakazie sprzedaży 
mentolowych i smakowych wkładów do podgrzewa-
czy tytoniu w oparciu o Dyrektywę Tytoniową z 2014 
r. Jej głównym skutkiem był zakaz sprzedaży papie-
rosów mentolowych. Dzięki twardym negocjacjom z 
Unią, polski rząd opóźnił jego wejście w życie o 4 
lata, ratując w ten sposób rodzimy handel i zabezpie-
czając interesy polskich rolników oraz plantatorów. 
Pod względem produkcji i konsumpcji tych wyrobów 
byliśmy bowiem mentolową potęgą w UE.  
Teraz Unia chce postawić kropkę nad „i” i zakazać 
mentolowych i smakowych tytoni do tzw. podgrze-
waczy. Bruksela tłumaczy, że udział tych wyrobów w 
europejskim rynku przekroczył już próg 2,5 proc., co 
– zgodnie ze wspomnianą Dyrektywą – pozwala Unii 
na wprowadzenie zakazu ich sprzedaży. O okresie 
przejściowym Bruksela w tym wypadku nic jednak 
nie wspomina, przez co mentolowy i smakowy tytoń 
podgrzewany może zniknąć z państw UE praktycznie 
z dnia na dzień. „Rzeczpospolita” informuje, że mowa 
jest o maksymalnie 2 miesiącach, które rynek miałby 
na dostosowanie się do nowej sytuacji. To rodziłoby 
poważny problem w branży. Pozbycie się zapasów w 
tak krótkim czasie będzie kłopotem dla małych i 
średnich sklepikarzy. I kłopotem dla samych konsu-
mentów. 
Według szacunków w Polsce wkłady tytoniowe do 
podgrzewaczy kupuje około milion osób, które wcze-
śniej paliły papierosy lub palą je nadal. Średnio dwó-
ch na trzech konsumentów takich wyrobów kupuje 
ich warianty smakowe – głównie mentolowe, które 
wypełniły niszę po papierosach mentolowych, jako 
dopuszczona przez Unię legalna alternatywa.  
Ukłon w stronę szarej strefy? 
W związku z planowanym zakazem pojawiają się gło-
sy o możliwym wybuchu szarej strefy w handlu zaka-
zanymi wkładami do podgrzewaczy. Ich konsumenci 

szukaliby ich u przemytników, ponieważ za naszą 
wschodnią granicą takie wyroby pozostaną dostępne.  
„Krytycznie odnosimy się do pomysłu Komisji Euro-
pejskiej, który zakazywałby sprzedaży wkładów tyto-
niowych do podgrzewania o charakterystycznym 
aromacie. W przypadku papierosów o smaku mento-
lowym przewidziano czteroletni okres przejściowy. 
Brak podobnych regulacji w przypadku tytoniu do 
podgrzewania wpłynąłby negatywnie na handel, go-
spodarkę i konsumentów” – przyznał w rozmowie z 
„Rzeczpospolitą” Adam Suchenek, rzecznik prasowy 
firmy Philip Morris Polska, która jest jednym z dys-
trybutorów takich wyrobów w naszym kraju. 
Suchenek zwrócił uwagę, że zakaz ma objąć produkty 
lepsze od papierosów. Przypomniał też, że badania 
naukowe wskazują na potencjał niższej szkodliwości 
wkładów tytoniowych do podgrzewania w porówna-
niu z paleniem papierosów: „Jeśli zakaz wejdzie w ży-
cie, konsumenci papierosów, którzy nie rzucają pale-
nia, stracą dostęp do takiej alternatywy” – mówi 
przedstawiciel firmy. 

Co ciekawe, zupełnie odmienne podejście niż Bruk-
sela prezentuje wobec takich wyrobów Waszyngton. 
W Stanach Zjednoczonych ustawodawca przewidział 
możliwość informowania amerykańskich palaczy o 
zaletach przejścia na tytoń podgrzewany, jeśli nie 
rzucają oni papierosów. Rząd USA ma przekonanie, 
że palacze wybierający tytoń podgrzewany zamiast 
papierosów, postępują właściwie z perspektywy 
zdrowia publicznego. Zmniejszają bowiem koszt, któ-
ry za ich papierosowy nałóg zapłaciłby w tym kraju 
system ochrony zdrowia. 
Polska Izba Handlu: „Nie tędy droga” 
Krytycznie o nowym pomyśle unijnym wypowiada się 
także Polska Izba Handlu (PIH).  
„Wszystkie działania ograniczające sprzedaż są pro-
blemem. Tak było też z zakazem sprzedaży papiero-
sów mentolowych, które szczególnie w Polsce stano-
wiły dużą część rynku. Nie tędy droga do ogranicze-
nia palenia” – mówi „Rzeczpospolitej” Maciej Pta-
szyński, wiceprezes PIH. 
„Wyroby tytoniowe stanowią dla handlu w Polsce 
dużą część sprzedaży. Wszelkiego rodzaju ogranicze-
nia w handlu, które mogą być zastosowane u nas, jak i 
te wdrażane w innych krajach, są więc uderzeniem w 
handel. Jako PIH zawsze staliśmy na stanowisku, że 
nie powinno się ograniczać dostępu do legalnych 
produktów, bo stymuluje to szarą strefę” – dodaje. 
Warto wspomnieć, że zakaz sprzedaży smakowych i 
mentolowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu był-
by kolejną niekorzystną dla konsumentów zmianą w 
tym segmencie rynku. Z nowym rokiem akcyza na 
tytoń podgrzewany wzrosła o 50%. To najwyższa 
podwyżka w całej historii polskiego rynku tytoniowe-
go. W najbliższych 5 latach akcyza na te wyroby ma 
rosnąć dalej, o 10 proc. rok do roku. 

Adrian Dąbek 



 

Historia pokazuje, że istnienie takich komisji, jest 
raczej zabiegiem PR-owskim rządzących (tzw. ko-
misja Palikota doprowadziła po czterech latach do 
„sukcesu paragonowego”). Jakie zadania widzi Pan 
dla Komisji? Które obszary wymagają deregulacji? 
Żyjemy w świecie, który jest silnie zetatyzowany, 
zbiurokratyzowany. Impulsy regulacyjne płyną więc 
z wielu różnych źródeł – z Unii Europejskiej, z par-
lamentu, z samorządów, ale także z organizacji po-
zarządowych. Jakkolwiek sam cel, czyli deregulacja 
jest dążeniem, z którym każdy rozsądny człowiek 
intuicyjnie się zgadza, trzeba uczciwie powiedzieć, 
że jakieś zasadnicze uproszczenie prawa jest nie-
zwykle trudne. Bo oczekiwania regulacyjne płyną ze 
wszystkich stron, od każdej niemal władzy, a co 
więcej także ze strony społeczeństwa. Opinia pu-
bliczna oczekuje szybkiego rozwiązywania pojawia-
jących się problemów na bieżąco. A więc jeśli jest 
problem, musi być szybko odpowiedź, rozwiązanie 
ze strony prawodawcy. Jednak wiąże się to zawsze z 
dodatkową legislacją i z dodatkowymi przepisami. 
Przypomniany przez Pana zarzut dotyczący działa-
nia komisji deregulacyjnych w poprzednich kaden-
cjach Sejmu związany jest z faktem, że Janusz Pali-
kot rozbudził tu wielkie oczekiwania. Nawet przy 
najlepszej woli nie można było ich spełnić. Natomia-
st atmosfera wokół tej ko-
misji została przepełniona 
sporą dawką populizmu. 
Dlatego ja przyjąłem inne 
podejście. Celem powołania 
Komisji jest rozwiązywanie 
konkretnych spraw, z któ-
rymi borykają się obywatele 
i przedsiębiorcy. Eliminacja 
niepotrzebnych przepisów, upraszczanie procedur, 
szukanie rozwiązań prawnych, z którymi łatwiej 
można żyć. Chciałbym, aby do końca kadencji Komi-
sja, a później Sejm przyjęła dwie, może trzy ustawy 
deregulacyjne i rozwiązała kilkadziesiąt zgłaszanych 
problemów. Tak jak ten ostatnio podjęty przez par-
lament, a mianowicie uchylenia prawnych podstaw 
lokalnych monopoli gazowych. Projekt ten przygo-
towałem w związku z drastycznymi podwyżkami 
gazu w podpoznańskich gminach, ale także w kilku-
dziesięciu innych miejscach w Polsce. 
Które obszary wymagają najpilniejszej deregula-
cji? 
Przygotowaliśmy pierwszą ustawę deregulacyjną, 
która podejmuje kilkadziesiąt spraw, zakłada zmia-
nę niemal 60 ustaw. Trafiły one do tej ustawy z kilku 

źródeł. Po pierwsze ze 
strony rządu, gdzie była 
przeprowadzona ankieta 
z pytaniami do poszcze-
gólnych ministerstw w 
zakresie postulatów de-
regulacyjnych. Dotyczyła 
ona problemów, które są 
widoczne z resortowej 
perspektywy. Minister-
stwa identyfikowały te 
obszary, gdzie można by-
łoby dokonać uproszcze-
nia przepisów. Po drugie, 
w pierwszych trzech 
miesiącach funkcjonowa-
nia Komisji, odbyły się 
konsultacje ze środowi-
skami, izbami i ze stowa-
rzyszeniami przedsię-
biorców. Chcieliśmy w 
ten sposób uzyskać po-
gląd odnośnie do ich 

oczekiwań i propozycji 
ułatwień w sferze gospodarczej. Po trzecie są to 
propozycje zgłaszane przez think-tanki, z którymi 
rozmawialiśmy w listopadzie. W wyniku tych roz-
mów, na początku grudnia 
przygotowaliśmy projekt 
ustawy. Obecnie jest on 
konsultowany i mam na-
dzieję, że w nieodległym 
czasie – raczej w perspek-
tywie tygodni, a nie miesię-
cy – trafi on do parlamentu i 
zostanie przyjęty. 
Czy deregulacje mają być 
skoncentrowane tylko na sferze gospodarczej, czy 
też będą dotykać „zwykłego Kowalskiego” w jego 
relacjach z urzędami? 
Cel działania Komisji jest szeroki: upraszczać prawo 
gospodarcze, ale także ułatwiać obywatelom co-
dzienne funkcjonowanie. W szczególności chodzi 
nam o powszednie relacje obywatela z urzędami. 
Dlatego w projekcie są m.in. propozycje zmian w 
kodeksie postępowania administracyjnego, przy-
spieszenie niektórych procedur administracyjnych. 
Jednak punkt ciężkości projektu jest zgodny z pier-
wotnym zamysłem powołania Komisji, tzn. koncen-

truje się na ułatwieniach dla 
różnych grup przedsiębiorców. 
Co sadzi Pan o możliwości 
zmian w ustawie o zamówie-
niach publicznych, w kierun-
ku dopuszczenia referencji 
osobowych dla przedsiębior-
stw? Ich brak obniża przetar-
gową pozycję konkurencyjną 

polskich przedsiębiorców w stosunku do zagra-
nicznej konkurencji. 
Ta sprawa nie została zgłoszona do prac Komisji, 
choć rzeczywiście to istotny problem. Być może po 
zakończeniu prac nad pierwszą ustawą deregulacyj-
ną, podejmiemy tę sprawę. 
Niezależnie od zmian pozytywnych – kwota wolna 
od podatku, zmiany w procesie budowy domów, 
czy zwolnienie emerytur od podatku – „Polski 
Ład” nakłada wiele nowych regulacji i obowiązków 
na obywatela, komplikując proces rozliczeń po-
datkowych. Czy Komisja ma tu swoje zdanie i w 
jaki sposób będzie monitorować, i jak będzie re-
agować na przeregulowanie prawa? 
W okresie dyskusji na temat „Polskiego Ładu” – jako 
Komisja i również jako środowisko parlamentarzy-
stów, staraliśmy się szukać pewnego rodzaju poro-

zumienia między rządem a przedstawicielami 
przedsiębiorców. Organizowaliśmy spotkania z sze-
fami stowarzyszeń przedsiębiorców, również z 
udziałem ministra Adama Abramowicza – Rzecznika 
MŚP. W rezultacie udało nam się m.in. obniżyć 
składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, płacących 
podatek liniowy z 9 proc. do 4,9 proc., nieco obniżyć 
także wysokość składek zdrowotnych w przypadku 
przedsiębiorców płacących podatek ryczałtowy oraz 
wprowadzić ulgę dla dużych rodzin – „zerowy PIT” 
dla „rodzin 4 plus”. Żadna z tych zmian nie byłaby 
oczywiście możliwa bez akceptacji Premiera Mate-
usza Morawieckiego. 
Rząd przede wszystkim będzie się starał wyjaśnić te 
sprawy, które są obecnie zgłaszane i które osłabiają 
wydźwięk programu tzn. pokazania, że „Polski Ład” 
przynosi istotne korzyści finansowe dla mniej za-
sobnej części społeczeństwa oraz znacznej części 
klasy średniej. Wychodząc jednak poza sprawy bie-
żące, wejście w życie „Polskiego Ładu” powinno nas 
skłonić do szerszej refleksji na temat skomplikowa-
nia systemu podatkowego. Jest to problem nie tylko 
Polski, ale w zasadzie całej Europie, nie obecny, ale 
trwający od wielu lat. Równie skomplikowane są 
systemy podatkowe na przykład w Niemczech, we 
Francji i w Hiszpanii. Pod tym względem Polska nie 
odróżnia się jakoś zasadniczo od innych krajów Unii 
Europejskiej. 
Jestem zdania, że należy myśleć o zasadniczym 
uproszczeniu prawa podatkowego. Nie mówię teraz 
o wysokości stawek podatkowych, ale o skompliko-
waniu systemu. Obecnie zmiany mogą przynieść je-
dynie punktowe polepszenie sytuacji, ale całościowo 
już jej nie zmienią. Dlatego trzeba szukać rozwią-
zań, które prowadziłyby do istotnego uproszczenia 
systemu podatkowego. Jeden z takich pomysłów, to 
idea kodyfikacji prawa podatkowego – stworzenia 
„Kodeksu podatkowego”. Jest to zadanie bardzo am-

bitne. Rozpoczęliśmy w Ko-
misji pierwsze prace studyj-
ne. Chcielibyśmy rozpocząć 
dyskusję na temat możliwy-
ch kierunków i sposobów 
upraszczania prawa podat-
kowego. 
Jako redakcja podnosiliśmy 
kilkakrotnie temat uprosz-

czenia procesu repatriacyj-
nego Polaków ze Wschodu. Czy widzi Pan tutaj, też 
pole do działania Komisji? 
Nie było to celem działania Komisji, ale problem jest 
oczywiście ważny. Jako poseł kilkukrotnie pomaga-
łem Polakom z terenów byłego Związku Radzieckie-
go w powrocie do Polski czy uzyskaniu obywatel-
stwa. Widzę też wiele dobrej woli w instytucjach 
rządowych oraz Kancelarii Prezydenta. Mimo to w 
praktyce niejednokrotnie nie jest wcale prosto po-
móc. Biurokratyczne mechanizmy, czasami to po-
trzebne, niejednokrotnie utrudnia powrót i odnale-
zienie się w Polsce. Trzeba pamiętać, że przyjazd 
Polaków, którzy całe życie spędzili na przykład w 
Kazachstanie, oznacza wielką zmianę. Ale po pierw-
sze, mamy zobowiązanie moralne wobec Polaków, 
którzy pozostali na Wschodzie. Po drugie, to sytu-
acja demograficzna, w której znajduje się Polska i 
wynikający z niej dylemat. 
Musimy rozstrzygnąć, czy próbujemy rozwiązać 
problem demograficzny w Polsce poprzez podnie-
sienie dzietności, skłonienie części naszych roda-
ków z zagranicy do powrotu, czy pozostawiamy 
sprawy własnemu biegowi… z taką konsekwencją, że 
bez żadnych wątpliwości ubytek ludności spowodo-
wany demografią będą musieli uzupełnić migranci. 
Według szacunków GUS w 2050 r. będzie nas o po-
nad 4 mln mieszkańców Polski mniej. Myślę, że w 
naszym obozie politycznym dominuje przekonanie, 
że dwie pierwsze drogi są najbardziej właściwymi. 
Powinniśmy więc zrobić w tej sprawie więcej niż 
dotychczas. Choć nie jest to wniosek naszej Komisji, 
postuluję powołanie Polskiego Instytutu Rodziny i 
Demografii jako instytucji, która w pewnym stopniu 
byłaby w stanie rozwiązywać narastające problemy 
demograficzne Polski. 

Rozmawiał: Dr Janusz Grobicki
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„Należy myśleć o zasadniczym 
uproszczeniu prawa podatkowego”  
- ciąg dalszy ze strony 1

…wejście w życie „Polskiego Ładu” 
powinno nas skłonić do szerszej 

refleksji na temat skomplikowania 
systemu podatkowego. Jest to pro-

blem nie tylko Polski…

Cel działania Komisji jest szeroki: 
upraszczać prawo gospodarcze, 
ale także ułatwiać obywatelom 

codzienne funkcjonowanie.

Fot. Bartłomiej Wróblewski
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Polska jest krajem bez lewicy 
- ciąg dalszy ze strony 1

Sformułowania takie jak to wypowiedziane kilka miesię-
cy temu przez lidera PiS: „po prawej stronie nie ma niko-
go, za nami jest tylko ściana”, nie są odbierane w Polsce 
jako przejaw ekstremizmu, ale ideologicznej solidności. Z 
drugiej strony zgoła odmiennie odbierane jest popiera-
nie praw LGBT czy deklarowanie się jako ekolog lub 
zwolennik świeckiego społeczeństwa – to postrzega się 
jako własne idee polityka. Broniąca ich osoba pozostaje 
na pozycji niemal marginalnej. „Nowe partie, które poja-
wiły się w ostatnich latach, takie jak Polska 2050, ośmie-
lają się jedynie proponować rozwodnione wersje ultra-
konserwatywnej polityki uprawianej przez PiS, ponieważ 
centymetr dalej na lewo jest otchłań nieistotności” – za-
uważa gazeta. 
Lewica w sytuacji, gdy polityka społeczna obecnego rzą-
du opiera się na subwencjach dla przyrostu naturalnego, 
rolnictwa, Kościoła oraz ulgach podatkowych dla młody-
ch ludzi, ma już niewiele do pokazania. Chociaż z pew-
nością wielu Polaków wolałoby, by promowana była bar-
dziej postępowa i proeuropejska ideologia, to pieniądze 
wpływające na ich konta, choćby z racji posiadania po-
tomstwa, są i dla nich nie do pogardzenia – nie ma co do 
tego wątpliwości. 

„Z drugiej strony, układanka, jaką stanowi koalicja z lewi-
cą, ma ograniczoną wiarygodność dla znacznej części 
elektoratu” – twierdzi „El Confidencial”. 
Czy polska lewica ma szansę się odrodzić? 
Czy jest nadzieja na postępowy zwrot podczas najbliż-
szych wyborów? Być może jest. Według zeszłorocznego 
sondażu wyborczego, 30 proc. młodych Polaków w wieku 
18-24 lat popierało postulaty lewicy – to dwa razy więcej 
niż cztery lata wcześniej. Główny elektorat partii rządzą-
cej wywodzi się ze wsi. W żadnym z 15 najludniejszych 
miast Polski nie ma prezydenta z ramienia PiS. 
Przy tym polski – męski elektorat znacząco różni się od 
żeńskiego. Mężczyźni w wieku 18-30 lat preferują Konfe-
derację, która jest partią ultranacjonalistyczną i trady-
cjonalistyczną – w gruncie rzeczy bardziej radykalną niż 
PiS. Jeśli zaś chodzi o młode kobiety, to niemal taki sam 
odsetek (ok. 30 proc.), co ich rówieśników głosujących na 
Konfederację, głosowałby na lewicę. Przy tym dla 48 proc. 
z nich „rząd niedemokratyczny może być w pewnych sy-
tuacjach lepszy niż rząd demokratyczny”. Również dla 78 
proc. tych młodych mężczyzn „rolą mężczyzny jest praca 
i utrzymanie rodziny”, co podziela zaledwie 50 proc. 
młodych Polek. 

„W Polsce etykiety polityczne, takie jak »konserwatywny« 
czy »postępowy«, są bardziej socjologiczne niż ideolo-
giczne” – pisze gazeta. Kwestie, które w Hiszpanii zosta-
łyby uznane za nacjonalistyczne, spotykają się z miesza-
nym przyjęciem polskich wyborców. Chodzi o liberaliza-
cję aborcji, wsparcie dla dotacji socjalnych, imigrację, 
Kościół czy nastroje patriotyczne. 
W Polsce wyborca identyfikujący się z pełnym pakietem 
ideologicznym danej partii nie jest powszechny 
Krakowski politolog Jan Kewoski uważa, że „gdyby partia 
komunistyczna oferowała coraz większe dotacje”, to mo-
głaby „bez problemu wygrać wybory, gdyż ludzie bronią 
ich ideologii, ale tylko do pewnego stopnia”. Według nie-
go „demokracja polska rodziła się i dorastała w sposób 
nieco chaotyczny, nieuporządkowany, a obecnie, jak każ-
dy nastolatek, prezentuje postać nieco niezgrabną, jesz-
cze z cechami dziecięcymi, a jednocześnie ma pewne 
części ciała i osobowości bardziej rozwinięte niż inne”. 
Uważa on też, że brak postępowej przeciwwagi w pol-
skiej polityce może powodować nie tylko zakłócenia wy-
borcze, ale i społeczne, a nawet wpływać na wizerunek 
kraju i jego politykę zagraniczną. Przykładem jest sytu-
acja, gdy polski rząd wykorzystał niedawny kryzys gra-
niczny z Białorusią, by wprowadzić w życie polityczne 
więcej nacjonalizmu. W efekcie każde ugrupowanie, któ-
re nie chciało identyfikować się z promowaną przez pol-
skie władze „bohaterską obroną integralności ojczyzny”, 
ryzykowało, że będzie postrzegane jako wróg wszystkich 
Polaków. Platforma Obywatelska, będąca główną partią 
opozycyjną, musiała żonglować między krytyką military-
zacji sytuacji przez PiS a wyraźnym poparciem dla żoł-
nierzy i obrony granicy. 
Kewoski twierdzi, że jeśli lewica ma się odrodzić, to nale-
ży na nowo zdefiniować, czym ona jest w Polsce. Trzeba 
„wytłumaczyć Polakom, że progresywizm to nie jest po-
wrót do komunizmu czy przynależność do dziwacznego 
klubu »neohipisów«, którzy gardzą gospodarką lub chcą 
zakazać kapitalizmu, to jest po prostu brak kultury ide-
owej i złe dziedzictwo polityczne, jakim jest komunizm”. 
„Tutaj prawica jest nazywana centrum, a centrum cen-
trolewicą, a to wszystko zniekształca” – wyjaśnia polito-
log. 
I tłumaczy, że to właśnie ten kryzys tożsamości skłonił 
lewicę do poparcia rządu we wszystkich ważnych głoso-
waniach parlamentarnych nad budżetem przedłożonym 
Europie. Dla jednych był to zwykły oportunizm, dla inny-
ch pragmatyczna próba przedefiniowania się i dostoso-
wania postępowych postulatów do polskich realiów. 

Źródło: El Confidencial

Fot.Robson90-stock.adobe.com

Gwoli ścisłości nie kwestionujemy ani założeń, 
ani celów – ekonomicznych, społecznych, 
długofalowych i tych adresowanych doraźnie. 

Jeśli jednak już na starcie „koło zamachowe gospo-
darki” (a taki przecież zamysł legł u podstaw tego 
projektu) potwierdza zasadność wcześniej zgłaszany-
ch pytań i wątpliwości, to niechybnie coś jest na rze-
czy. I nie myślę o przysłowiowych „paskach nauczy-
cieli i mundurowych”. Bez względu na to, czy było ich 
20, czy 2 procent, rzecz nie powinna się zdarzyć. 
Zresztą, kto poniesie dodatkowe koszty transferów 
wyrównawczych? Czy może znowu, jakże chętnie 
wskazywane samorządy? – pozostaje pytaniem 
otwartym. Kwestia wprowadzenia odpowiednich al-
gorytmów do systemów płacowo-informatycznych 
nie jest domeną ani kadrowych, ani księgowych. Nie 
bez kozery Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, inda-
gowany o „Polski Ład” odwoływał się do swoich py-
tań i rekomendacji w przedmiocie naliczania składek 
na ubezpieczenie zdrowotne. Nie tylko w odniesieniu 

do tzw. podstawy wymiaru. W 
przypadku nieuwzględnienia 
stanów magazynowych, oznacza 
to zafałszowanie dochodu. Wła-
śnie od dochodu nalicza się 
składkę za dany miesiąc albo 
nadpłatę w przypadku zaliczenia 
transakcji do miesiąca poprze-
dzającego rozliczenie. 
Tyle że w takim przypadku, płat-
nik nienależnego NFZ świadcze-
nia, odbierze je w lipcu roku na-
stępnego. Jednak tylko wówczas, 
kiedy złoży stosowny wniosek. 
Mówimy o podmiotach tworzący-
ch 70 procent polskiego PKB i lu-
dziach, którzy walcząc o dorobek 
całego życia i miejsca pracy, nie 
tylko nie rozumieją nowego sys-
temu, ale zamiast zapowiadanych 
korzyści, ponoszą ciężary niedoróbek, niejasności i 
skomplikowanych konstrukcji logicznych. 
W przypadku uszczelniania systemu podatkowego 
mogły one zadziałać, dzięki wdrożeniu systemów in-
formatycznych. W większości były to rozwiązania, 

które wypracował sektor bankowy we współpracy z 
FinTechami i operatorami Big Data. Może zatem 
warto – z całym szacunkiem dla ministra Sobonia – 
powierzyć rzecz fachowcom?! 

Maciej Małek

„Polski Ład” 
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Będzie to największy kontrakt polskiego inwe-
stora na przestrzeni ostatnich 20 lat i jeden z 
największych w historii krajowego rynku 

stoczniowego. 
Ro-Paxy (skrót od roll on/roll off passenger vessel) to 
statki służące do przewozu zarówno pasażerów, jak 
i ładunków tocznych (np. beczek) oraz pojazdów 
osobowych i ciężarowych, a także wagonów. W 
przypadku nowych jednostek takie promy zasilane 
są paliwem LNG, mają kilka pokładów o kilkukilo-
metrowej linii załadunkowej, długość około 200 
metrów i zabierają od 200 do tysiąca pasażerów. Są 
to jednostki o dużym stopniu skomplikowania, 
bardzo wysokich kryteriach bezpieczeństwa, a co 
za tym idzie – również stosunkowo drogie. 
Dzisiaj znakomita większość światowej floty budo-
wana jest w Azji, a coraz więcej jednostek w samych 
tylko Chinach. Przez bardzo długi czas promy były 
budowane głównie w stoczniach europejskich, ale 
obecnie Państwo Środka zaczyna odgrywać w tym 
segmencie coraz większą rolę, a rynek zdominowa-
ły trzy duże stocznie, które latami walczyły o wej-
ście w ten segment rynku, jak widać – skutecznie. 
Chiny rozwinęły przemysł stoczniowy we wszystki-
ch możliwych obszarach, począwszy od jednostek 
mało skomplikowanych, jak np. masowce czy statki 
rybackie, do tych najbardziej złożonych, jak statki 
wiertnicze czy tankowce do przewozu skroplonego 
gazu. Dzisiaj już chyba tylko największe statki pa-
sażerskie są budowane poza tą częścią świata, a 
Ro-Paxy, z racji swojego przeznaczenia, są im bar-
dzo bliskie. Dodać należy, że większość (60 proc.) 
floty tego typu w Europie operuje głównie w Skan-
dynawii i na Morzu Śródziemnym. 
Chińczycy dość sprytnie podeszli do tematu, za-
czynając od nawiązania relacji z renomowanymi 
europejskimi firmami projektowymi i nakłonienia 
ich do wejścia na interesujący Chińczyków rynek, 
wspólnie pakietując oferty dla klientów. Wiarygod-
ność i renoma tych podmiotów pomogła przekonać 
inwestorów do podpisania pierwszych kontraktów, 
a potem kolejnych. Dodatkowo inwestorzy byli za-
chęcani niższą ceną zamówień oraz warunkami 
płatności dużo lepszymi od tych, które oferowały 
stocznie europejskie. Trudno w takiej sytuacji kon-
kurować z chińskimi ofertami. 
Cieszy więc fakt, że, dbając o polski rynek, inwe-
storzy zgodzili się na realizację tak dużego projek-
tu całkowicie w Polsce. O ile zapewne mamy wy-
starczające doświadczenie i kwalifikacje, żeby go 
zrealizować, o tyle pewne wątpliwości mogą budzić 
kwestie sposobu realizacji i harmonogramu. Z po-
zyskanych informacji wynika, że będą to przy-
najmniej trzy statki i szansa na budowę czwartego. 
Projekt o ogromnej skali, wymagający precyzyjnej 
synchronizacji między terminarzem budowy, kon-
traktowaniem podwykonawców i urządzeń oraz 
oddaniem jednostek do eksploatacji na czas, na co 
liczy każdy inwestor, który swoje statki kontraktuje 
i eksploatuje. 
Tym bardziej zasadnym wydaje się wdrożenie 
wsparcia i nadzoru takiej inwestycji, co stanowi 
ułamek kosztów całego projektu, a zabezpiecza ja-
kościową i terminową stronę jego realizacji. Po-
zwala to uniknąć sytuacji, w której albo stocznia 
nie realizuje wszystkich założeń, albo projekt się 
opóźnia, albo w najgorszym scenariuszu, statek nie 
spełnia wymogów technicznych lub nie jest gotowy 
do operacji. 
Nadzór inwestorski projektów stoczniowych jest 
rzeczą powszechnie spotykaną, co więcej, jest nie 
tylko wskazany, ale wręcz konieczny i to z wielu 
powodów. 

Nie wszyscy inwestorzy posiadają tak przygotowa-
ne organizacje, które pozwalają sprawnie zsyn-
chronizować prowadzenie bieżących aktywności 
np. operacyjnych z nowymi działaniami związany-
mi z opieką nad budową statków. Mało tego, w wie-
lu przypadkach, gdy inwestor jest albo z założenia 
inwestorem spekulacyjnym, albo świadomie tworzy 
zupełnie nową gałąź działalności, brakuje mu od-
powiednich kompetencji i wiedzy, która jest po-
trzebna do tego, żeby produkt spełniał zarówno 
oczekiwania techniczne, biznesowe, jak i wymogi 
związane z przepisami. Najłatwiejszym sposobem 
na uzupełnienie takiej wiedzy jest pozyskanie kom-
petentnego inwestora zastępczego, który ma od-
powiednie kwalifikacje. 
Projekt stoczniowy od początku do końca toczy się 
całodobowo przez 365 dni w roku. Decyzje muszą 
często zapadać szybko i sprawnie, tak, żeby nie ge-
nerować niepotrzebnych przestojów. Każda stocz-
nia z założenia, pracując pod presją zapisanych w 
kontrakcie kar za opóźnienia, wywiera duży nacisk 
na inwestora, żeby nie spowalniał harmonogramu 
prac. Wykwalifikowany zespół reprezentujący in-
westora przychodzi tu z pomocą. Z autoryzacją in-
westora może podejmować decyzje bezzwłocznie, 
szczególnie w sytuacjach, kiedy zagrożona jest 
terminowa realizacja projektu. 
Nadzór inwestorski to, w najprostszy sposób rzecz 
ujmując, doświadczone oczy i uszy inwestora, za-
bezpieczające jego interesy. Takie ciało umożliwia 
mu kontrolę jakości podczas wszystkich etapów 
projektu, począwszy od rewizji dokumentacji, po-
przez wykonanie konstrukcji stalowych kadłuba, 
instalacji urządzeń, ich odbiory i uruchomienia, aż 
po wsparcie w przygotowaniu do operacji na mo-
rzu, a czasem nawet w trakcie jej trwania. 
Choć teoretycznie wszystkie te wymagania wydają 
się do spełnienia i wręcz powinny być w interesie 
stoczni, w praktyce bywa z tym rożnie. Stocznie 
dbają głównie o swoje zapisy kontraktowe, o speł-
nienie wymogów narzuconych przez ciało certyfi-
kujące oraz o przepisy techniczne i konwencje 
bezpieczeństwa pracy na morzu, które co do zasa-
dy powinny być powszechnie znane i bezsporne. 
Reprezentacja inwestora znacznie wykracza poza 
ten zakres, rozszerzając go o kwestie związane 
choćby ze sprawdzeniem zgodności dokumentacji 
technicznej z rzeczywistą instalacją, weryfikacją 
jakości wykonania, zgodnością stanu prac z narzu-
conym harmonogramem, spełnieniem zaleceń 
producentów, bezpieczeństwem pracy przy projek-
cie, ochroną urządzeń i wyposażenia przed znisz-
czeniem, akceptacją urządzeń jeszcze u producen-
tów, zapobieganiu kolizjom w trakcie rozprowa-
dzania instalacji i zapewnieniem dostępu do urzą-
dzeń wymagających serwisowania, prawidłowym 
ich uruchomieniem oraz testami, aż po próby mor-
skie. 
Jedną z istotnych kwestii jest dbałość o zapewnie-
nie zgodności kontraktowych i wcielenie ich w ży-
cie. Każdy inwestor i jednocześnie klient stoczni 
ma dwa istotne dokumenty, które są narzędziem 
dalszej egzekucji projektu. Pierwszy z nich to kon-
trakt na budowę, określający między innymi kwe-
stie komercyjne oraz harmonogram prac. Zapisy w 
nim zawarte i objęte klauzulą poufności są regula-
cją stosunków prawnych oraz zasadami związany-
mi z rozłożeniem transz finansowych projektu, ści-
śle połączonymi z harmonogramem wykonawczym 
zaproponowanym przez stocznię. Reprezentacja 
inwestora pełni tu szczególnie istotną funkcję, po-
legającą na akceptacji i odbiorze prac zrealizowa-
nych przez stocznię i potwierdzeniu tego oficjalnie, 

co jest tożsame z zamknięciem danego etapu i 
uiszczeniem za niego zapłaty. Kwestie poszczegól-
nych kamieni milowych oraz płatności z nimi zwią-
zanych są szczegółowo zapisane w kontrakcie. W 
interesie stoczni jest jak najszybsza ich realizacja, 
co często wiąże się z obniżeniem jakości pracy, o 
którą dba reprezentant klienta, mający stały wgląd 
w aktualny stan prac, dzięki czemu może odpo-
wiednio wcześniej uprzedzić inwestora o powsta-
łych opóźnieniach lub o potrzebie wcześniejszego 
przygotowania kolejnej transzy finansowej. 
Drugim dokumentem i jednocześnie narzędziem 
realizacji projektu jest specyfikacja techniczna jed-
nostki. W zależności od rodzaju projektu, wielkości 
jednostki, stopnia jej skomplikowania oraz szcze-
gółowości zapisów, definiuje ona rodzaje kompo-
nentów i urządzeń, sposób ich instalacji, realizację 
instalacji oraz sposób odbioru wszystkich układów 
i systemów. Do dokumentacji dołączona jest lista 
dostawców sprzętu oraz urządzeń, metodyka te-
stowania, przepisy i kryteria definiujące standardy 
wykonania oraz wiele innych aspektów związanych 
z budową statku. Specyfikacja techniczna jest po-
dzielona obszarowo według systemów i materiałów 
użytych w trakcie budowy. 
Na nadzór inwestorski składa się zespół wykwalifi-
kowanych i doświadczonych osób pod przewodnic-
twem managera projektu, który dba o interesy in-
westora na wielu płaszczyznach, będąc pomostem 
między nim a stocznią. W zależności od skali pro-
jektu, czyli liczby budowanych jednostek, skład ta-
kiego zespołu ulega zmianie, ale zawsze jest on 
wieloosobowy, oparty o na multidyscyplinarny ko-
lektyw ekspertów w swojej dziedzinie. 
Kompetencje takiego zespołu muszą być na tyle 
duże, by był on w stanie nie tylko zweryfikować 
zgodność projektu z dokumentacją czy harmono-
gramem, ale również zaproponować zmiany, ulep-
szenia czy rozwiązania stosowne do danej sytuacji. 
Im mniejsze doświadczenie stoczni, tym większe 
ryzyko złej decyzji czy błędnych założeń technicz-
nych decydujących o terminowej realizacji zamó-
wień. W przypadku dużych i doświadczonych za-
kładów to ryzyko jest mniejsze, ale tylko teoretycz-
nie i nadal istnieje choćby wtedy, gdy stocznia roz-
poczyna całkowicie odmienny rodzaj projektu, z 
którym nigdy wcześniej nie miała doświadczenia i 
dla którego musi nie tylko przestawić swoją linię 
produkcyjną, ale również zaprojektować i zakon-
traktować wszystko od nowa.

Polskie promy pasażersko-samochodowe a na
W grudniu 2021 roku w prasie opublikowano oficjalną informację, że polski inwestor, spółka, 
w której kapitał zaangażowała się między innymi Polska Żegluga Morska (PZM), przez 
specjalnie do tego celu powołaną spółkę Polskie Promy z o.o. podpisała umowę z Gdańską 
Stocznią „Remontowa” im. J. Piłsudskiego SA na budowę kilku nowych statków typu Ro-Pax. 
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W dużych stoczniach powszechny jest też problem 
egzekwowania jakiejkolwiek zmiany w trakcie tr-
wającego projektu, brak elastyczności w trakcie 
współpracy z klientem i bardzo duże koszty zmian 
wymaganych podczas realizacji zadania. 
Zespół reprezentujący klienta w trakcie komunika-
cji i współpracy ze stocznią może wykorzystywać 
różne narzędzia. Mogą to być np. zapytania tech-
niczne, tzw. Technical Queries, które służą do pi-
semnej weryfikacji, czy stocznia rozwiąże dane za-
gadnienie techniczne zgodnie z przepisami lub 
specyfikacją. Zazwyczaj są to zapytania formalne, 
wymagające tylko potwierdzenia i pozwalające 
upewnić się, czy budowniczy spełnia warunki kon-
traktu, ale zdarzają się również sytuacje, kiedy 
okazuje się, że projekt techniczny nie spełnia wy-
mogów operacyjnych lub przeoczono istotne ele-
menty w fazie projektowej i konieczne jest ich uzu-
pełnienie. Kompetentny zespół, odpowiednio uza-
sadniając taką konieczność, jest w stanie wymóc na 
budowniczym wdrożenie poprawek bez dodatko-
wych kosztów dla inwestora, na pewno zaś może 
zapewnić zgodność jednostki ze specyfikacją i wy-
mogami przepisów. 
Innym narzędziem są oficjalne zapytania do klasy-
fikatora statku, który jest instytucją neutralną, 
dbającą o zgodność budowanej jednostki z wymo-
gami przepisów klasyfikujących oraz prawidłowe 
ich wdrożenie, począwszy od fazy projektowej 
(kontrolując nawet etap kontraktacji stali do bu-
dowy kadłuba), aż po wprowadzenie jednostki do 
eksploatacji oraz jej użytkowanie. Taka komunika-
cja z klasyfikatorem zapewnia uwzględnienie 
wszystkich przepisów, dzięki którym statek może 
bezpiecznie pracować na morzu. Zapobiega to 
również niespodziewanym sytuacjom, kiedy ciało 
klasyfikujące wstrzymuje wydanie certyfikatu do-
puszczającego jednostkę do pracy. 
W trakcie prowadzenia projektu inwestor jest nie 
tylko na bieżąco informowany o statusie i harmo-
nogramie prac, ale również otrzymuje regularne, 
comiesięczne raporty podsumowujące stan prac, 
stopień ich zaawansowania, wskazujące problemy i 
zastosowane rozwiązania. 
W wybranych przypadkach niektórzy inwestorzy 
życzą sobie także walidacji wartości zakupionych 
przez stocznię urządzeń w stosunku do zaliczek 
wpłacanych wraz z osiągnięciem kolejnych kamieni 
milowych projektu. Rolą zespołu projektowego 
może być w takim przypadku audyt weryfikujący 
stany magazynowe stoczni i sporządzenie aktual-

nej listy urządzeń przeznaczonych do realizacji 
danego projektu. 
Każdy projekt ma kilka istotnych faz. Zazwyczaj za-
raz po podpisaniu kontraktu inwestor formalnie 
przedstawia i autoryzuje zespół zarządzający pro-
jektem, który jest odpowiedzialny za doprowadze-
nie go do szczęśliwego końca. Proces nadzoru roz-
poczyna się zazwyczaj od analizy dokumentacji 
technicznej, schematów różnych instalacji oraz ry-
sunków konstrukcyjnych. 
Zespół projektowy jest osadzony na miejscu i pra-
cuje bezpośrednio w stoczni, spędzając tam każdy 
dzień aż do zakończenia projektu. Dodajmy, że 
stocznia pracuje 24 godziny na dobę, siedem dni w 
tygodniu. 
Po analizie dokumentacji ruszają prace budowlane, 
które wymagają codziennych inspekcji i odbiorów 
poszczególnych instalacji oraz urządzeń. Specjali-
ści danych dyscyplin zorganizowani są wokół prac 
malarskich, konstrukcyjnych, mechanicznych, 
elektrycznych, hydraulicznych czy przy wykończe-
niu wnętrz. Liczba osób jest determinowana przez 
skalę projektu, jego lokalizację oraz dynamikę 
prac. Zdarza się, że w trakcie dużych projektów 
stocznia zleca wykonanie elementów innym stocz-
niom lub zakładom produkcyjnym. Wówczas za-
sadne jest umieszczenie tam reprezentanta klienta 
o wymaganej dla tego przypadku specjalizacji. 
Po zamontowaniu urządzeń następują ich rozruchy 
i testy, często z udziałem producenta. W ich trakcie 
bada się wydajność każdej maszyny, jej parametry 
techniczne i operacyjne. Na potrzeby testów pisane 
są specjalne procedury, zatwierdzane przez zespół 
reprezentujący klienta. Testy prowadzone są aż do 
momentu, kiedy urządzenie przejdzie poprawnie 
całą procedurę. Ostatnią rzeczą jest synchronizacja 
wszystkich systemów i symulacja pracy jednostki w 
taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlić jej 
działania operacyjne na morzu. Dzieje się to w 
trakcie prób morskich. 
Po skończeniu testów jednostka jest oficjalnie od-
bierana przez inwestora i następuje uroczystość 
nadania jej imienia. 
Często jednak na tym projekt się nie kończy. Jed-
nostki oddane przez stocznię często mają do uzu-
pełnienia listę braków, które są zbierane i reje-
strowane w trakcie projektu. Zamknięcie takiej li-
sty często determinuje decyzję o przelaniu ostat-
niej transzy finansowej. Koniec projektu to także 
zdanie całej dokumentacji odbiorczej oraz instruk-
cji producentów dostarczonych wraz z urządze-
niami. W przypadku dużych projektów jest to kilka 
tysięcy dokumentów, często w kilku egzemplarza-
ch, które muszą być odpowiednio przekazane i za-
księgowane. Samo zarządzanie dokumentacją w 
trakcie cyklu projektowego wymaga specjalnej 
osoby, która się tym starannie zajmie. Stocznie, 
budując jednostki, dostarczają szereg różnego ro-
dzaju rysunków i schematów, często w kilku wer-
sjach. Zespół nadzorujący projekt nie tylko powi-
nien mieć kwalifikacje do ich analizy, ale również 
musi sprawnie i terminowo je sprawdzać oraz od-
syłać stoczni poprawki w umówionym czasie, zwy-
kle nie dłuższym niż dwa tygodnie. Biorąc pod 
uwagę duży wolumen oraz inne prace, równolegle 
prowadzone przy projekcie, wymaga to dużej dys-
cypliny pracy i efektywnego zarządzania czasem. 
Dokumentacja jest przechowywana w specjalnie do 
tego stworzonych bibliotekach i księgowana we-
dług ściśle wytyczonego kodu przechowywania pli-
ków. 
Zakończenie projektu to też przejście do fazy ope-
racyjnej. Z tym wiąże się pozyskanie i trening załóg 
przeznaczonych do obsługi statku. Zespół nadzoru 
projektowego służy tu pomocą w postaci wiedzy, 
przekazywanej kolejnym pracownikom statku pod-
czas włączania ich w prace okołostoczniowe. W 
czasie eksploatacji na morzu wybrane osoby mogą 
być też angażowane w rozruchy i uruchomienia 

urządzeń, mogą też nadzorować proces gwaran-
cyjny, w którym nagłe usterki są usuwane w rama-
ch rękojmi, udzielanej przez producentów. 
Nie inaczej rzecz się ma w odniesieniu do projektu 
Ro-Paxów. Prace nad statkami o takim stopniu 
skomplikowania napotykają w trakcie budowy na 
szereg sytuacji, kiedy potrzebna jest szybka, anali-
tyczna decyzja, podejmowana przez fachowców o 
wybranych kwalifikacjach. Sukces całego projektu 
w dużej mierze zależy od ich skuteczności, a już na 
pewno od ich nadzoru w trakcie budowy. 
Wprowadzenie w 2020 roku przez IMO (Interna-
tional Maritime Organization) limitów zawartości 
siarki w paliwie spowodowało odwrót od paliw 
konwencjonalnych na rzecz ciekłego gazu LNG (Li-
quified Natural Gas), a co za tym idzie, wymianę 
floty starych statków na nowe. Największe zmiany 
zaszły w segmencie promów, które pracują głównie 
w strefach przybrzeżnych klasyfikowanych jako 
Emission Control Zones, lub bardzo często zawijają 
do portów. Adaptacja do LNG wymaga technologii 
kriogenicznych, rosną zatem koszty budowy i sto-
pień skomplikowania urządzeń. Wiele promów ma 
dodatkowy magazyn energii – posiada rozwiązania 
hybrydowe w postaci baterii, a mniejsze jednostki 
pracują tylko na napędzie elektrycznym. Uzupeł-
nienie zespołu inwestora o specjalistów z odpo-
wiednich dziedzin wymaga czasu i umiejętności 
pozyskania właściwych osób. Operacje LNG wyma-
gają też innych standardów oraz procedur. Warto 
dodać, że w przypadku promów około 60% wszyst-
kich kosztów operacyjnych to koszty paliwa. Pozo-
stałe koszty to naprawy oraz remonty, ubezpiecze-
nie, załoga i inne. 
Tak duży kontrakt oznacza dla polskiej stoczni 
akumulację dużych sił i środków. Ceny dużych, 
200-metrowych jednostek w zależności od wypo-
sażenia wahają się od 100 do 200 milionów euro. W 
przypadku realizacji całego kontraktu (czterech 
statków) harmonogramy budowy każdego z nich 
będą się zazębiać, a to oznacza nie tylko bardzo in-
tensywny okres pracy, ale również prawdopodobne 
rozłożenie ciężaru budowy komponentów na różne 
lokalizacje, być może także pomoc innych podwy-
konawców. 
W takiej sytuacji konieczność rzetelnego i kompe-
tentnego nadzoru nad inwestycją wydaje się co 
najmniej uzasadniona, a – biorąc pod uwagę za-
kończone niepowodzeniem wcześniejsze starania o 
budowę takich jednostek – wręcz niezbędna. Po-
zwoli to nie tylko zamknąć prace w budżecie i w 
terminie, ale również zapewni jakościową stronę 
projektu, co przekłada się bezpośrednio nie tylko 
na wydłużenie cyklu życia statków oraz minimali-
zuje ich awaryjność (przy 20% rocznych wydatków 
na utrzymanie ruchu jest to szalenie istotne), ale 
również zapewnia stałość kontraktów i bezawaryj-
ną pracę. 

Autor: Maciej Olczak, Prezes Energy Market Observer 
ENMARO (www.enmaro.com) oraz ACC (www.asia-
poland.com), międzynarodowy ekspert w obszarze 
projektów offshore, w tym ropy i gazu. 

Firma ENMARO (www.enmaro.com), stale umacnia 
swoją pozycję na rynku polskim, rozszerzając portfo-
lio klientów i obszarów swojej działalności, budując 
dalsze kompetencje w obszarze morskiej energetyki 
odnawialnej (offshore wind), w tym produkcji, maga-
zynowania i transportu zielonego wodoru, uzyskiwa-
nego z energii wiatrowej na morzu. Jako firma, z pol-
skim adresem i polskim kapitałem, przynosi swoim 
klientom autentyczne, wieloletnie doświadczenie na-
byte na morzach i oceanach całego świata, w trakcie 
kompleksowych projektów offshorowych. 
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

dzór inwestycyjny w projektach stoczniowych 
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Zainspirowana Porozumieniem Paryskim, IMO 
przyjęła w 2018 r. wstępną strategię redukcji 
emisji gazów cieplarnianych (Greenhouse Ga-

ses — GHG) z międzynarodowej żeglugi. Strategia za-
kłada zmniejszenie o połowę emisji GHG ze statków 
do roku 2050, w stosunku do 2008 r. oraz redukcję 
intensywności emisji GHG z międzynarodowej żeglu-
gi o 40 proc. do roku 2030, oraz o co najmniej 70 
proc. do 2050 r., w stosunku do 2008 r. Nowe wyma-
gania są zatem środkami do wdrażania strategii re-
dukcji emisji GHG, wprowadzonymi do konwencji o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 
MARPOL 73/78, a mówiąc precyzyjnie do Załącznika 
VI, traktującego o zapobieganiu zanieczyszczaniu 
powietrza przez statki. Będą one miały zastosowanie 
do wszystkich statków o pojem-
ności 5000 GT i większej, z datą 
obowiązywania od 1 stycznia 
2023 r. 
Tytułem przypomnienia warto 
odnotować, że początkowo for-
mułowane wymagania zawarte w 
Załączniku VI dotyczyły ochrony 
powietrza przed zanieczyszcza-
niem tlenkami azotu oraz tlen-
kami siarki. Z czasem Załącznik 
VI stał się miejscem do wprowa-
dzania wymagań dotyczących 
efektywności energetycznej i 
ochrony klimatu. 
Pierwsze z omawianych wyma-
gań to wprowadzenie projekto-
wego wskaźnika efektywności 
energetycznej dla statków istnie-
jących — Energy Efficiency Exi-
sting Ship Index (EEXI). 
W tym miejscu warto przypo-
mnieć, że wymagania odnośnie 
do efektywności energetycznej w 
stosunku do statków nowych zostały sformułowane 
kilka lat wcześniej poprzez stworzenie projektowego 
wskaźnika efektywności energetycznej — Energy Effi-
ciency Design Index (EEDI). Już w 2013 r. założono, że 
poprawa efektywności nowo budowanych statków zo-
stanie przeprowadzona w trzech fazach. I tak statki 
budowane: w latach 2015-2019 poprawią efektywność 
energetyczna o 10 proc. (faza 1), w latach 2020-2024 o 
20 proc. (faza 2), natomiast te budowane od 2025 r. o 30 
proc. (faza 3). Należy zaznaczyć, że wspomniana po-
prawa efektywności odnosi się do średniej efektywno-
ści energetycznej statków budowanych w latach 2000-
2010. 
Wprowadzenie EEXI oznacza retroaktywne zastosowa-
nie projektowego wskaźnik efektywności energetycz-
nej odpowiadającego fazie 2 lub 3 EEDI do wszystkich 
statków istniejących bez względu na rok ich budowy. 
Administracje morskie, których flagę podnoszą statki 
lub działające w ich imieniu Organizacje Uznane, będą 
zobowiązane do weryfikacji EEXI w czasie pierwszego 
przeglądu rocznego na zgodność z konwencją MARPOL 
(Annex VI) przypadającego po 1 stycznia 2023 r. 
Kolejne z nowych wymagań dotyczy wprowadzenia 
rocznego operacyjnego wskaźnika intensywności emi-
sji węgla — Carbon Intensity Index – (CII), wyrażonego 
w gramach CO2 na tonomilę, oznaczające obowiązek 
określenia rocznego operacyjnego wskaźnika CII, który 
posłuży do ustalenia rocznego wskaźnika redukcji, nie-
zbędnego w procesie ciągłej poprawy operacyjnej in-
tensywności emisji węgla. Przyjęto, że rok 2019 będzie 
rokiem odniesienia dla poprawy intensywności emisji, 
i tak w latach 2020-2022 wielkość redukcji została 
ustalona na poziomie 1 proc. dla każdego roku, zaś w 
latach 2023-2026 intensywność emisji ma spadać o 2 
proc. rocznie. Procentowy poziom redukcji intensyw-
ności emisji węgla w latach 2027-2030 zostanie ustalo-

ny przed 1 stycznia 2026 r. Wymagane będzie zatem 
dokumentowanie rzeczywistego osiągniętego rocznego 
operacyjnego wskaźnika CII oraz jego porównanie w 
stosunku do wymaganego. Pozwoli to na określenie 
poziomów intensywności emisji węgla w skali od A do 
E, gdzie A oznacza, że osiągnięty poziom jest dużo lep-
szy od wymaganego, B – trochę lepszy, C – średni, D – 
trochę gorszy, oraz E – gorszy. Ten poziom efektywno-
ści zostanie wpisany do Planu Zarządzania Efektywno-
ścią Energetyczną — Ship Energy Efficiency Manage-
ment Plan (SEEMP). Do opracowywania Planu zostały 
zobowiązane statki istniejące (powyżej 400 GT) już w 
2013 r. SEEMP sprowadza się do wdrożenia procedur 
ograniczających emisję CO2. Nie sposób nie zauważyć, 
że proponowane sklasyfikowanie statków przypomina 

znaną od lat klasyfikację energetyczną, np. sprzętu 
AGD lub oświetlenia. 
Ostatnia z wprowadzanych w omawianym obszarze 
zmian dotyczy rozszerzenia zakresu Planu Zarządzania 
Efektywnością Energetyczną o obowiązkową zawartość 
dotyczącą działań w celu osiągnięcia zakładanych war-
tości CII. Ponadto statek, który będzie osiągał poziom 
D lub E przez trzy kolejne lata, będzie musiał przedło-
żyć Plan Naprawczy, w którym wskaże sposób osią-
gnięcia wymaganego wskaźnika na poziomie C lub 
wyższym. W przeciwnym razie jego eksploatacja bę-
dzie niemożliwa. 
Istotną rolę w procesie dekarbonizacji międzynarodo-
wej żeglugi odgrywa, obok IMO, Unia Europejska. Już w 
2015 r. weszło w życie rozporządzenie UE 2015/757 w 
sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji 
emisji CO2 z transportu morskiego, znane pod nazwą 
MRV. Podobną inicjatywę podjęła Międzynarodowa Or-
ganizacja Morska, która w 2018 r. nałożyła na statki o 
pojemności brutto 5000 GT i powyżej obowiązek gro-
madzenia i przekazywania danych dotyczących zużycia 
paliw w okresach rocznych, poczynając od 2019 roku. 
14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła ob-
szerny pakiet propozycji zmian w legislacji UE, którego 
celem jest przyspieszenie procesu dekarbonizacji go-
spodarek państw członkowskich, tak aby do 2030 roku 
możliwe było zredukowanie emisji gazów cieplarnia-
nych o 55 proc. w stosunku do roku 1990. W pakiecie 
znajdują się również propozycje odnoszące się do że-
glugi czy też, patrząc szerzej — do gospodarki mor-
skiej, które są próbą przyspieszenia procesu dekarbo-
nizacji tej gałęzi światowej gospodarki. W przypadku 
ich zaakceptowania przez Parlament Europejski i Radę 
zaczną obowiązywać od stycznia 2023 r. Do najważ-
niejszych z nich zaliczają się: 

1. Propozycja zmiany do Dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 
roku ustanawiającej system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych w Unii (Emission 
Trading System — UE ETS). Proponowana zmiana 
zakłada włączenie statków o wielkości 5000 GT i 
powyżej, bez względu na ich banderę, do europej-
skiego systemu handlu emisjami ETS. Armatorzy 
statków będą zobowiązani do nabywania praw do 
emisji w ilości pozwalającej na pokrycie rocznej 
emisji GHG ich poszczególnych statków. Ewentu-
alna nadwyżka nabytych praw będzie mogła być 
odsprzedana lub zachowana na kolejny rok. Naby-
cie niewystarczającej ilości praw do emisji będzie 
sankcjonowane dodatkowymi opłatami karnymi. 

ETS zostaną objęte emisje z po-
dróży pomiędzy portami położo-
nymi w europejskim obszarze 
gospodarczym (European Eco-
nomic Area – EEA), a także z po-
stoi w tych portach, oraz 50 proc. 
emisji z podróży międzynarodo-
wych z i do EEA. Obowiązek ra-
portowania o wielkości emisji 
wynika z rozporządzenia o MRV. 
Propozycja zakłada stopniowe 
obejmowanie żeglugi ETS i tak w 
2023 r. statki, do których system 
będzie miał zastosowanie (5000 
GT i większe), będą musiały na-
być prawa do emisji pokrywające 
20 proc. emisji, w 2024 r. – 45 
proc. emisji, w 2025 r. – 70 proc. 
emisji, a od 2026 r. opłatom bę-
dzie podlegało 100 proc. emisji. 
Warto wskazać, że aktualnie (sty-
czeń 2022 r.) prawo do emisji 
tony CO2 to koszt rzędu 80 euro. 
2.Propozycja legislacyjna nowego 

rozporządzenia FuelEU Maritime. 
Projekt rozporządzenia ustanawia wartości do-
puszczalne intensywności emisji gazów cieplar-
nianych pochodzących ze zużycia energii na stat-
ku. Co warte podkreślenia, rozporządzenie nie 
zawiera jednak żadnych zaleceń odnośnie do sto-
sowania jakiegokolwiek konkretnego paliwa lub 
technologii. Projekt zakłada stosowanie nowych 
wymagań do statków o wielkości 5000 GT i powy-
żej, bez względu na ich banderę. Brana pod uwagę 
poprawa intensywności (zmniejszenie emisji 
GHG) ma dotyczyć podróży pomiędzy portami 
położonymi w europejskim obszarze gospodar-
czym EEA, a także z postoi w tych portach, oraz 
50 proc. intensywności emisji z podróży między-
narodowych z i do EEA. Wymagana poprawa in-
tensywności emisji GHG ma się rozpocząć w 2025 
roku i ulegać dalszym wzrostom co pięć lat aż do 
2050 r. W poszczególnych latach przewidziane są 
następujące procentowe wielkości poprawy w 
stosunku do bazowej intensywności emisji w 2020 
r.: 2025 – 2 proc., 2030 – 6 proc., 2035 – 13 proc., 
2040 – 26 proc., 2045 – 59 proc., 2050 – 75 proc. 
Projekt rozporządzenia przewiduje również obo-
wiązek zasilania energią z lądu cumujących w 
portach państwa członkowskiego kontenerowców 
i statków pasażerskich od 1 stycznia 2030 r. 

Aby uzyskać pełniejszy obraz efektywności środowi-
skowej poszczególnych źródeł energii, należy ocenić 
efektywność paliw w zakresie emisji gazów cieplarnia-
nych na zasadzie „od źródła energii do kilwatera” (ang. 
well-to-wake, WtW), z uwzględnieniem wpływu pro-
dukcji energii, transportu, dystrybucji i wykorzystania 
na pokładzie. Ma to zachęcić do przyjmowania techno-
logii i ścieżek produkcji, które charakteryzują się
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Ciąg dalszy na stronie 9

Międzynarodowa żegluga morska u progu po
W nieodległej przyszłości, bo już od początku 2023 r. żegluga morska zostanie objęta nowymi wymaganiami Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej – IMO, ukierunkowanymi na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ze statków. Wynika to z faktu zobowiązania 
tej organizacji jako regulatora światowej gospodarki morskiej, do działania na rzecz ochrony klimatu. 
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ważnych zmian
mniejszym śladem węglowym i rzeczywistymi korzyściami 
w porównaniu z istniejącymi paliwami konwencjonalnymi. 
Efektywność WtW odnawialnych i niskoemisyjnych paliw 
żeglugowych należy określić przy użyciu domyślnych lub 
rzeczywistych i poświadczonych współczynników emisji, 
obejmujących emisje od źródła energii do zbiornika paliwa 
(ang. well-to-tank, WtT) i od zbiornika paliwa do kilwatera 
(ang. tank-to-wake, TtW).  
Efektywność paliw kopalnych należy jednak oceniać, stosu-
jąc wyłącznie domyślne współczynniki emisji przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu. 
• Propozycja zmiany do Dyrektywy Rady 2003/96/WE z 

dnia 27 października 2003 roku w sprawie opodatko-
wania produktów energetycznych i energii elektrycz-
nej (energy taxation directive, ETD). Proponowane 
zmiany dotyczą m.in. rezygnacji ze zwolnień podatko-
wych w odniesieniu do paliw kopalnych stosowanych w 
żegludze wewnątrz EEA od 1 stycznia 2023. Zakłada się 
następujące opodatkowanie: 

HFO (paliwo ciężkie) oraz MGO (paliwo lekkie) – 0,9 EUR za 
GJ uzyskiwanej energii, natomiast LNG/LPG – 0,6 EUR za GJ 
uzyskiwanej energii do 2033 r., po tej dacie 0,9 EUR za GJ. 
Propozycja objęcia żeglugi EU ETS wywołuje ożywione dys-
kusje różnych środowisk branżowych. Główne jej wątki do-
tyczą następujących kwestii: 
• kto powinien ponosić koszty nabycia praw do emisji, 

armator, jak początkowo zakładała Komisja Europejska 
czy czarterujący, który odpowiada za wybór ładunku, 
trasy i portów, do których statek zawija. Pojawia się też 
kontrargument wskazujący, że jeżeli koszty nie będą po 
stronie armatora, to nie będzie on zainteresowany in-
westycjami w redukcję emisji z jego statku; 

• terytorialnego zakresu stosowania. Oryginalna propo-
zycja KE zakłada m.in., że opłatami zostanie objęte 50 
proc. emisji z podróży międzynarodowych z i do euro-
pejskiego obszaru gospodarczego EEA. Pojawiają się 
skrajne stanowiska, zgodnie z którymi emisja z podró-
ży międzynarodowych powinna być wyłączona z EU 
ETS lub objęta tym systemem w całości od 2028 r., je-
żeli IMO nie wprowadzi stosownych wymagań do tego 
czasu; 

•  przedmiotowego zakresu stosowania. Oryginalna pro-
pozycja dotyczyła statków o wielkości 5000 GT i powy-
żej. Pojawiają się sugestie, aby EU ETS objąć statki o 
wielkości 400 GT i powyżej, a także instalacje offshore; 

• skrócenia o rok harmonogramu wdrażania żeglugi do 
EU ETS, który początkowo miał się zakończyć w 2026 r. 

Ponadto trwa również dyskusja nad zasadnością uprzywile-
jowanego pozycjonowania LNG w legislacji UE. Przeciwnicy 
takiego podejścia wskazują, że może to prowadzić do opóź-
nienia procesu odchodzenia żeglugi od paliw kopalnych 
oraz podnosić ryzyko trwałego wiązania znacznych aktywów 
w instalacjach LNG, zwłaszcza w portach. Pojawiają się rów-
nież analizy wskazujące na to, że cena prawa do emisji tony 
CO2 na poziomie odpowiadającym równowartości ok. 200 
USD doprowadzi do pełnej dekarbonizacji żeglugi. W tym 
miejscu warto uzmysłowić, że z jednej tony paliwa okręto-
wego HFO uzyskuje się ok. trzech ton CO2. Konsekwencje 
takiego poziomu cen ETS w krajach, które posiadają systemy 
energetyczne oparte o paliwa kopalne, są łatwe do wyobraże-
nia. 
Mając powyższe na uwadze, Komisja Europejska przygoto-
wuje propozycje nowych zapisów w projektach zmian legi-
slacyjnych w ramach pakietu „Fit for 55”. Ich ostateczny 
kształt, a także to, w jakiej formie zostaną przyjęte przez 
Parlament Europejski i Radę, będzie miało zasadnicze zna-
czenie dla światowej żeglugi morskiej. 
Co godne pamiętania, wymagania IMO dotyczące koniecz-
ności określania wskaźnika intensywności emisji węgla CII 
oraz wprowadzenie projektowego wskaźnika efektywności 
energetycznej dla statków istniejących EEXI zaczną obowią-
zywać od 1 stycznia 2023. To już za 11 miesięcy. 
Jasne staje się, że posiadanie statków o niskim poziomie 
emisji gazów cieplarnianych będzie bardzo istotnym ele-
mentem przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku że-
glugowym. 

autor: Dariusz Rudziński, Dyrektor Handlowy ENMARO 

Polska coraz bardziej uzależnia się od importu 
paliw kopalnych – zauważają autorzy raportu. 
Nasz kraj w ostatnich latach znalazł się w ścisłej 

czołówce krajów UE najszybciej uzależniających się od 
importu paliw kopalnych. „Brakuje głębszej refleksji 
dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego i przyszłe-
go wykorzystania paliw kopalnych” – czytamy w ra-
porcie. A to ma kluczowe znaczenie w kontekście de-
cyzji związanych z unijnym pakietem „Fit for 55”, któ-
rego celem jest powstrzymanie zmian klimatu i od-
chodzenie od paliw kopalnych. 
Kupujemy coraz więcej paliw kopalnych 
Jak wyglądają najważniejsze wnioski dotyczące polskiej 
polityki energetycznej ostatnich 20 lat zawarte w rapor-
cie Forum Energii? 
• Polska odnotowała jeden z największych przyro-

stów importu paliw kopalnych wśród krajów 
UE-27. 

• Import węgla do Polski wzrósł o 756 proc., ropy o 41 
proc., gazu o 118 proc. 

• Zakup ropy naftowej, węgla kamiennego i gazu 
ziemnego spoza granic kraju kosztował Polskę po-
nad 1 bilion złotych. 

• Głównym dostawcą paliw kopalnych do Polski jest 
Rosja. Jej udział w imporcie wyniósł 87 proc. dla 
ropy naftowej, 72 proc. gazu ziemnego, 62 proc. dla 
węgla kamiennego (średnia z 20 lat). 

Rosji płacimy najwięcej 
Z raportu wynika, że mieszkańcy Polski zapłacili za im-
port paliw w ostatnich 20 latach ponad 1,16 bln złotych. 
Za ropę 802,9 mld zł, za węgiel 72,2 mld zł, a za gaz 
ziemny 285,7 mld zł. W 2000 r. wydaliśmy na import wę-
gla 384 mln zł r., a roku 2020 – 4,1 mld zł. 
W imporcie węgla udział Rosji w ostatnich latach zwięk-
szał się – z 0,8 mln ton w 2000 r. do 9,4 mln ton w 2020 
r. Obecnie wynosi 75 proc.  
W przypadku ropy naftowej od Rosjan kupujemy obec-
nie 65 proc. (w 2000 r. było to 93 proc.), gazu ziemnego 
– 55 proc. (20 lat temu udział ten wynosił 81 proc.), jed-
nak wolumen kupna tego ostatniego surowca wzrósł z 
6,6 mld m3 do 9,6 mld m3. 
„Nie ma wątpliwości, że wiele krajów na świecie, a 
przede wszystkim Rosja jest zainteresowanych tym, 
żeby Polska nie zmieniała się i nadal korzystała z węgla, 
ropy i gazu. Z ponad biliona złotych, które zapłaciliśmy 
w ostatnich 20 latach za paliwa kopalne, 733 mld zł (nie 

licząc kosztu zakupu gazu) trafiło do wschodniego są-
siada” –wyliczają eksperci Forum Energii. 
Niemcy hojnie finansują rosyjską armię 
„Głównie Niemcy, ale także ich niektórzy zachodni so-
jusznicy – w pocie czoła, od lat i bez najmniejszych sk-
rupułów finansują nieustającą rozbudowę i moderniza-
cję infrastruktury gazowej i naftowej Putina oraz usta-
wiczną rozbudowę i modernizację armii Putina” – pisze 
Piotr Gabryel w tygodniku „Do Rzeczy”. 
 Jak podkreśla autor, Rosja „używając grzeczniutko fun-
dowanych mu przez państwa zachodniej Europy, głów-
nie przez Niemców, narzędzi – gazociągów, naftociągów 
i armii,» od zawsze« szantażuje państwa Europy Środ-
kowej, próbując je osłabić, a jak się da – to także mili-
tarnie zdezintegrować, a najchętniej – w rezultacie – po 
prostu zwasalizować i na powrót włączyć do strefy 
wpływów Moskwy”. 
Niemcy – czytamy dalej – chętnie kupują rosyjski gaz i 
równie chętnie wraz z Rosją budują jeden po drugim 
gazociągi omijające Europę Środkową, w ten sposób 
skokowo zwiększając dochody Rosji, które są „natych-
miast zamieniane na jeszcze nowocześniejsze czołgi, 
działa, samoloty i okręty oraz na żołd dla jeszcze więk-
szej liczby żołnierzy, coraz bezceremonialniej nastają-
cych na niepodległość państw Europy Środkowej”. 
Deutschland für Russland 
Gabryel zaznacza, że polityka Niemiec doprowadziła do 
tego, że kraje Unii Europejskiej uzależniły się od rosyj-
skiego gazu ziemnego. Udział surowca dostarczanego 
przez Moskwę państwom UE wrósł z 30 proc. w 2010 r. 
do 42 proc. a 2021 r. Sprzedaż gazu i ropy zapewnia Ro-
sji 40 proc. dochodów budżetowych, a co za tym idzie – 
40 proc. budżetu armii. 
„Na rosyjskich czołgach, wozach bojowych i działach, 
które już wjechały na ukraiński Krym i do ukraińskiego 
Donbasu i od kilku lat służą do okupacji tych ziem przez 
Rosję, a także na tych rosyjskich czołgach, wozach bo-
jowych i działach, które wjadą na Ukrainę, a także na 
tych rosyjskich samolotach, które naruszą przestrzeń 
powietrzną Ukrainy śmiało, można dziś wymalować 
wielkie napisy, że zostały w niemałej części ufundowane 
przez Niemcy – »Deutschland für Russland!«” – pod-
sumowuje Gabryel. 

Źródło: www.forum-energii.eu, dorzeczy.pl

Niemcy zbroją armię Putina przeciw 
Ukrainie. Polska też się dokłada 

W ostatnich 20 latach Polska za import surowców energetycznych zapłaciła ponad 
bilion złotych – wynika z raportu Forum Energii. Dominującym dostawcą surowców 
do naszego kraju jest Rosja, zapłaciliśmy jej ponad 730 mld zł. Rosyjski gaz chętnie 

kupują też Niemcy, finansując tym samym armię Władimira Putina. 

Fot. Nmann77-stock.adobe.com



 

Chiny przestaną rosnąć? 
Promowane przez władze przepływy kapitałowe nie 
będą wystarczające. Pozostawiłyby Chiny podatne na 
zagraniczną politykę monetarną. 
Wygląda na to, że szykuje się więc przerwa we wzro-
ście gospodarczym kraju, który woli utrzymać porzą-
dek i kontrolę wewnętrzną niż zmierzyć się z ko-
niecznością dokonania bolesnych dostosowań struk-
turalnych. 
Chociaż już widać oznaki spowolnienia, nie da się 
dziś ocenić, jak długo potrwa ta „wielka przerwa”. 
Trudno też w pełni przewidzieć konsekwencję tej 
przerwy i tego, co ona oznacza dla surowców prze-
mysłowych lub regionalnego popytu na towary. 
Trzeba przy tym pamiętać, że wiele krajów rozwijają-
cych się uzależnionych jest od chińskiej gospodarki. 
Jej wieloletnie duże spowolnienie uderzy w nie i może 
jeszcze bardziej utrudnić im wyjście z kryzysu CO-
VID-19. 
Przerośnięty sektor budowlany 
Tempo wzrostu zadłużenia Chin jest szybkie i osta-
tecznie przerosło samą gospodarkę. Taka dynamika w 
ostatecznym rozrachunku jest nie do utrzymania. 
Winien jest model gospodarczy kraju, tradycyjnie 
opierający się na intensywnym korzystaniu z kredy-
tów finansujących imponujący wzrost gospodarczy. 

W Chinach tylko część z zaciągniętych kredytów zo-
stała wykorzystana do sfinansowania budowy prze-
mysłu, większość z nich umożliwiła szybką i masową 
budowę mieszkań. Przyczyniło się to do tego, że sek-
tory nieruchomości i budownictwa stały się niepro-
porcjonalnie duże w porównaniu z całą chińską go-
spodarką. Według badań Nikkei Asia były one nawet 
„ponad dwukrotnie ważniejsze dla całej gospodarki 
niż ich odpowiedniki w Japonii podczas bańki na ryn-
ku nieruchomości w tym kraju, a nawet w USA w lata-
ch 2005-2006”. 
Grupa szacuje również, „że majątek nieruchomo-
ściowy jest co najmniej tak samo ważny dla bogactwa 
oszczędzających w Chinach, jak aktywa finansowe dla 
oszczędzających w Stanach Zjednoczonych w chwili 
obecnej”. Dlatego też koniunktura na rynku nieru-
chomości ma tak ogromny wpływ na PKB Chin, a jej 
widoczny już dziś spadek będzie hamował krajowy 
wzrost gospodarczy przez dłuższy czas. Do takiego 
stanu rzeczy przyczyniło się kilka ograniczeń, z któ-
rych warto wymienić przystępność cenową, nasyce-
nie rynku i dostęp do finansowania. 
Problemy na rynku nieruchomości będą mieć też 
znaczący wpływ na system bankowy Chin, który osią-
gnął bezprecedensową wielkość, nie tylko w stosunku 
do wielkości chińskiej gospodarki, ale też do całej go-
spodarki światowej. W obecnej sytuacji banki chiń-
skie mogą mieć trudności z utrzymaniem swoich bi-
lansów. Są one głęboko i wręcz nieproporcjonalnie 
zaangażowane w sektor budowlany, gdyż to kredyty 
związane z nieruchomościami i zabezpieczenia opar-
te na nieruchomościach zdominowały ich system. 
Niesie to za sobą kolejne konsekwencje, zauważa Nik-
kei Asia. „Po pierwsze, Chiny nie będą w stanie w naj-
bliższym czasie zliberalizować swoich rynków 
oszczędnościowych, ku rozczarowaniu wielu zachod-
nich instytucji finansowych. Po drugie, wzrost akcji 
kredytowej w przyszłości będzie prawdopodobnie o 
wiele staranniej kontrolowany”. 
Tę drugą tendencję już widać, bo z każdym dniem 
kredyty dla chińskiego sektora prywatnego stają się 
coraz bardziej ograniczone. Sektory nieruchomości i 

budownictwa czekają więc lata zaciskania pasa, gdyż 
władze w Pekinie zadekretowały, że wraz z wieloma 
innymi sektorami, które uznano za nieproduktywne 
lub nieprzystające do rządowej wizji „wspólnego do-
brobytu”, zostaną one w dużej mierze wykluczone z 
rynków kredytowych. 
Na wparcie finansowe natomiast nadal będą mogły 
liczyć preferowane sektory. Władze starają się bo-
wiem zwiększyć wydajność i wspierać te działania, 
które wnoszą większą wartość dodaną do gospodarki, 
przyczyniając się do przynajmniej częściowego jej 
wzrostu. Ich oczy skierowane są obecnie na sektor 
eksportowy. Czy jednak słusznie? 
Kryzys, jaki wywołała pandemia koronawirusa na 
wszystkich kontynentach oraz ostro wyznaczone 
priorytety środowiskowe, mogą przyczynić się do 
tego, że wzrost handlu światowego nie będzie wy-
starczająco silny, aby wesprzeć chiński eksport. 
Dodatkowo „napięcia geopolityczne mogą znaleźć 
odzwierciedlenie nie tylko w kwotach handlowych, 
ale także w rodzajach towarów, które kraje są skłonne 
importować od swoich rywali. Nie ma pewności, że 
nawet dobrze wspierany przez Pekin eksport zakoń-
czy się sukcesem” – zauważa Nikkei Asia. 
To wszystko wskazuje na to, że tempo wzrostu go-
spodarczego Chin pozostanie przez dłuższy czas 
stłumione. Nie pierwszy raz, gdyż pod koniec lat 90. 
także nastąpił pięcioletni okres przerwy po ekscesach 
z lat 1992 i 1993. Jednak w tej dekadzie przerwa ta 
może być jeszcze dłuższa. 
Jeszcze trudniejsze do przewidzenia są konsekwencje 
dla świata, przy czym kluczowe znaczenie będzie 
miał sposób, w jaki gospodarka Chin odzyska równo-
wagę. „Pekin stanie przed trudnymi wyborami po-
między konkurującymi ze sobą priorytetami i będzie 
miał mniej opcji politycznych do dyspozycji. Dla in-
westorów i branż wystawionych na działanie Chin 
większa zmienność wydaje się nieunikniona, ale ry-
zyko wydaje się być po stronie spadkowej” – podsu-
mowuje Grupa. 

Źródło: Asia Nikkei
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Chińska gospodarka wyhamuje – prognozuje grupa Nikkei Asia 
Chiny czkają głębsze wyzwania strukturalne, a problemy niektórych z największych chińskich deweloperów są jedynie tego 
symptomem. Pekin jest przy tym bardzo zmotywowany do zachęcania do inwestycji zagranicznych. Pozwoliłyby one odsunąć 
nieco w czasie konieczność podjęcia trudnych decyzji krajowych. 

Fot. Ascannio-stock.adobe.com

Japońskie Ministerstwo Obrony stawia na rozwój technologii przechwytywania 
wrogich rakiet za pośrednictwem pocisków napędzanych magnetycznie. To 
odpowiedź na rozwijaną przez Chiny, Rosję i Koreę Północną broń hiperso-
niczną. 

Japońskie ministerstwo skupia się na technologii railgun. Pociski w ramach tej tech-
nologii wystrzeliwane są przy użyciu mocy, która powstaje, gdy prąd elektryczny jest 
przyłożony do pola magnetycznego. Nadaje to pociskom większą szybkość niż w 
przypadku konwencjonalnych systemów przechwytujących, pozwala także na ich 
wystrzeliwanie w sposób ciągły. 
Technologia railgun w połączeniu z rakietami dalekiego zasięgu umożliwi japońskiej 
armii wielowarstwowe przechwytywanie nieprzyjacielskich rakiet. 
Prędkość dźwięku to w przybliżeniu ok. 343 metrów na sekundę, natomiast broń hi-
personiczna umożliwia wystrzelenie pocisków osiągających prędkość przeszło pię-
ciokrotnie wyższą od prędkości dźwięku. Wydaje się, że technologia hipersoniczna 
jest już bliska wprowadzenia do wyposażenia wojskowego. W listopadzie 2021 r. „Fi-
nancial Times” donosił o tym, że Chinom udało się wystrzelić pocisk z pojazdu szy-
bującego nad Morzem Południowochińskim z prędkością hipersoniczną. 
Do podobnych technologii przyznają się także inne kraje – Korea Północna oraz Ro-
sja. Putin planuje rozmieścić hipersoniczne pociski manewrujące jeszcze w tym 
roku. 
Japońskie ministerstwo uznało, że broń hipersoniczna należy do nowej generacji 
uzbrojenia, co wymusza na Japonii podjęcie pilnych środków zaradczych, w celu 
zwiększenia siły odstraszania. Dotyczy to zwłaszcza Chin. 
Konwencjonalne systemy przechwytujące opracowane zostały z myślą o przechwy-
tywaniu pocisków balistycznych lecących po parabolicznych torach. Ponieważ poci-

ski hipersoniczne lecą po nieregularnych trajektoriach, konwencjonalne systemy nie 
nadają się do ich zatrzymywania. 
Niektórzy eksperci uważają zatem, że zagrożenie ze strony broni hipersonicznej sta-
nowi „dziurę w japońskiej obronie”. Nowy system przechwytywania ma tę „dziurę” 
załatać. Japonia rozważa także opracowanie pocisków dalekiego zasięgu, które po-
zwalałyby odpierać ataki z większej odległości. 
Japońska Agencja Zakupów, Technologii i Logistyki Ministerstwa Obrony prowadzi 
obecnie badania nad technologią pozwalającą na produkcję railgunów. Budżet na rok 
2022 uwzględnia wydatek aż 6,5 mld jenów (56 mln dolarów) na rozwój prototypów tej 
broni. Faktyczne użycie systemu ma być możliwe między rokiem 2025 a 2029. 
Obecnie używane pociski przechwytujące mogą osiągać prędkość maksymalną rzędu 
1700 metrów na sekundę. Działka elektromagnetyczne miałyby poprawić ten para-
metr do przeszło 2000 metrów na sekundę. Prototypowe działko w fazie badań wy-
strzeliło pocisk z prędkością niemal 2300 metrów na sekundę. 
Zwiększenie prędkości pocisków przechwytujących jest ważne, ponieważ umożliwia 
trafienie we wrogi pocisk hipersoniczny, zanim uderzy on w swój cel. Szanse na 
zniszczenie wrogiego pocisku zwiększa również możliwość wystrzeliwania pocisków 
przechwytujących w krótkim odstępie czasu. 
Railgun daje także możliwość wystrzału z różnymi prędkościami – reguluje się je po-
przez zwiększanie i zmniejszanie ilości energii elektrycznej. Dzięki temu można 
dostosować prędkość do nadlatujących pocisków, co jest trudne w przypadku kon-
wencjonalnych materiałów pędnych. Co więcej, pociski railgunów mają niewielkie 
rozmiary, dzięki czemu są mniej widoczne. 
Nad technologią railgun pracują także Stany Zjednoczone oraz inne kraje, jednak 
żadnemu nie udało się jeszcze wprowadzić jej do użytku. 
Jedną z trudności przy opracowywaniu tej technologii jest konieczność użycia moc-
nego, przewodzącego prąd materiału do produkcji pocisków. Japońskie firmy dyspo-
nują jednak zaawansowanymi technologiami materiałowymi, które tamtejsze Mini-
sterstwo Obrony zamierza wykorzystać. 

Źródło: Asia Nikkei

Japończycy mają sposób na pociski 
hipersoniczne 



 

Obecnie widać już wyraźnie, że hiszpańska Partia Ludowa (PP) postrzega ideę 
narodu na dwa równoległe sposoby. Ma to sens, ponieważ taki dualizm, a 
nawet sprzeczność, to zwykły sposób myślenia tej partii – postulującej auto-

nomię każdego człowieka. Dzięki temu przywódcy Hiszpanii mogą mówić o naro-
dzie, którego integracja i jedność, wykształcone w toku historii mają wyższą wartość 
niż patriotyzm. 
Drugie rozumienie narodu pojawia się u przedstawicieli PP w momencie, kiedy 
opuszczają granice Hiszpanii – zarówno w ujęciu mentalnym, jak i czysto fizycznym. 
Wystarczy wysłać ich na przykład do Brukseli. W Europie członkowie PP podłapują 
jej nihilistyczny klimat i zaczynają nagle podważać suwerenność narodów, ich inte-
gralność kulturową, tożsamość. Ulegają biurokracji oraz europejskim urzędnikom. 
Aby wybronić to drugie rozumienie narodu, PP operuje takim pojęciem jak „płynna 
organizacja ponadnarodowa”. Nie jest to jednak organizacja należąca do Europejczy-
ków, ale do globalistycznych przywódców – innymi słowy mowa o europeizmie. 
Oczywiście PP może wierzyć w dowolne bzdury, może nawet sprzymierzać się z so-
cjaldemokratami, by je sankcjonować prawnie. Demokracja daje im takie możliwo-
ści. 
Natomiast to, czego PP już nie może, to pobieranie podatków od wszystkich Euro-
pejczyków, by później pracować nad zmianą rządów i reżimów w krajach europejski-
ch, lekceważąc należną im suwerenność, gdy tylko idee tych rządów nie odpowiadają 
ideom PP, bo nie są po linii ekologicznego i globalistycznego konsensusu.  

A to właśnie próbował zrobić Esteban González Pons, szef misji UE w Polsce. Poczuł 
się uprawniony do ingerowania w suwerenność innego narodu, bo jego zdaniem 
„rząd Morawieckiego nie wydaje się dobry dla Polski”. Tak powiedział, a jego słowa 
zaniepokoiły Grupę Wyszehradzką. W końcu grupa ta wie, czym jest totalitaryzm – 
zarówno komunistyczny, jak i nowy: biurokratyczny – i z tej pozycji broni suweren-
ności narodów. Słowa Ponsa natomiast w pełni ujawniają zgubną dwoistość myślenia 
Partii Ludowej. 
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że PP jednak pójdzie po rozum do głowy i ostatecznie 
opowie się po właściwej stronie historii. Nie ma w niej miejsca na dwoistość, to po 
prostu warunek szacunku dla tożsamości i suwerenności narodów.  

źródło: La Gaceta de la Iberosfera
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„Komputer jest Bogiem gry”  
Szef innowacji izraelskiej armii o technologii, rewolucji i przegranej z Kasparowem 

Gen. bryg. Eran Niv skończył swoją kadencję jako 
szef Jednostki Metod Bojowych i Innowacji Sztabu 
Generalnego izraelskiej armii. Jego oficerowie zor-
ganizowali dla niego niespodziankę: spotkanie z 
idolem. Garri Kasparow, były mistrz świata w sza-
chach, a dziś ważny międzynarodowy głos w spra-
wach związanych zarówno z innowacjami, jak i wal-
ką o demokrację, odwiedzał Izrael. 
Jako nastolatek Eran Niv był członkiem narodowej 
drużyny młodzieżowej Izraela w szachach, a jako 
członek kibucu Erez, także szachowym mistrzem Ru-
chu Osiedleńczego Pracy. Pobór do paramilitarnej 
brygady Nahal zmusił Niva do porzucenia szachów, 
jednak w ciągu ostatnich dwóch lat powrócił do swo-
jego starego hobby i odkrył dla siebie zupełnie nowy 
świat. „Wszystko odbywa się za pośrednictwem kom-
puterów i smartfonów, a komputer jest Bogiem gry” – 
mówi. 
Partia szachów skończyła się przegraną 
Gdy gen. bryg. Eran Niv skończył swoją kadencję jako 
szef Jednostki Metod Bojowych i Innowacji Sztabu 
Generalnego izraelskiej armii, jego oficerowie zorga-
nizowali dla niego niespodziankę: spotkanie z idolem, 
Garrim Kasparowem, byłym mistrzem świata w sza-
chach. Rozegrana partia szachów skończyła się dla 
Niva przegraną. 
„Trzymałem się przez 18 minut” – opowiada. „A po-
tem moje umocnienia się załamały i w ciągu dwóch 
kolejnych minut on odniósł zwycięstwo. Po wszyst-
kim był na tyle miły, że zrekonstruował ruchy i poka-
zał mi, gdzie popełniłem błąd” – dodaje. 
Autor publikacji przyznaje, że uważa Niva za jeden z 
najciekawszych głosów w armii. Przypomina, że 
wkrótce zostanie awansowany do stopnia generała 
majora i mianowany szefem jednostki cyberobrony w 
Sztabie Generalnym. Poprzednie stanowisko, które 
zajmował, było wyjątkowe: szef sztabu wymyślił tę 

funkcję po tym, jak dostrzegł głęboką potrzebę przy-
spieszenia zmian i wprowadzenia innowacji w Siłach 
Obronnych Izraela. Oprócz tego Niv kierował dyrek-
cją, która została utworzona w celu poprawy reakcji 
armii na ostrzał o stromej trajektorii – rakiet i poci-
sków, wystrzeliwanych na izraelskie terytorium. 
Bolesne spotkanie z rzeczywistością 
„W ciągu ostatnich dwóch lat dowiedziałem się, jak 
wiele nie nauczyłem się przez poprzednie 30 lat. Nie 
wyobrażałem sobie, jak duża i złożona jest armia i w 
jak wielu dziedzinach się angażuje” – mówi Niv. 
Gazeta podkreśla, że liderzy innowacji i transformacji 
mogą spodziewać się bolesnego spotkania z rzeczy-
wistością w siłach zbrojnych, które z natury mają 
tendencję do bycia konserwatywnymi. 

„Konserwatyzm jest cechą każdego człowieka i każ-
dego społeczeństwa, i w większości przypadków jest 
uzasadniony” – zauważa Niv. „Ludzie niekoniecznie 
czekają na ciebie. Czasem jesteś postrzegany jako za-
grożenie, czasem jako szansa. A jeśli już wpadłeś na 
oryginalny, obiecujący pomysł, to droga do jego reali-
zacji jest bardzo długa. Czasami trzeba umieć ponieść 
porażkę, próbując różnych rzeczy” – mówi. 
Zmienia się wróg – i my także 
Po co więc podejmować wysiłek? – pyta publicysta 
„Haaretz”. „Ponieważ wielkie transformacje organi-
zacji i całego społeczeństwa wywodzą się z tych sa-
mych przełomowych pomysłów. A bardzo mała ich 
liczba, mniej więcej 1,5 proc., kształtuje świat” – od-
powiada generał. 
Niv wymienia trzy rewolucje, które zmieniły oblicze 
działań wojennych: linie kolejowe około 150 lat temu, 
rozwój zintegrowanego ognia i wywiadu około 20 lat 
temu (w którym Stany Zjednoczone i do pewnego 
stopnia Izrael odegrały historyczną rolę) oraz rewo-
lucja cyfrowa, która trwa obecnie. 

Ilustrując swój punkt widzenia, Niv przytacza długie 
izraelskie doświadczenie w rozwijaniu systemów 
obronnych przeciwko pociskom i rakietom. 
„Próbowaliśmy opracować przechwytywanie za po-
mocą laserów chemicznych i nie udało nam się, ale 
prace nie poszły na marne, ponieważ w ten sposób 
doszliśmy do rozwoju Iron Dome. Zapewniała ona 
odpowiednią odpowiedź przez ponad dekadę, a teraz 
Izrael zaczyna przechodzić do kolejnej, uzupełniają-
cej warstwy przechwytywania za pomocą laserów 
elektrycznych. Zmienia się technologia, zmienia się 
sytuacja polityczno-dyplomatyczna, zmienia się wróg 
– i my także. Nie można mieć nadziei, że pozostanie-
my w tym samym miejscu, a jednocześnie nadążymy 
za zmianami. Jest dalekie od pewności, że to, co 
sprawdziło się w ostatniej wojnie, będzie działało w 
następnej” – mówi Eran Niv. 
Oddzielić innowacje od hokus pokus 
Praca jednostki, którą założył Niv, wpisuje się w inny 
centralny aspekt Wieloletniego Planu Sił Obronnych 
IDF: utworzenie wielowymiarowej jednostki, która 
służy jako inkubator badania możliwości, które szef 
sztabu Aviv Kochavi ma nadzieję stopniowo powielać 
w innych jednostkach. Gen. Niv zainaugurował rów-
nież projekty, które bardziej niż dla jednostek woj-
skowych są charakterystyczne dla firmy high-tech. 
Obejmują one centrum przedsiębiorczości i innowa-
cji, które zajmuje się trudnymi, ale podstawowymi 
problemami, na które dotychczas nie znaleziono od-
powiedzi, a także utworzenie akademicko-wojskowe-
go kolegium innowacji. 
W swoim pożegnalnym przemówieniu Niv powie-
dział, że nie czuje jeszcze, że „przeszliśmy na drugą 
stronę. Nie udało nam się jeszcze w pełni przekonać 
systemu wojskowego do zmian i nie wdrożyliśmy 
jeszcze systematycznej i uporządkowanej ścieżki dla 
odnowy i inicjatywy”. 
Dla „Haaretz” powiedział: „Innowacje należy oddzie-
lić od zaklęć hokus pokus. Procesy, takie jak te, kosz-
tują i zabierają dużo czasu – i ostatecznie muszą dać 
przewagę operacyjną jednostkom bojowym. W prze-
ciwnym razie nie wykonaliśmy naszej pracy”. 

źródło: Haaretz

Generał brygady Eran Niv – jedna z najciekawszych osobowości armii izraelskiej 
– mówi, że porażka może być kluczem do sukcesu. Jego sylwetkę przybliża 
izraelski dziennik „Haaretz” 

Hiszpańska Partia Ludowa nie powinna 
ingerować w suwerenność Polski

Europeizm „po linii ekologicznego i globalistycznego 
konsensusu” – przedstawia "La Gaceta" 



 

Dominique Reynié jest profesorem uniwersytec-
kim w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu 
(Sciences Po) oraz dyrektorem generalnym Fun-
dacji Innowacji Politycznych. Powstałe pod jego 
kierownictwem opracowanie „Libertés, l’épreuve 
du siècle”, które jest omawiane w wywiadzie 
udzielonym „Le Figaro”, można znaleźć w cało-
ści na stronie fondapol.org. 

W raporcie „Libertés, l’épreuve du siècle”, 
który powstał jako wynik wyjątkowego 
badania dotyczącego stanu demokracji i 

przeprowadzonego w 55 demokratycznych krajach 
świata, kreśli pan stanowisko, według którego 
obecnie demokracja znajduje się pod presją, z którą 
nie spotkała się przez ostatnie 30 lat. Czy po trzech 
dekadach od upadku muru berlińskiego możemy 
mówić o odwrocie demokracji? 
Freedom House odnotowało w ostatnich pięciu latach 
spadek wskaźnika wolności w 22 z 41 krajów, które w 
latach 1985-2005 regularnie klasyfikowane były jako 
wolne. Ta powolna utrata wolności dotyczy także tych 
demokracji, które wydają nam się trwalsze. Paradok-
salnie na koniec 2021 r. prezydent Stanów Zjednoczo-
nych Joe Biden zwołał „szczyt demokracji”. Musimy 
zauważyć nowe zagrożenia, z jakimi przychodzi się 
mierzyć społeczeństwom i rządom demokratycznym, 
między innymi ze strony autorytarnych reżimów, 
które we współczesnym świecie rosną w siłę. Nasze 
badanie wykazało na przykład, że 60 proc. badanych 
uważa za alarmującą postawę Chin, to duża zmiana 
na gorsze w porównaniu do roku 2018, kiedy prze-
prowadziliśmy wcześniejsze badanie. Nie tylko Chiny 
zresztą postrzegane są w ten sposób. Podobne zdanie 
pojawia się o Rosji (52 proc. badanych uważa ją za po-
tencjalne zagrożenie dla wolności na świecie) czy 
Turcji (37 proc.). 
Rola reżimów autorytarnych wzrosła z powodu glo-
balizacji. Czy faktycznie zagrażają one dzisiejszym 
demokracjom liberalnym? 
To jedna z zasadniczych różnic między naszymi cza-
sami a czasami zimnej wojny. Dzisiaj większość auto-
rytarnych reżimów, przynajmniej tych o dużym zna-
czeniu, nie rezygnuje z kapitalizmu, po prostu pod-
porządkowuje go reżimowi komunistycznemu – wi-
dzimy, jak to działa w Chinach. Globalizacja wraz z 
wytwarzanymi w jej ramach innowacjami nie działają 
już wbrew wrogom wolności, przeciwnie – autory-
tarne systemy nauczyły się, jak wykorzystywać glo-
balne procesy i rynki dla swoich korzyści, umacniając 
swoją pozycję. Znów widzimy to na przykładzie Chin, 
które w 2001 r. przystąpiły do Światowej Organizacji 
Handlu (WTO) i od tego momentu ich wzrost gospo-
darczy nabrał rozpędu. 
Jednocześnie w krajach, w których porządek demo-
kratyczny został ustalony, globalizacja może mu za-
grażać. Dzieje się tak, ponieważ w rozwiniętym śro-
dowisku demokratycznym globalizacja niesie wiele 
wyzwań, takich jak metropolizacja, deindustrializa-
cja, degradacja społeczna, kumulacja kapitału czy 
dematerializacja aktywności zawodowej. Taki nega-
tywny krajobraz sprzyja natomiast rozwojowi dys-
kursu autorytarnego i powstawaniu ruchów populi-
stycznych. 
Badanie przeprowadzone pod pana kierownictwem 
mierzy między innymi przywiązanie do demokracji 
przedstawicielskiej. Ale jak oceniane były reżimy 
autorytarne? Czy odpowiedzi Francuzów w jakiś 
sposób się wyróżniają? 
W naszym badaniu sprawdzaliśmy nie tyle preferen-
cje, ile ocenę. Testowaliśmy więc jednocześnie sześć 
form ustroju, wśród których najwyższą ocenę (81 
proc. poparcia) ma model demokracji przedstawi-
cielskiej („posiadanie demokratycznego systemu po-
litycznego z wybranym parlamentem, który kontro-

luje rząd”). Jednak ponad jedna trzecia badanych (36 
proc.) pozytywnie oceniła także ideę posiadania „sil-
nego człowieka na czele swojego kraju, który nie 
musi się martwić o parlament czy wybory”. Jeśli 
ograniczymy zakres badanych jedynie do Europy czy 
Francji, otrzymamy odrobinę niższe wyniki (35 proc. 
dla Europy, 32 proc. dla Francji), jednak nadal pozo-
stają one wysokie i znaczące. 
Widać natomiast, że Francuzi są wyjątkowo pesymi-
stycznym narodem. Na pytanie o to, czy jutro ich 
kraj będzie miał się lepiej, 36 proc. respondentów 
odpowiadała twierdząco, jednak we Francji odsetek 
ten wynosił zaledwie 9 proc.! Skąd ten narodowy 
pesymizm? 
To wcale nie takie dziwne. Francja wniosła ważny 
wkład w rozwój cywilizacji – przez swoją historię, 
swój uniwersalizm, wkład w rozwój nauki, przez swój 
język i bogatą kulturę, przemysł i rolnictwo. Ale 
ostatnie trzy dekady francuskich rządów raczej pró-
bują to znaczenie umniejszać czy niweczyć poprzez 
wprowadzanie zasady ostrożności, deindustrializacji, 
budowanie klimatu wrogiego nauce, hamowanie po-
stępu, szukanie winnych itd. Te tendencje wydają się 
tylko nasilać. 
Z badania przeprowadzonego przez pański zespół 
wynika, że różnorodność kulturowa w krajach de-
mokratycznych uchodzi często za czynnik zagraża-
jący poczuciu bezpieczeństwa. Tymczasem ta sama 
różnorodność promowana jest jako demokratyczna 
wartość. Skąd ten rozdźwięk? 
Więzi społeczne są niszczone przez brak wzajemnego 
zrozumienia, nieufność, a niekiedy także otwartą 
wrogość. Dla wielu respondentów to już nie kwestia 
różnorodności kulturowej, a zwykłej rywalizacji, któ-
ra doprowadza do konfliktu wartości. Wtedy przed-
miotem sporu staje się na przykład wolność słowa 
albo prasy, a te dla mieszkańców demokratycznych 
krajów są szczególnie ważne, jak wynika z naszego 
badania. 83 proc. respondentów obawia się aktów 
terroru (we Francji 89 proc.), ale sama imigracja po-
strzegana jest jako zagrożenie przez 63 proc. badany-
ch (we Francji 73 proc.), podobnie jak islamizm – 
przez 59 proc. na świecie, ale w samej Europie już 72 
proc., a we Francji 84 proc. Demokratyczne społe-
czeństwa przez ostatnie 30 lat nie były jeszcze tak za-
alarmowane zaostrzeniem konfliktów o charakterze 
tożsamościowym i religijnym. 

W czasie pandemii koronawirusa dochodziło do 
wcześniej niespotykanego zawieszania swobód 
obywatelskich także w krajach demokratycznych. 
Czy ujawniło to mniejsze przywiązanie do wolności 
niż bezpieczeństwa lub zdrowia? 
Ponieważ wzorce zarządzania pandemią COVID-19 
przejmowane były z Chin, niektóre kręgi opiniotwór-
cze łatwiej zaakceptowały ich autorytarny charakter. 
Przeszło połowa badanych (51 proc.) przyznała, że 
„rządy autorytarne są bardziej skuteczne niż rządy 
demokratyczne w pokonywaniu pandemii takich jak 
COVID-19”. Równolegle jednak widać przywiązanie 
do wolności i swobód obywatelskich. 67 proc. bada-
nych zgodziło się ze stwierdzeniem, że „nawet jeśli 
uczyniłoby to rząd bardziej efektywnym, nie zaak-
ceptowałbym/abym tego, że moje swobody zostałyby 
nieco ograniczone”. We Francji poparcie dla tego sta-
nowiska było nawet większe – sięgnęło 70 proc. Kon-
kretne wolności także cieszą się dużym poparciem 
czy przywiązaniem, wolność demonstrowania ważna 
jest dla 83 proc. badanych ze wszystkich 55 krajów; 
możliwość głosowania w wyborach – dla 96 proc.; 
możliwość uczestnictwa w procesie podejmowania 
decyzji – dla 95 proc.; wolność słowa – dla 96 proc., a 
prasy – dla 94 proc. 
Przeprowadzaliśmy też badanie w krajach o niskim 
stopniu demokracji lub dopiero walczących o demo-
kratyzację: na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, 
Gruzji, Libanie, Macedonii Północnej, Mołdawii, 
Czarnogórze, Nigerii i na Ukrainie. Wyniki pokazują, 
na których wartościach zależy także obywatelom tych 
krajów. 
Chociaż wolność poglądów i ich wyrażania jest oce-
niana tak wysoko, to równie często wskazywane są 
jej zagrożenia – czy to ze strony islamskich terrory-
stów, czy też trendów kulturowych w rodzaju „pra-
wa do tego, by nie być obrażanym”. Czy wolność de-
baty faktycznie jest zagrożona? 
Z badania wynika, że wolność opinii zagrożona jest 
we wspomniane przeobrażenie się różnorodności 
kulturowej w międzykulturowy konflikt o wartości. 
Na tym tle islamizm skupia osoby, które postrzegane 
są właśnie jako zagrożenie ze strony wielokulturowo-
ści. Ale to nie wszystko. W ostatnich czasach wzrosło 
znaczenie międzynarodowego (czy też transnarodo-
wego) porządku medialnego, zwłaszcza w aspekcie 
cyfrowym. 

11 lutego 2022   -   Warszawa – Polska www.nowyswiat24.com.pl Numer 2(14)/2022

www.nowyswiat24.com.pl Strona 12

Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Globalizacja osłabia demokrację i wzmacnia autok

Ciąg dalszy na stronie 13

O współczesnym stanie demokracji i czy globalizacja jej służy, czy zagraża – „Le Figaro” rozmawia z Dominique Reynié 
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I ten wzrost jest różnie oceniany. Dla 83 proc. re-
spondentów portale społecznościowe są czymś do-
brym, bo „dają one możliwość przekazywania infor-
macji”, chociaż sami Francuzi nie są tak pozytywnie 
nastawieni (68 proc.). Jednocześnie jednak 73 proc. 
badanych uważa sieci społecznościowe za „złą rzecz, 
ponieważ zachęcają do rozpowszechniania fałszywy-
ch informacji”. Widać też bardzo duże obawy (88 
proc. w całym badaniu), że Internet i media społecz-
nościowe wykorzystywane być mogą do zakłócania 
kampanii wyborczych, między innymi przez przeka-
zywanie fałszywych wiadomości. Co istotne, aż 73 
proc. (we Francji nawet 82 proc.) obywateli przyzna-
ło, że GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple i 
Microsoft) ma w tej chwili za dużą władzę nad infor-
macją i to rządy powinny ją ograniczyć. 
44 proc. badanych uznało, że współczesnych sporów 
nie da się już rozwiązać na drodze pokojowej. Czy to 
znaczy, że należy się spodziewać wzrostu agresji i 
przemocy? 
Warto wspomnieć jeszcze, że dwie trzecie (64 proc.) 
respondentów zgodziło się, iż „nigdy nie można być 
zbyt ostrożnym w kontaktach z innymi”, a tylko jedna 
trzecia (36 proc.) uznała, że „można ufać większości 
ludzi”. Pewne różnice widać też w zależności od wie-
ku. Brak zaufania do innych częściej wyrażają osoby 
młodsze, poniżej 35. roku życia (67 proc.), mniej na-
tomiast osoby starsze, mające ponad 65 lat (59 proc.). 
Mniej ufni są też przedstawiciele klasy robotniczej (71 
proc.) niż należący do klasy wyższej (53 proc.). 
Rzeczywiście 44-proc. mniejszość uważa, że w nad-
chodzących latach „obywatele nie będą już w stanie 
rozwiązywać swoich sporów w sposób pokojowy w 
swoim kraju”, jednak większość (56 proc.) nadal wie-
rzy, że „będą w stanie rozwiązywać swoje spory w 
sposób pokojowy, bez uciekania się do przemocy”. O 
nieuniknionej przemocy myślą najczęściej Libańczy-
cy (76 proc.), Francuzi (71 proc.) i Belgowie (61 proc.), 
najmniej z kolei Norwegowie i Duńczycy (29 proc.) 
oraz Finowie i Indonezyjczycy (33 proc.). 
To mimo wszystko wysokie przekonanie o nie-
uchronności przemocy przekłada się także na prawo 
do „posiadania w domu broni do samoobrony”, które 
jest pozytywnie oceniane przez 47 proc. badanych. 
Wydaje się, że i tu do czynienia mamy ze zmianą po-
koleniową, ponieważ wśród osób poniżej 35. roku ży-
cia odsetek zwolenników broni wynosi 52 proc. (28 
proc. we Francji), natomiast u osób mających więcej 
niż 60 lat – 40 proc. (23 proc. we Francji). 
Największe rozbieżności w badaniu zaszły w przy-
padku kwestii aborcji oraz kary śmierci. Widać nie 
tylko różnice między Stanami Zjednoczonymi a 
Unią Europejską, ale również między wschodem a 
zachodem Europy. Jakie wnioski z tego płyną? 
W globalnym ujęciu kara śmierci akceptowana jest 
przez ponad połowę badanych – 57 proc. W samych 
Stanach Zjednoczonych odsetek ten wynosi więcej, 
67 proc. Tam także 55 proc. jest za prawem do aborcji. 
Tymczasem w Europie Zachodniej karę śmierci po-
piera tylko 38 proc. badanych, natomiast aborcję aż 
86 proc. Z kolei w Europie Wschodniej kara śmierci 
znajduje poparcie niewiele więcej niż połowy bada-
nych (51 proc.), a aborcja – u 73 proc. Należy jednak 
być ostrożnym w ocenie tych danych, ponieważ w 
samej Francji poparcie dla kary śmierci jest takie 
samo, jak w Europie Wschodniej (51 proc.). 
Chociaż w większości demokratycznych krajów kwe-
stie kary śmierci i aborcji wydają się zamknięte, to 
opinie na ich temat pozostają dynamiczne. W 44 z 55 
krajów, jakie objęło badanie, kara śmierci została 
zniesiona, ale poparcie dla niej wynosi tam nadal aż 
49 proc. W przypadku aborcji natomiast widać różni-
ce pokoleniowe, przeciwko aborcji opowiada się bo-
wiem połowa (50 proc.) ludzi w wieku 18-34 lat (choć 
zdecydowanie mniej, bo 20 proc., jeśli weźmiemy 
pod uwagę samą Unię Europejską, a jeszcze mniej – 
13 proc. – jeśli skupimy się tylko na Francji). 

źródło: Le Figaro 

ratyczne reżimy Wojna prawicy o wolność 
Nie tylko kwestie pandemii rozgrzewają amerykańską opinię publiczną, 
ale również krytyczna teoria rasy, która szczególnie godzi w tamtejszą 

prawicę – donosi The American Conservative 

To temat, który znalazł się w centrum gwałtownej 
wrzawy wyborczej w całym kraju, jako teoretycz-
nie postępowy paradygmat edukacyjny. Jednak 

konserwatywni politycy szybko zaczęli podawać ją jako 
dowód na radykalizację lewicy, a głosy sprzeciwu wobec 
krytycznej teorii ras dało się słyszeć od Florydy do Wa-
szyngtonu. Oponenci uważają, że ten pogląd naucza 
nieprawdy o amerykańskiej historii i systemowym rasi-
zmie, a kłamstwa stanowią aktywne zagrożenie dla 
zdrowia społeczeństwa. 
Sama dyskusja wokół tej sprawy ujawnia różnice na po-
ziomie fundamentalnych zasad i filozofii w łonie kon-
serwatyzmu. Niektórzy wysuwają najprostszą receptę 
na szkodliwe ich zdaniem wpływy krytycznej teorii rasy 
– umieszczenie na czarnej liście i cenzurę. Jest to jed-
nak sprzeczne z historycznym modus operandi kon-
serwatyzmu optującym za wolnością słowa i jednostki 
oraz swobodną wymianą myśli. Tej dychotomii pomię-
dzy przywiązaniem do swobody osobistej a chęcią 
ograniczenia czegoś szkodliwego, nie da się tak łatwo 
usunąć. Można powiedzieć, że amerykańska prawica 
jest zaangażowana w wewnętrzną wojnę o wolność. 
Sedno sprawy stanowi sama definicja tego słowa, które 
przecież pojawia się na każdym konserwatywnym wie-
cu, konferencji studenckiej i inicjatywie think tanku. I 
przez większą część historii prawica traktowała je jed-
noznacznie, identyfikując z autonomią jednostki, poli-
tyką leseferyzmu czy symboliką flagi Gadsdena. Jednak 
nowe podejście to traktowanie wolności nie jako nie-
ograniczonej, ale zorientowanej na obiektywne dobro i 
prawdę. 
Tę rozbieżność dobrze unaoczniają prywatne definicje 
wolności dwóch znanych republikańskich polityków. 
Senator Ted Cruz uważa, że „Wolność to prawo do do-
konywania własnych wyborów. Jeśli chcesz skorzystać 
ze swojej wolnej woli, aby być leniwcem, pijakiem lub 
zmarnować swoje życie, masz do tego prawo”. Natomia-
st gospodarz Daily Wire Michael Knowles postrzega ją 
nie tyle jako możliwość robienia wszystkiego, ile raczej 
prawo do robienia rzeczy właściwych. „Aby mieć praw-
dziwą wolność, musimy mieć jakieś pojęcie o tym, co 
jest dobre” – mówi. 
W rzeczywistości filozoficzny spór o rozumienie słowa 
wolność jest znany od dawna. XX- wieczny dominikań-
ski teolog Servais Pinckaers określił te dwie postawy 
jako „wolność obojętności” i „wolność do doskonałości”. 
Dzisiejsza Ameryka to przede wszystkim „wolność obo-
jętności”, przyjmująca zarówno negatywne, jak i pozy-
tywne formy: wolność od przymusu i wolność do dzia-
łania według własnego uznania. Najkrócej można to 

określić: rób, co chcesz, pod warunkiem, że umożliwisz 
robienie tego samego przez innych. 
Na tym typie wolności opiera się oświeceniowy liberali-
zm z takimi hasłami konserwatystów, jak „wolne rynki, 
wolni ludzie”, „nie depcz po mnie” (motto flagi Gadsde-
na), ale także lewicowym „moje ciało, mój wybór”. Ta 
koncepcja dominowała w USA od dziesięcioleci, ale 
obecnie coraz większą popularnością cieszy się alterna-
tywna idea – „wolność do doskonałości”. Odrzuca ona 
pomysł, że wolność leży w wyborze, zamiast tego szuka-
jąc jej poprzez uczestnictwo w transcendentalnym do-
bru. Zgodnie z tym poglądem człowiek posiada racjo-
nalną wolę wyższą od zmiennych emocji. Znajduje ona 
spełnienie w moralnych rzeczach sprzyjających ludz-
kiemu rozkwitowi – począwszy od pożywienia, poprzez 
wiedzę, życie rodzinne, a skończywszy na Bogu, który 
jest samym dobrem. Według zwolenników tego podej-
ścia człowiek staje się wolny nie poprzez kontakt z nie-
ograniczonym rynkiem idei, lecz za sprawą ukierunko-
wanego studiowania i kontemplowania rzeczy obiek-
tywnie prawdziwych i budujących, a działanie wbrew 
dobru jest oszustwem i odciąga od wolności. Przykła-
dem takiego fałszu jest pozorna swoboda heroinistów, 
którzy decydując się na narkotyki, dokonują niezależ-
nego wyboru, a jednak stają się niewolnikami nałogu. 
To pokazuje, na czym polegają dylematy i rozterki ame-
rykańskiej prawicy. Jedna strona opowiada się za auto-
nomią i wyborem, druga za porządkiem i kierunkiem. 
Te dwa punkty widzenia są jednak niekompatybilne, co 
tylko pokazuje, że konserwatystom brakuje w tych roz-
ważaniach fundamentalnej spójności. Może to budzić 
pewien uzasadniony niepokój, zwłaszcza w kontekście 
wyborów, gdzie tak istotna jest jednomyślność. Jednak 
w ogólnej skali ta batalia ma pewne korzyści. Kwestio-
nując stary liberalny konsensus, służy jako katalizator 
do lepszego zrozumienia kwestii wolności. 
Zwolennicy dążenia do niej poprzez samodoskonalenie 
zauważają, że odejście od liberalnej definicji, która jest 
przyczyną wielu elementów obecnego rozkładu spo-
łecznego, byłoby uderzeniem w jej filozoficzne podsta-
wy. Byłaby to również właściwa odpowiedź na krytyczną 
teorię rasy oraz wzmocnienie dla rozchwianego amery-
kańskiego konserwatyzmu. Pisarz i publicysta Samuel 
D. Samson jest zdania, że opozycja wobec krytycznej 
teorii rasy stanowi kluczowy element w wojnie prawicy 
o „wolność do doskonałości” i odrodzenie tej idei. Jak 
podkreśla: „Dążenie do pozostania USA krajem wolnym 
wymaga naszego zwrócenia się ku ostatecznej prawdzie 
i dobru”. 

źródło: The American Conservative 
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