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Koronawirus przyspiesza 
rozwój handlu w internecie
Pandemia koronawirusa przyczyniła się do 
kolejnej wielkiej migracji handlu z klasycznych 
sklepów do internetu. Czy właściciele firm 
mogą skorzystać na tej zmianie nawyków 
zakupowych?

Firmy wychodzą  
z kryzysu  
Już blisko połowa firm z sektora MŚP działa 
na taką samą lub większą skalę jak przed 
pandemią – wynika z najnowszego badania 
Banku Gospodarstwa Krajowego „Kondycja MŚP 
w okresie epidemii koronawirusa oraz oceny 
skuteczności tarczy antykryzysowej”.

Zatrute jabłko w raju  
celtyckiego tygrysa 
Powszechnie uważa się, że korporacje międzynaro-
dowe służą gospodarce narodowej, ponieważ tworzą 
miejsca pracy. Tym, co zaciemnia wiele analiz wpływu 
korporacji na życie społeczno-ekonomiczne, jest fakt, 
że większość dyskusji ogranicza się jedynie do jego 
aspektu materialnego, pomijając element celowości.

Turysto, wybierz Polskę.  
To się nam wszystkim opłaci 
Właściciele obiektów turystycznych liczą na 
nowy program rządu, oferujący rodzinom bon 
na wypoczynek. Mają nadzieję, że dzięki temu 
większość Polaków odpoczywać będzie w kraju, 
zasilając swoimi pieniędzmi rodzimy rynek.
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA daje mu moc uśmiechów, 
bo nie martwi się o swoją pracę.
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Spis treści

Czas na przegląd  
modeli biznesowych 
Firmy, które doświadczyły wpływu kryzysu na płyn-
ność globalnej wymiany handlowej, będą przenosić 
część produkcji bliżej docelowych rynków zbytu. To 
może być duża szansa dla wielu polskich producen-
tów z różnych branż – ocenia w rozmowie z „Patrioty-
zmem Gospodarczym” prezes zarządu Banku Gospo-
darstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.
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Firmy wychodzą  
z kryzysu 
Już blisko połowa firm z sektora MŚP działa na 
taką samą lub większą skalę jak przed pandemią 
– wynika z najnowszego badania Banku Gospodar-
stwa Krajowego „Kondycja MŚP w okresie epidemii 
koronawirusa oraz oceny skuteczności tarczy 
antykryzysowej”.

s.06

Gospodarka otrząsa się  
z wirusowego szoku 
Jeżeli pandemia koronawirusa nie uderzy 
w świat ponownie, to powrót w naszym kraju 
do poziomu aktywności gospodarczej sprzed 
kryzysu potrwa około roku. – Polska to kraj, który 
najskuteczniej zarządza kryzysem związanym 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – twierdzi 
znany ekonomista  prof. Luis Huete.
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Zatrute jabłko w raju  
celtyckiego tygrysa 
Powszechnie uważa się, że korporacje międzyna-
rodowe służą gospodarce narodowej, ponieważ 
tworzą miejsca pracy. Tym, co zaciemnia wiele 
analiz wpływu korporacji na życie społeczno-eko-
nomiczne, jest fakt, że większość dyskusji ogra-
nicza się jedynie do jego aspektu materialnego, 
pomijając element celowości. 
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Turysto, wybierz Polskę.  
To się nam wszystkim opłaci 
Właściciele obiektów turystycznych liczą na 
nowy program rządu, oferujący rodzinom bon 
na wypoczynek. Mają nadzieję, że dzięki temu 
większość Polaków odpoczywać będzie w kraju, 
zasilając swoimi pieniędzmi rodzimy rynek. 
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s.10 Koronawirus przyspiesza  
rozwój handlu w internecie 
Pandemia koronawirusa przyczyniła się do 
kolejnej wielkiej migracji handlu z klasycz-
nych sklepów do internetu. Czy właściciele 
firm mogą skorzystać na tej zmianie nawy-
ków zakupowych? 

Wstęp

Już około 60 mld zł trafiło do firm w ramach rządowego wsparcia 

anty-covidowego. Tarcza Finansowa PFR pomogła ponad 334 tys. 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających łącz-

nie ponad 3 mln pracowników. Chociaż wydatkowane kwoty robią 

wrażenie, to najważniejsze jest to, czy pieniądze są teraz sku-

tecznie wydawane. 

O tym, że tak się dzieje, przekonują twarde dane:  ubywa firm 

odczuwających pogarszanie się sytuacji finansowej czy tych 

zauważających spadek tempa napływu nowych zamówień. Obec-

nie już 60 proc. firm w Polsce ma zapasy finansowe na ponad  

3 miesiące. 

O subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR ubiegało się do 

tej pory 375 tys. firm, dofinansowanie przyznano  niemal 89 proc. 

wnioskujących przedsiębiorstw.  O braku wsparcia najczęściej 

decydowały błędy formalne, ewentualnie brak spełnienia jakiegoś 

kryterium. Ale subwencji nie dostały też te firmy, których głów-

ny beneficjent rzeczywisty posiada rezydencję podatkową w raju 

podatkowym. Wreszcie, niejako przy okazji pandemii, tak mocno 

w Polsce podkreślono brak akceptacji dla praktyk optymalizują-

cych w ten sposób daniny. 

– Polska to kraj, który najskuteczniej zarządza kryzysem związa-

nym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – twierdzi hiszpań-

ski ekonomista  prof. Luis Huete.

Ostatnie dane dotyczące wskaźników ekonomicznych to potwier-

dzają. – Wzrost produkcji przemysłowej czy prognozy dotyczące 

dużo niższego niż przewidywany spadku PKB w 2020 r. na pozio-

mie -4,6 proc. pokazują, że Polska ma szansę najlepiej w Europie 

przejść przez kryzys związany z COVID-19  - stawia tezę Paweł 

Borys, prezes PFR. 

I tego się trzymamy! PG
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Bank Gospodarstwa Krajowego to 
polski bank rozwoju. Waszą misją 
jest wspieranie polskiego biznesu? 
Czy rodzimi przedsiębiorcy korzy-
stają z waszego wsparcia, potrze-
bują go?

Naszą misją jest wspieranie rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego kraju. Przedsiębior-
cy, szczególnie ci najmniejsi, to barometr 
naszej gospodarki. Oni pierwsi odczuwają 
skutki kryzysu, dlatego przygotowaliśmy 
dla nich pakiet rozwiązań, który na począ-
tek pozwala utrzymać płynność, a w dal-
szym okresie myśleć o rozwoju. O tym, że 
wsparcie BGK jest potrzebne, najlepiej 
świadczą liczby. W 2019 r. wygenerowali-
śmy 90 mld zł wsparcia dla gospodarki. To 
ogromna kwota, na którą składa się wartość 
zaangażowania kredytowego, wartość 
gwarancji i poręczeń, poziom konwersji 
gwarancji na akcję kredytową banków oraz 
wartość inwestycji kapitałowych.

Jak wspieranie polskiego biznesu 
wygląda w trakcie pandemii koro-
nawirusa? Teraz przedsiębiorcy 

najbardziej potrzebują takiego 
partnera jak BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego, którym 
kieruję, jest istotnym elementem tarczy 
antykryzysowej. Jako pierwsi, zanim ruszy-
ła tarcza antykryzysowa, udostępniliśmy 
rozwiązanie pomocowe dla firm. Już  
w drugiej połowie marca przedsiębiorcy 
mogli korzystać z zabezpieczenia spłaty 
80 proc. kredytu z programu Gwarancji de 
minimis. Później uruchamialiśmy kolejne 
mechanizmy wsparcia dla firm, dziś mogą 
z nich korzystać przedsiębiorcy każdej 
wielkości i z każdej branży. Z pakietu po-
mocowego BGK skorzystało jak dotąd 
ponad 20 tysięcy firm, a wartość wspartych 
transakcji sięga 20 mld zł.

Jakie macie plany na najbliższą 
przyszłość? Jak zamierzacie roz-
ruszać gospodarkę i pomóc pol-
skiemu biznesowi?

Gospodarkę „popchną” do przodu przede 
wszystkim inwestycje publiczne – samo-
rządowe i rządowe. Są one potrzebne, by 

stworzyć koło zamachowe dla gospodarki, 
trochę na kształt nowego ładu z lat 20–30. 
XX w. w Stanach Zjednoczonych. Wierzę, 
że przeznaczenie środków na inwestycje 
publiczne w Polsce da impuls do rozwoju 
gospodarki, a BGK wraz z instytucjami 
rozwoju będzie wspierać te działania.

Czy czas pandemii może być oka-
zją dla niektórych polskich firm? 
Czy marka „made in Poland” może 
stać się bardziej rozpoznawalna 
w tym okresie?

W każdej branży mogą pojawiać się tzw. 
nisze rynkowe. Mogą one powstać po 
pierwsze na skutek powszechnie oczeki-
wanego tzw. skrócenia łańcuchów dostaw. 
Firmy, które doświadczyły wpływu kryzysu 
na płynność globalnej wymiany handlowej, 
będą przenosić część produkcji bliżej do-
celowych rynków zbytu. To może być duża 
szansa dla wielu polskich producentów  
z różnych branż. Po drugie, nisze mogą 
powstawać na skutek przyspieszenia prze-
mian technologicznych, z którymi mamy 
obecnie do czynienia. To doskonały czas 

na przegląd modeli biznesowych wielu 
firm, a nawet całych branż. Firmy powinny 
szukać obszarów, w których mają możli-
wości synergii, konsolidacji, zastosowania 
nowych technologii, cyfryzacji i rozwiązań, 
które pozwolą jej rozwijać się szybciej, 
lepiej, inaczej. Finansowe wsparcie na ta-
kie działanie firmy mogą uzyskać m.in. 
dzięki premii technologicznej BGK. 

A jak można pomóc tym polskim 
firmom, które swoimi produktami 
chcą podbić rynki zagraniczne? 

 Zauważamy, że polscy przedsiębiorcy chcą 
wychodzić na rynki zagraniczne. Nam, po-
dobnie jak im, także zależy na promowaniu 
polskiej gospodarki i rodzimych marek za 
granicą. Dlatego w ostatnich latach podjęli-
śmy szereg działań umacniających pozycję 
za granicą zarówno polskich firm, jak i na-
szego banku. Od 2018 r. rozbudowujemy 
sieć przedstawicielstw zagranicznych BGK. 
Mamy już biura w Brukseli, Frankfurcie nad 
Menem, w Londynie i Amsterdamie. Chcemy 
być obecni na najważniejszych rynkach fi-
nansowych Europy i świata i planujemy 
kolejne przedstawicielstwa,  m.in. w Wa-
szyngtonie. Ponadto bardzo mocno analizu-
jemy Singapur – jedno z większych centrów 
finansowych świata, który będzie bramą na 
Azję. Poprzez zagraniczne przedstawicielstwa 
wspieramy i promujemy polski biznes za 
granicą. Zachęcamy eksporterów do kon-
taktu z bankiem niezależnie od branży. Je-
steśmy otwarci - z jednej strony realizujemy 
sporo transakcji dot. eksportu towarów 
spożywczych, chemii czy odzieży/obuwia, 
a z drugiej strony kwotowo największe za-
angażowania zagraniczne BGK dotyczą 
kontraktów budowlanych oraz eksportu 
maszyn i urządzeń.
Jako BGK jesteśmy pomysłodawcą i głów-
nym inwestorem w Funduszu Trójmorza, 
dlatego angażujemy się w jego rozwój. 
Doprowadziliśmy do jego powstania anga-
żując we współpracę aż 10 państw tego 
regionu. To doskonała okazja do promocji 
polskiej przedsiębiorczości. Ponadto Fun-
dusz jest również otwarty na inwestorów 
z całego świata, a inwestycje w regionie 
to wielkie przedsięwzięcia, które będą 
realizowane także w naszym kraju. Stra-
tegiczne połączenia kolejowe, drogowe czy 
rozbudowa sieci elektroenergetycznych  
w tej części Europy to wielomiliardowe in-
westycje, które będą budzić coraz większe 
zainteresowanie regionem Trójmorza.

Co do całego świata - czy wspie-
racie eksport polskich produktów 
we wszystkich kierunkach, na 
wszystkie rynki?

Tak, wspieramy polskie firmy już na 69 
rynkach na 6 kontynentach. Najważniejszą 
informacją dla polskich przedsiębiorców 
zainteresowanych wsparciem ekspansji 
jest to, że podążamy za polskimi spółkami, 
niezależnie od branży, czy lokalizacji pro-
jektu. W pierwszym półroczu 2020 r. wspar-
liśmy ponad 70 transakcji eksportowych 
m.in. do  Niemiec, Czech, Chorwacji, Nor-
wegii, Indii, Japonii, Kanady. Co ważne dla 
polskiego biznesu wspieramy eksport 
zarówno do krajów określanych jako „bez-
pieczne”, jak i na rynki podwyższonego 
ryzyka, ale perspektywiczne  
– w tym na Białoruś i Ukrainę. Naszymi 
działaniami wzmacniamy pozycję Polski  
i polskich firm na każdym rynku. PG
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Czas na przegląd modeli  
biznesowych 

Firmy, które doświadczyły wpływu kryzysu na płynność globalnej wymiany 
handlowej, będą przenosić część produkcji bliżej docelowych rynków zbytu.  

To może być duża szansa dla wielu polskich producentów z różnych  
branż – ocenia w rozmowie z „Patriotyzmem Gospodarczym” prezes zarządu 

Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.



REKLAMA



PATRIOTYZM GOSPODARCZY6 BADANIE  ROŚNIE POPULARNOŚĆ TARCZY FINANSOWEJ

FO
T. A

D
O

B
E

 S
TO

C
K

W poprawie funkcjonowania firm wspoma-
ga je ciesząca się ogromną popularnością 
tarcza antykryzysowa. Obecnie korzysta  
z niej lub zamierza skorzystać ponad  
80 proc. przedsiębiorstw. W ciągu kilku ty-
godni kilkukrotny wzrost zainteresowania 
wzbudziła też tarcza finansowa PFR. Jak 
wskazuje Mateusz Walewski, główny eko-
nomista BGK, oprócz działania tarcz anty-
kryzysowych na ocenę bieżącej sytuacji  
w kontekście prowadzenia biznesu wpływa 
związane z odmrażaniem gospodarki odbu-
dowywanie się popytu na dobra i usługi.

Tarcza antykryzysowa 
ciągle popularna

Najnowsze badanie wykazało, że wciąż 
więcej niż osiem na dziesięć firm (81,9 proc.) 
korzysta lub zamierza skorzystać z tarczy 
antykryzysowej. To już czwarte kolejne ba-
danie, w którym wskaźnik ten przekracza 
80 proc. Wyraźnie zyskała na popularności 
tarcza finansowa PFR, z której korzysta lub 
zamierza korzystać ponad jedna czwarta 
firm (wzrost z 5,9 proc. do 26,1 proc.).
Główny ekonomista BGK zauważa, że od-
mrażanie gospodarki sprawia, że przedsię-
biorcy coraz lepiej oceniają bieżącą sytuację 
w kontekście prowadzenia biznesu. – Jest to 
wynik m.in. odbudowywania się popytu na 
dobra i usługi, a także działania tarcz anty-
kryzysowych – mówi Walewski. – Z narzędzi 
tarczy antykryzysowej korzysta lub zamierza 
skorzystać 81,9 proc. firm z sektora MŚP. 
Niezmiennie najpopularniejszym instrumen-
tem tarczy antykryzysowej są zwolnienia ze 
składek ZUS na okres 3 miesięcy – korzysta 

z nich 77,2 proc. firm, w poprzednim pomia-
rze było to 75,7 proc. Dodatkowo nadal 
znaczna część przedsiębiorców, korzysta 
lub zamierza skorzystać z dofinansowania 
wynagrodzeń pracowniczych – 55,3 proc.  
w porównaniu z 63,9 proc. w poprzedniej fali. 
Na trzecie miejsce pod względem popular-
ności awansowała tarcza finansowa PFR,  
z której korzysta 26,1 proc. firm – wylicza.

Połowa firm już 
odbudowana

Ekspert podkreśla, że wzrasta odsetek MŚP, 
które działają na taką samą lub nawet więk-
szą niż przed pandemią skalę. – Obecnie 
stanowią one łącznie 47,9 proc., a więc  
o 19,4 proc. więcej niż w poprzednim po-
miarze. Znacząco zmniejszył się odsetek 
firm z sektora MŚP, które działają w ograni-
czonej skali w stosunku do lutego br. – wi-
dzimy spadek z 69,3 proc. do 51,6 proc.  
– komentuje Walewski.
Najnowsze badanie pokazuje, że przedsię-
biorcy finansowo radzą sobie coraz lepiej. 
Ponad jedna trzecia firm z sektora MŚP 
określa swoje aktualne przychody jako po-
równywalne do tych z lutego (wzrost o 13,4 
proc.) lub wyższe (wzrost o 5,9 proc.). Jed-
nocześnie w ciągu trzech tygodni dzielących 
ostatnie badania o ponad 20 punktów pro-
centowych – do 62 proc. – zmniejszył się 
odsetek firm, których przychody spadły  
w stosunku do lutego. – Łącznie 35,4 proc. 
firm z sektora MŚP określa swoje aktualne 
przychody jako porównywalne do tych  
z lutego lub wyższe. Przeciętny deklarowa-
ny przez przedsiębiorców z sektora MŚP 

spadek przychodów w odniesieniu do lute-
go sięga obecnie ok. 22 proc. – mówi głów-
ny ekonomista BGK.

Coraz mniej redukcji 
zatrudnienia

Wskazuje przy tym, że obok odbudowy 
przychodów firmy odtwarzają zatrudnienie. 
Z badania wynika, że blisko 9 na 10 przed-
siębiorców określa aktualny stan zatrudnie-
nia jako niezmieniony w stosunku do lutego. 
W drugiej połowie maja skala redukcji za-
trudnienia była maksymalna i wynosiła 
około 500–600 tys. miejsc pracy. Obecnie 
wynosi 76 tys. miejsc pracy w porównaniu 
z początkiem pandemii.
– To ważne, że firmy odbudowują zatrudnie-
nie. 88,8 proc. określa aktualny stan zatrud-
nienia jako niezmieniony w stosunku do 
lutego. Systematycznie maleje odsetek firm, 
które zredukowały zatrudnienie w związku 
z pandemią – z 35,2 proc. na przełomie 
kwietnia i maja do 9,2 proc. obecnie – wska-
zuje Mateusz Walewski. 
Najnowsze badanie „Kondycja MŚP  
w okresie epidemii koronawirusa oraz oce-
na skuteczności tarczy antykryzysowej” jest 
kolejnym, które pokazuje, że firmy z sekto-
ra MŚP powoli wracają do normalnej dzia-
łalności. Coraz więcej firm z sektora MŚP 
działa na taką samą lub większą skalę jak 
przed pandemią, a to pozwala na odbudowę 
zarówno zatrudnienia, jak i nadszarpniętych 
koronakryzysem dochodów. FPG

 p. woz.

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z BGK

Firmy wychodzą  
z kryzysu 

Już blisko połowa firm z sektora MŚP działa 
na taką samą lub większą skalę jak przed 

pandemią – wynika z najnowszego badania 
Banku Gospodarstwa Krajowego „Kondycja 

MŚP w okresie epidemii koronawirusa 
oraz oceny skuteczności tarczy 

antykryzysowej”. Piąta fala badań BGK 
uwypukla to, co już można było zauważyć 
w poprzednich falach – przedsiębiorstwa 
coraz bardziej odbudowują zatrudnienie  
i coraz lepiej oceniają bieżącą sytuację.

W poprawie 
funkcjonowania 
firm wspomaga 

je ciesząca 
się ogromną 

popularnością 
tarcza 

antykryzysowa. 
Obecnie korzysta 
z niej lub zamierza 

skorzystać 
ponad 80 proc. 

przedsiębiorstw.  
W ciągu 

kilku tygodni 
kilkukrotny wzrost 
zainteresowania 

wzbudziła też 
tarcza finansowa 

PFR.
 #
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Polska gospodarka skurczy się o 4,6 proc. 
w 2020 r. – wynika z przedstawionej w tym 
miesiącu prognozy gospodarczej Komisji 
Europejskiej. Chociaż jest ona o 0,3 pkt. 
procentowego niższa od poprzedniej, ma-
jowej, to jednak w porównaniu do innych 
krajów sytuacja ekonomiczna nad Wisłą ma 
być, w opinii brukselskich analityków, względ-
nie dobra. – Polska gospodarka pokazała 
relatywną odporność w pierwszym kwarta-
le, głównie przez jej niską ekspozycję na 
sektory dotknięte trudnościami i zróżnico-
waną strukturę ekonomiczną – czytamy 
w prognozie, według której PKB strefy euro 
ma w tym roku spaść blisko dwukrotnie 
bardziej niż polskie.

Państwo, które ratuje 
ludzi i gospodarkę

W  swoim lipcowym badaniu, dotyczącym 
skuteczności w zarządzaniu kryzysem zwią-
zanym z rozprzestrzenianiem się choroby 
COVID-19 w Europie, wykładowca w IESE 
Business School oraz Harvard Business 
School, prof. Luis Huete, pokazuje, że Polska 
wciąż jest zdecydowanym liderem tego 
obszaru, i to takim, który tylko poprawia 
swoje notowania. 
Hiszpański ekonomista co pewien czas ak-
tualizuje swoją znaną kryzysową analizę, 
która bazuje na dwóch zmiennych – liczbie 
zgonów przypadających na 1 mln obywate-
li oraz najbliższych prognozach ekonomicz-
nych KE. Jeszcze w maju Polska była jednym 
z liderów, jeśli chodzi o najmniejszą liczbę 
ofiar koronawirusa, jednak w przypadku strat 
ekonomicznych była co najwyżej nieco po-
nad średnią europejską. Już wtedy Luis 
Huete umieścił Polskę w elitarnym gronie 

„państw, które ratują i ludzi i gospodarkę”. 
W najnowszym badaniu nasz kraj znów 
współlideruje – wraz z Norwegią i Grecją  
– jeśli chodzi o najmniejszą liczbę zgonów 
przypadających na 1 mln mieszkańców. 
Natomiast w przypadku rankingu ekono-
micznego jest już zdecydowanym liderem, 
o parę długości wyprzedzającym kilka innych, 
głównie skandynawskich państw, które 
przecież też uznawane są za stosunkowo 
dobrze radzące sobie z kryzysem. – Hiszpa-
nia jest krajem, w którym pandemia była 
najgorzej zarządzana według tych dwóch 
zmiennych – komentuje analizę jej autor.  
– A Polska najlepszym – dodaje.

Wzrosty na horyzoncie

Skuteczną polską obronę przed skutkami 
rozprzestrzeniającej się pandemii zauważa-
ją nie tylko analitycy ekonomiczni, ale rów-
nież światowa prasa. „Największa gospo-
darka we wschodniej części Unii Europejskiej 
również bardzo ucierpiała z powodu pande-
mii” – zauważa Reuters. Agencja przypomi-
na, że polskie Ministerstwo Finansów spo-
dziewa się, że rodzima gospodarka spadnie 
o około 4 proc. w 2020 r. „Jednak ekonomi-
ści oczekują w przypadku Polski szybszego 
powrotu do dobrej kondycji w porównaniu 
z wieloma innymi krajami” – podkreśla Reu-
ters. Depeszę londyńskiej agencji o polskiej 
gospodarce przedrukowało wiele redakcji 
z „New York Times” na czele.
Jak piszą zagraniczne media, jest więcej niż 
możliwe, że łagodne przechodzenie Polski 
przez kryzys oznacza nie tylko spokojny 
powrót społeczeństwa do (być może nowej) 
normalności, ale również jest gwarantem 
większych możliwości rozwojowych. Część 

ekonomistów przekonuje, że jeśli pandemia 
nie uderzy drugą falą, to wzrostów możemy 
oczekiwać w ciągu kilku, kilkunastu miesię-
cy. – Powrót do poziomu aktywności gospo-
darczej sprzed kryzysu zajmie co najmniej 
trzy do czterech kwartałów, czyli będzie 
możliwy w pierwszej połowie 2021 r. – oce-
nił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) 
Paweł Borys, na słowa którego w swojej 
depeszy powołał się Reuters.
Optymizm szefa PFR z pewnością poprawia-
ją najnowsze dane Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Jak chociażby ta, mówiąca, że 
produkcja przemysłowa w czerwcu w ujęciu 
rocznym wzrosła o 0,5 proc. Czy to mały 
przyrost? W obecnej sytuacji każdy jest po-
żądany, tym bardziej jeśli weźmie się pod 
uwagę majowy 17-proc. spadek produkcji 
oraz oczekiwania rynku na czerwcową pro-
dukcję na kilkuprocentowym ujemnym po-
ziomie (- 6,5 proc.). Chyba wszyscy liczą, że 
te pół procenta wzrostu produkcji jest zapo-
wiedzią dłuższego trendu. – Wzrost produkcji 
przemysłowej w czerwcu to kolejna dobra 
informacja z gospodarki, potwierdzająca ko-
niec recesji w Polsce w drugim kwartale 
i wskazująca, że spadek PKB w tym okresie 
ma szansę być poniżej 10 proc. – ocenił Borys.

Przedsiębiorcy ostrożnie 
optymistyczni

Chociaż wiele wskazuje, że gospodarka 
otrząsnęła się już z pierwszego pandemicz-
nego szoku, jednak, jak zauważa Biuro In-
westycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), 
w stosunku do grudnia ub. roku odrobiła ona 
zaledwie połowę straty. 
– Spodziewać się można, że w kolejnych 
miesiącach poprawa podstawowych wskaź-

ników makroekonomicznych nie będzie już 
tak spektakularna, wejście zaś na ścieżkę 
rozwoju sprzed pandemii może nastąpić 
dopiero po jej wygaśnięciu – oceniają ana-
litycy Biura. Podkreślili, że w tym czasie, 
nawet jeśli nie nastąpi kolejne administra-
cyjne zamknięcie gospodarki, popyt nie 
powróci do poprzedniego poziomu, a firmy 
nie będą pracować pełną mocą. 
Jednak obliczany przez BIEC Wskaźnik Wy-
przedzający Koniunktury (WWK), informu-
jący z wyprzedzeniem o przyszłych ten-
dencjach w gospodarce, w lipcu 2020 r. 
wzrósł o prawie 9 punktów w stosunku do 
miesiąca poprzedniego. W lipcu br. po raz 
kolejny ubyło firm odczuwających spadek 
tempa napływu nowych zamówień. Zjawi-
sko to w równym stopniu dotyczyło zamó-
wień pochodzących od odbiorców zagra-
nicznych, jak i tych realizowanych na 
rynku krajowym. 
Drugi miesiąc z rzędu ubywa też firm od-
czuwających pogarszanie się ich sytuacji 
finansowej. Trzeba jednak pamiętać, że 
względna poprawa stanu finansów firm 
w większym stopniu dotyczy przedsiębiorstw 
dużych i średnich, w znacznie mniejszym 
zaś firm małych, zatrudniających poniżej 50 
pracowników. 
Ostatnie badanie BIEC przynosi jeszcze jeden 
ciekawy wniosek. Pomimo że przedsiębior-
cy odczuwają stopniowe normalizowanie się 
sytuacji gospodarczej, to ich oceny na temat 
ogólnej kondycji gospodarki poprawiają się 
znacznie wolniej niż oceny dotyczące na-
pływu zamówień czy sfery finansowej. Eks-
perci wyjaśniają, że wynika to z wciąż pa-
nującej ogromnej niepewności co do 
kształtowania się popytu w najbliższej przy-
szłości, możliwości realizowania dostaw 
i zamówień czy choćby utrzymania ciągłości 
produkcji w warunkach pandemii.  FPG

Gospodarka otrząsa się  
z wirusowego szoku 

Nie oszukujmy się. Nawet jeżeli pandemia koronawirusa nie uderzy w świat ponownie, to powrót 
w naszym kraju do poziomu aktywności gospodarczej sprzed kryzysu potrwa około roku. Ale innym 

zajmie to jeszcze dłużej. – Polska to kraj, który najskuteczniej zarządza kryzysem związanym 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – twierdzi znany ekonomista  prof. Luis Huete.

Tekst: Paweł Woźniak
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Turysto, wybierz Polskę.  
To się nam wszystkim opłaci 

Właściciele obiektów turystycznych liczą na nowy program rządu, oferujący rodzinom bon na wypoczynek. Mają 
nadzieję, że dzięki temu większość Polaków odpoczywać będzie w kraju, zasilając swoimi pieniędzmi rodzimy rynek. 
A są one bardzo potrzebne, bo branża turystyczna jako pierwsza odczuła skutki pandemii i straty z tym związane.

Tekst Mariusz Andrzej Urbanke

W trosce o bezpieczeństwo turystów, 
a także o bezpieczeństwo naszych pracow-
ników i ich rodzin, ograniczyliśmy lub za-
wiesiliśmy działalność operacyjną w naszych 
obiektach. Część obiektów spółka zamknę-
ła już z początkiem marca – przypomina 
Lucjan Karasiewicz, prezes Nadwiślańskiej 
Agencji Turystycznej (NAT). – Dla nas to 
ogromna strata i tego nie da się ukryć, 
jednak zdaliśmy sobie sprawę, że najważ-
niejsze jest nasze wspólne dobro, a przede 
wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo nas 
wszystkich. W związku z zagrożeniem ko-
ronawirusem zmuszeni byliśmy odwołać 
wiele rezerwacji, jednak od razu zapropo-
nowaliśmy gościom zmianę terminu poby-
tu bądź też vouchery do wykorzystania 
w późniejszym terminie – dodaje. 

Czas na kampanię

Czas realizacji tych umów właśnie nad-
szedł, więc operatorzy liczą, że lato br. 
będzie początkiem odbudowy ich zysków. 
Dlatego też Śląska Organizacja Turystycz-
na (ŚOT) oraz Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Śląskiego prowadzą kampanię 

o tematyce podróżniczej, która ma wy-
promować region i pomóc branży tury-
stycznej odrobić straty wywołane pande-
mią. Twórcy kampanii nie ukrywają, że 
mają nadzieję, że dzięki temu do organi-
zatorów turystyki w regionie trafi więcej 
pieniędzy w ramach nowego rządowego 
programu dotyczącego bonu turystycz-
nego. ŚOT zauważył, że stan przymusowej 
izolacji wywołanej przez pandemię wy-
musił zmianę zachowań i przyzwyczajeń 
osób korzystających z wycieczek krajo-
znawczych. Turyści spragnieni są dziś 
kontaktu z naturą, rowerowych wypraw 
albo po prostu spacerów w poszukiwaniu 
pięknych widoków. Jak wskazują statysty-
ki odwiedzin na oficjalnym portalu tury-
stycznym regionu slaskie.travel, w maju, 
gdy zaczęto mówić o realnym odmrożeniu 
branży turystycznej, został pobity rekord 
popularności witryny. Zanotowano 145 
tys. użytkowników, o 43 tys. więcej niż 
przed rokiem. Stąd pomysł na nową kam-
panię, do której zostały zaproszone znane 
powszechnie osoby z województwa ślą-
skiego, stając się niejako ambasadorami 
marki Śląskie. W pierwszej odsłonie kam-
panii znaleźli się: bracia Golec, prezydent 
Światowej Organizacji Antydopingowej 

WADA Witold Bańka, popularyzator nauki 
Tomasz Rożek, śląski kuchmistrz Remigiusz 
Rączka, ojcowie paulini z Jasnej Góry. 
Osobistości ze świata sportu, muzyki, 
kultury czy nauki zostały poproszone 
o pokazanie swoich ulubionych miejsc 
w regionie i zachęcenie turystów do od-
wiedzenia Beskidów, Śląska Cieszyńskie-
go, Krainy Górnej Odry, Szlaku Zabytków 
Techniki, Jasnej Góry, Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej i innych wyjątkowych 
miejsc w regionie. „Z samego serca Be-
skidów pozdrawiają bracia Łukasz i Paweł 
Golec. Mamy tu piękne, czyste góry, 
pełne folkloru i kultury. Mamy też niepo-
wtarzalny górski klimat oraz krzepiącą 
kwaśnicę! My #WybieramySlaskie – wy-
bierz i Ty. Hej!” – tak do odwiedzenia 
najpiękniejszych górskich pasm w woje-
wództwie zapraszają w spocie promocyj-
nym muzycy z GolecuOrkiestra.

Polski Bon Turystyczny 
wesprze rodziny i turystykę 

 Wszyscy uczestnicy kampanii mają 
nadzieję, że w tym roku większość Po-

laków spędzi wakacje w kraju. Zwłaszcza 
że rodziny będą miały wsparcie w po-
staci bonu turystycznego. Zasada przy-
znawania bonu jest prosta – trafi on do 
każdego dziecka, które dostaje od pań-
stwa 500+. Bony dostaną także te dzie-
ci, których rodzice pracują za granicą. 
Większość rodzin dostanie na każde 
dziecko 500 zł, w przypadku dzieci nie-
pełnosprawnych będzie to 1000 zł. By 
dostać bon, wystarczy zarejestrować się 
na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. 
Rodzice niepełnosprawnych dzieci będą 
musieli dołączyć jeszcze orzeczenie 
o niepełnosprawności. Po rejestracji bon 
będzie wygenerowany i już następnego 
dnia będzie można go zrealizować. Czas 
na wykorzystanie bonu mija 31 marca 
2022 r.
Działa już infolinia w sprawie Polskiego 
Bonu Turystycznego pod numerem te-
lefonu 22 11 22 111. Pytania dotyczące 
bonu można też przesyłać mailem na 
adres bon@zus.pl. 

– Polski Bon Turystyczny to nie tylko 
wsparcie dla rodzin z dziećmi, które 
chcą udać się na wakacje. To również 
wzmocnienie polskiej gospodarki po-
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przez wspieranie branży turystycznej. 
To taka forma solidarności w trudnym 
okresie. Dzięki temu wsparciu dzieci 
poznają uroki naszego kraju, a orga-
nizatorzy wypoczynku odzyskają tury-
stów – mówi szefowa MRPiPS Marlena 
Maląg. Przedsiębiorcy turystyczni i or-
ganizacje pożytku publicznego, które 
chcą przystąpić do programu Polski 
Bon Turystyczny, mogą za pośrednic-
twem PUE ZUS złożyć oświadczenie, 
dzięki czemu zostaną wpisane na listę 
podmiotów turystycznych prowadzoną 
przez Polską Organizację Turystyczną 
(POT). – Polski Bon Turystyczny to bar-
dzo ważny projekt nie tylko dla polskich 
rodzin, lecz także dla turystyki krajowej. 
Cieszymy się, że ruszyła infolinia ZUS 
i zachęcamy wszystkich do dowiady-
wania się na temat programu, w tym 
podmioty organizujące imprezy tury-
styczne oraz świadczące usługi hote-
larskie. Już niedługo, bo na początku 
sierpnia, z bonu będzie mogło skorzy-
stać aż 6,5 mln polskich dzieci – mówi 
Robert Andrzejczyk, prezes POT. POT 
opublikuje listę zarejestrowanych pod-
miotów turystycznych, uprawnionych 
do przyjmowania płatności za pomocą 

bonu, na stronach internetowych: www.
bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.
pl oraz www.polska.travel. 

Turyści wybierają 
wycieczki plenerowe

Zdaniem prezesa Nadwiślańskiej Agen-
cji Turystycznej to ważny projekt, wyjąt-
kowy o tyle, że dotyczy branży tury-
stycznej. – Jednak warto podkreślić, że 
turystyka jest dziś niezwykle ważną 
gałęzią gospodarki, dającą znaczące 
dochody do budżetu i przyciągającą 
miliony gości do kurortów – zaznacza 
Lucjan Karasiewicz. – Dlatego też nasza 
spółka przez cały czas włącza się w ak-
cje wspierające polskie marki turystycz-
ne inicjowane przez Polską Izbę Turysty-
ki i Polską Organizację Turystyczną. 
Pandemia sprawiła jednak, że gości jest 
mniej, więc wsparcie w postaci bonu 
może przekonać rodziny, by wybrały się 
jednak na wczasy, co pomoże nam wyjść 
z kryzysu – dodaje. 
Z danych ŚOT wynika, że przez epidemię 
zmienił się rodzaj najczęściej wyszuki-
wanych pozycji turystycznych online. 
– Internauci koncentrowali się na atrak-
cjach na łonie natury, położonych raczej 
blisko miejsca zamieszkania, wycieczkach 
plenerowych ze sportowym akcentem 
– mówi Agnieszka Sikorska, dyrektor 
biura ŚOT. Z tego powodu ŚOT podjął 
współpracę z blogerami, którzy stali się 
ambasadorami unikalnych śląskich atrak-
cji turystycznych. Poczynania wspomnia-
nych podróżników można śledzić do 
końca sierpnia na ich blogach i portalach 
społecznościowych. 
UM woj. śląskiego liczy też na promo-
cję przemysłowego dziedzictwa. Zwłasz-
cza że znów zyskało ono wsparcie. 
Niedawno o przyznaniu muzeum w Za-
brzu finansowego wsparcia ze środków 
pochodzących z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego poinformo-
wali w sztolni „Królowa Luiza” w Zabrzu 
minister środowiska Michał Woś, wice-
minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej Alina Nowak i Izabela Domo-
gała, członek zarządu Województwa 
Śląskiego. – To piękne miejsce. Cieszę 
się, że zostaliśmy upoważnieni przez 
wicepremiera Piotra Glińskiego do 
przekazania tych środków na rewitali-
zację naszego dziedzictwa przemysło-
wego. To miejsce symboliczne dla 
wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak 
wyglądał Śląsk i co jest na Śląsku dla 
nas wszystkich ważne – mówił minister 
środowiska, Michał Woś. – Sztolnia 
„Królowa Luiza” i cały kompleks po-
przemysłowy w Zabrzu to flagowe 
produkty turystyczne regionu, każde-
go roku odwiedzane przez tysiące osób. 
Nie ma lepszej lekcji historii, tradycji 
i kultury Śląska niż wizyta w takim 
miejscu. Cieszę się, że współpraca 
rządu z samorządem pozwala ocalić 
i zmodernizować takie obiekty – doda-
je marszałek Jakub Chełstowski. – To 
miejsce jest dowodem na wspaniałą 
synergię działań rządowych i samo-
rządowych. Cieszę się, że te środki 
sprawią, że plac budowy, w którym się 
obecnie znajdujemy, będzie perełką 
industrialną, ściągającą do regionu 
tysiące turystów – podkreślała Izabela 
Domogała, członek zarządu wojewódz-
twa śląskiego. 

Bez pomocy rządu 
operatorzy nie byliby  
w stanie przetrwać

Prezes Lucjan Karasiewicz podkreśla, że 
goście NAT nie chcą rezygnować z wy-
poczynku i to bardzo cieszy. – Dla nas 
to znak, że nasi goście mają do nas 
zaufanie, są lojalni i chcą nadal korzystać 
z naszych usług. Warto podkreślić, że 
NAT ma stałych klientów. Wielu z nich 
to mieszkańcy Śląska, którzy sami bu-
dowali ośrodki nadmorskie, gdy zarzą-
dzały nimi kopalnie. Dziś przyjeżdżają 
nad Bałtyk, i nie tylko odpoczywają, ale 
i pokazują znajomym – tu pracowałem, 
tu budowałem hotel – zaznacza. – Mamy 
też gości przywiązanych do danego 
miejsca ze względu na poziom obsługi. 
Według danych za 2019 r. aż 47 proc. 
naszych gości to stali klienci sieci, któ-
rzy albo korzystają z oferty jednego 
ośrodka, albo wybierają kolejne lokali-
zacje, poznając w ten sposób dzięki nam 
Polskę. Mieszkańcy Śląska to oczywiście 
główni nasi klienci, ale budujemy też 
relacje z gośćmi z pozostałej części Pol-
ski. W Kołobrzegu i Świnoujściu mamy 
wielu turystów z Niemiec, nad całym 
Bałtykiem – ze Skandynawii. Dla nich 
liczy się nie tylko dobra jakość usług, 
przystępna cena, ale i bezpieczeństwo, 
które zapewnia dziś Polska – dodaje. 
Zaznacza jednocześnie, że bez pomocy 
rządu dla branży operatorzy nie byliby 
w stanie przetrwać. – Umiejętnie sko-
rzystaliśmy z tarczy antykryzysowej, 
uzyskaliśmy wsparcie z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w postaci dopłat do wy-
nagrodzeń. Warto też podkreślić, że 
zarówno pracownicy, jak i nasi klienci 
z pełnym zrozumieniem podeszli do 
problemów firmy – zaznacza prezes NAT.

4,5 mln Polaków korzysta 
z e-usług oferowanych 
przez ZUS

 Jak podkreśla prof. Gertruda Uścińska, 
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, instytucja ta cały czas dopraco-
wuje rozwiązania związane z Platformą 
Usług Elektronicznych w ZUS, na której 
będą logować się uprawnieni do korzy-
stania z bonu turystycznego oraz firmy 
świadczące usługi turystyczne. – To ok. 
6,5 mln dzieci, którym będzie przysłu-
giwało wsparcie państwa w kwocie 500 
zł lub 1000 zł w wypadku dzieci niepeł-
nosprawnych – mówi prezes ZUS prof. 
Gertruda Uścińska. – ZUS jest tą insty-
tucją publiczną, która w trudnym okre-
sie pandemii wzięła na siebie praktycz-
nie 70 proc. nowych zadań, i to nie 
tylko związanych z systemem zabezpie-
czenia społecznego. Polski Bon Tury-
styczny to kolejne duże wyzwanie dla 
Zakładu. Są to zupełnie nowe wymaga-
nia dotyczące rozbudowy infrastruktury 
elektronicznej. Jesteśmy po prostu e-
-urzędem, z którego w tej chwili korzysta 
4,5 mln Polaków: ubezpieczonych, świad-
czeniobiorców, lekarzy, komorników, 
przedsiębiorców. Staliśmy się też do-
stawcą nowych technologii także dla 
tych, którzy będą korzystać z bonu tu-
rystycznego – wyjaśnia prezes ZUS. PG

Wszyscy 
uczestnicy 

kampanii mają 
nadzieję, że w tym 

roku większość 
Polaków spędzi 
wakacje w kraju. 

Zwłaszcza że 
rodziny będą 

miały wsparcie 
w postaci bonu 
turystycznego.

 #
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Koronawirus przyspiesza 
rozwój handlu w internecie 

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do kolejnej wielkiej migracji handlu z klasycznych 
sklepów do internetu. Czy właściciele firm mogą skorzystać na tej zmianie nawyków 

zakupowych? Oczywiście! Poprzez rozwijanie własnych sklepów online.
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Łatwo wskazać tych, którzy ucierpieli  
z powodu koronawirusa lub stracili w kon-
sekwencji kwarantanny społecznej, blo-
kującej przez długi czas możliwość wycho-
dzenia z domu i prowadzenia działalności 
w wielu branżach. Ale powoli widać też, 
kto zyskał. Do tej drugiej kategorii zalicza 
się e-commerce. Pomimo spadków więk-
szości danych ekonomicznych jego glo-
balna wartość w tym roku wzrośnie o ko-
lejne kilkanaście procent.

Pandemia przyspieszyła 
trend

Z uwagi na zamknięte centra handlowe 
czy ograniczenia w liczbie osób w placów-
kach, przez ponad 10 tygodni robienie 
zakupów w tradycyjny sposób było albo 
całkowicie niemożliwe, albo poważnie 
ograniczone.
W tej sytuacji zakupy przez internet stały 
się szczególnie atrakcyjną alternatywą.  
W momencie, w którym konsumenci na 
całym świecie stanęli w obliczu licznych 
obostrzeń związanych z możliwością ro-
bienia zakupów i zamkniętych sklepów  
z powodu pandemii, użytkownicy interne-
tu, aby nabyć nawet podstawowe towary, 
w znacznej mierze zwrócili się w stronę 
sklepów online.
Dane potwierdzają, jak bardzo zmieniły 
się zwyczaje zakupowe. Raport „Global 
Ecommerce 2020”, opublikowany w czerw-
cu 2020 r. przez ośrodek eMarketer, po-
kazuje dynamiczny rozwój e-commerce  
w czasie pandemii. Jego globalna wartość 
w tym roku wyniesie 4,1 bln dolarów 
 – o 18,4 proc. więcej niż w ubiegłym roku.
Eksperci eMarketera przewidują spadek 
wielkości obrotów w 2020 r. w Chinach  
i Indiach, ale jednocześnie wzrost w innych 
częściach świata. Prognozy mówią, że m.in 
w Malezji, na Filipinach czy w Hiszpanii 
będzie on przekraczał 20 proc. w porów-
naniu z 2019 r.

Rynek się zmienia

Również w Polsce pojawiają się pierwsze 
sygnały mówiące o dynamicznym wzroście 
e-commerce. Według informacji GUS han-
del detaliczny w kwietniu, pierwszym peł-
nym miesiącu narodowej kwarantanny  
i pandemicznych obostrzeń w handlu, 
zmalał o 23 proc. w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. 
Z najnowszych danych czerwcowych wy-
nika, że w miarę odmrażania gospodarki 
udział sprzedaży internetowej nieco spadł 
do 7,7 proc. z 9,1 proc. w maju. Nie wyni-
ka on jednak ze spadku popularności ka-
nału online, a raczej z faktu udostępniania 
klientom kolejnych placówek handlowych 
wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń. 
W czerwcu w ujęciu miesięcznym sprze-
daż detaliczna wzrosła bowiem o 8,4 proc. 
– Dane odsezonowane wskazują na wy-
raźne, niemal V-kształtne ożywienie wy-
datków konsumpcyjnych po osiągniętym 
w kwietniu dołku – wyjaśniają analitycy 
PKO Banku Polskiego.
Wysoka dynamika sprzedaży powinna też 
sprzyjać branży e-commerce. Wielu klien-
tów, którzy podczas pandemii po raz 
pierwszy zdigitalizowali swoje zakupy, 
może w kanale cyfrowym już pozostać.  
– Miliony osób w czasie pandemii zmienia 
swoje nawyki zakupowe – twierdzi Louis 

Columbus, ekspert zajmujący się zmiana-
mi w e-handlu na świecie. – Właśnie prze-
sądza się przyszłość e-commerce. Wyglą-
da na to, że weszliśmy na drogę, która 
całkowicie zmieni krajobraz rynku handlu 
w najbliższych latach – dodaje Columbus.

Sklep online w kwadrans

Jeśli rzeczywiście pandemia może tak 
głęboko zmienić nasze nawyki zakupowe, 
to myśląc o własnym biznesie, warto 
wzmocnić jego pozycję w internecie. Do-
tyczy to przede wszystkim firm zajmujących 
się sprzedażą. Jeśli znaczenie e-handlu 
rośnie, to brak tego kanału sprzedaży może 
skutecznie zablokować możliwości rozwo-
ju przedsiębiorstwa. Tym bardziej że po-
jawia się coraz więcej narzędzi pozwala-
jących szybko i stosunkowo tanio zbudować 
własną witrynę online.
Tego typu rozwiązania oferuje m.in. PKO BP. 
Bank umożliwia założenie własnego sklepu 
internetowego przez serwis iPKO i jego roz-
wój na platformie Shoplo. Sama procedura 
zakładania sklepu jest krótka i sprowadza 
się do wypełnienia prostego formularza. 
Następnie przy wykorzystaniu istniejących 
na platformie szablonów można w łatwy 
sposób stworzyć własny sklep online.  Klien-
ci PKO Banku Polskiego mogą skorzystać  
z promocji, w ramach której prowadzenie 
sklepu na platformie Shoplo będzie bezpłat-
ne przez pierwsze 3 miesiące.

E-biznes poprzez IPKO

Teraz e-sklep można prowadzić bez spe-
cjalistycznej wiedzy technicznej. Korzy-
stanie z platformy Shoplo sprawia, że 
uzyskuje się dostęp do szeregu profesjo-
nalnych rozwiązań pozwalających w prosty 
i bezpieczny sposób rozwijać własny  
e-handel. Chodzi m. in. o takie możliwości 
jak korzystanie z e-sklepu przez smartfo-
ny, uruchomienie chatu komunikującego 
się z klientami czy wreszcie obsługa płat-
ności internetowych. 
W prowadzeniu sprzedaży na Shoplo po-
magają nie tylko dostępne gotowe szablo-
ny, ale również wiele innych łatwych  
i intuicyjnych w obsłudze narzędzi. Klien-
ci mogą płacić korzystając z większości 
dostępnych na rynku integratorów płat-
ności, m.in. dotpay czy Przelewy24. Od 
strony logistycznej platforma zintegrowa-
na jest z obecnymi na rynku systemami. 
Kupujący mogą korzystać z najpopular-
niejszych dostawców, m.in. paczkomatów, 
UPS, DPD czy Poczty Polskiej.
Bardziej zaawansowanych internetowych 
sprzedawców zainteresuje z pewnością 
możliwość sprzedaży wielokanałowej  
– Multichannel, która oferuje obsługę wie-
lu kanałów sprzedaży z poziomu jednego 
panelu, możliwość obsługi aukcji w porta-
lach aukcyjnych: Allegro, eBay czy Amazon, 
prowadzenie sprzedaży na Facebooku,  
a także migrację produktów między kana-
łami sprzedaży. Godne uwagi jest też 
oferowane przez platformę zarządzanie 
stanami magazynowymi w czasie rzeczy-
wistym we wszystkich kanałach sprzeda-
żowych oraz gromadzenie historii zakupów 
z każdego kanału sprzedaży. PG

 p. woz.

MATERIAŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY 
Z PKO BANKIEM POLSKIM
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Myśląc o rozwoju 
własnego biznesu 
warto wzmocnić 

jego pozycję 
w internecie. 
Dotyczy to 

przede wszystkim 
firm zajmujących 

się sprzedażą. 
Jeśli znaczenie 

e-handlu rośnie, 
to brak tego 

kanału sprzedaży 
może skutecznie 

zablokować 
możliwości 

rozwoju 
przedsiębiorstwa. 

 #

Platforma  
Shoplo umożliwia 

szybkie 
uruchomienie 

sklepu 
internetowego. 
Sama procedura 
zakładania jest 

krótka  
i sprowadza się 
do wypełnienia 

prostego 
formularza.

 #
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W połowie lipca internet obiegła wia-
domość o decyzji Sądu Generalnego 
Unii Europejskiej w Luksemburgu, zgod-
nie z którą Apple nie musi płacić Irlan-
dii 13 mld euro zaległych podatków, 
których zwrot nakazała cztery lata temu 
Komisja Europejska. Według tej ostat-
niej Irlandia udzieliła amerykańskiemu 
koncernowi nieuzasadnionej pomocy 
publicznej w postaci ulg podatkowych. 

Apple wygrywa

W latach 2003–2014 Apple płacił poda-
tek dochodowy w Irlandii według efek-
tywnej stawki, która spadła z 1 proc. 
w 2003 r. do 0,005 proc. w 2014 r. 
(stawka podatku dochodowego w Irlan-
dii wynosi 12,5 proc.). Zdaniem KE była 
ona znacząco i sztucznie zaniżona. 
W odniesieniu do dwóch spółek, nale-
żących do grupy Apple i zarejestrowa-
nych w Irlandii, w interpretacjach in-
dywidualnych zatwierdzono metodę 

określania dochodu podlegającego 
opodatkowaniu, która nie odpowiadała 
rzeczywistości gospodarczej. Niemal 
wszystkie dochody ze sprzedaży odno-
towane przez obie spółki były wewnętrz-
nie przypisywane „siedzibom głównym”, 
które według KE istniały jedynie na 
papierze i nie były w stanie generować 
jakichkolwiek dochodów. Z kolei przy-
pisywane im dochody nie były opodat-
kowane w żadnym państwie. Komisja 
orzekła, że warunki opodatkowania 
w Irlandii umożliwiły Apple’owi unik-
nięcie płacenia podatków od niemal 
wszystkich dochodów ze sprzedaży jej 
produktów na całym jednolitym rynku 
Unii Europejskiej. Zdaniem Komisji ta-
kie działanie było niezgodne z unijny-
mi zasadami pomocy państwowej, 
ponieważ pozwoliło firmie Apple zapła-
cić znacznie niższe podatki niż te pła-
cone przez inne przedsiębiorstwa.
Kierownictwo koncernu z Cupertino 
utrzymywało, że decyzja KE nie miała 
podstaw ani w prawie, ani w faktach, 
i że w pełni wywiązali się ze swojego 

obowiązku podatkowego. Zwrotu 13 mld 
euro nie chciała także sama Irlandia, 
obawiając się utraty wiarygodności 
w oczach zagranicznych inwestorów. 
Lipcowy wyrok odrzucający nakaz KE 
dolał oliwy do toczącej się dyskusji 
o nieuczciwej praktyce unikania podat-
ków przez korporacje międzynarodowe 
(ang. Multinational Corporations, MNC). 
Ich krytycy twierdzą, że unikanie opo-
datkowania osiągnęło gigantyczną 
skalę, prowadząc do zubożenia społe-
czeństw już ubogich, a przynosząc 
korzyści jedynie kierownictwu korpo-
racji oraz krajom oferującym korzystne 
warunki podatkowe, takim jak Irlandia. 
Czy jednak Irlandia jest rzeczywiście 
w obecnej sytuacji wygraną?

Ekonomia realna 
i iluzoryczna

Pomijając fakt, że Irlandia na masową 
skalę uczestniczy w nieuczciwym 

procederze unikania opodatkowania 
przez korporacje międzynarodowe, 
powszechnie uważa się, że odniosła 
spektakularny sukces, stając się lide-
rem w wyścigu państw rywalizujących 
o przyciągnięcie i utrzymanie bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych. 
Apple jest tam obecny od 40 lat. W tym 
czasie Irlandia doświadczyła niebywałej 
transformacji gospodarczej. Jeszcze na 
początku lat 80. miała jeden z najniższych 
dochodów na mieszkańca i jedną z naj-
wyższych stóp bezrobocia w Europie. 
W połowie lat 90. do Irlandii sprowadzi-
ły się kolejne firmy technologiczne – Mi-
crosoft, Dell i Intel, które znalazły tam 
wykwalifikowanych pracowników mówią-
cych płynnie po angielsku, skłonnych 
pracować za stawki znacznie niższe niż 
Amerykanie czy Niemcy. Już w pierwszej 
dekadzie XX w. irlandzki produkt krajowy 
brutto na mieszkańca przewyższył ana-
logiczny wskaźnik USA i Wielkiej Brytanii. 
Oprócz branży technologicznej rozwijały 
się przemysły farmaceutyczny, chemicz-
ny i rolnictwo. 

Zatrute jabłko  
w raju celtyckiego 

tygrysa
Powszechnie uważa się, że korporacje międzynarodowe 
służą gospodarce narodowej, ponieważ tworzą miejsca 

pracy. Pytanie brzmi, czy służą dobru wspólnemu państwa 
w perspektywie długookresowej? Czy koszty i straty nie 
przewyższają korzyści? Tym, co zaciemnia wiele analiz 

wpływu korporacji na życie społeczno-ekonomiczne, jest 
fakt, że większość dyskusji ogranicza się jedynie do jego 

aspektu materialnego, pomijając element celowości. 
Tekst: Anna Woźniak
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 Dzisiaj Apple zatrudnia w Irlandii oko-
ło 6 tys. osób. Jeśli dołączyć do tego 
pracodawców takich jak Google, Face-
book, Intel, Dell, Microsoft oraz wiele 
mniejszych przedsiębiorstw z branży 
hi-tech, okaże się, że odsetek zatrud-
nionych w tym sektorze w skali całego 
kraju wynosi blisko 3 proc. i jest naj-
wyższy w Europie. Ogółem w korpora-
cjach międzynarodowych pracuje co 
siódmy mieszkaniec Irlandii. 
Wszystko to sprawiło, że w 2019 r. 
Irlandia była najszybciej rozwijającą 
się gospodarką w Europie (PKB wzrósł 
o 5,5 proc.). Można by to uznać za 
potwierdzenie tezy o pozytywnym 
wpływie bezpośrednich inwestycji za-
granicznych na jej gospodarkę. Two-
rzenie przez nie nowych miejsc pracy 
oraz korzystanie z usług lokalnych 
przedsiębiorstw rzeczywiście ożywiło 
ekonomię celtyckiego tygrysa. 
Istnieje jednak inne, mniej znane ob-
licze modelu gospodarczego, na którym 
Irlandia oparła swój dobrobyt. Komen-
tatorzy mówią nawet o istnieniu eko-

nomii iluzorycznej lub urojonej, dzia-
łającej równolegle do gospodarki 
rzeczywistej. Lwia część zysków księ-
gowanych przez globalne koncerny nie 
pochodzi bowiem z ich rzeczywistych 
zdolności produkcyjnych, ale jest po-
zyskiwana kanałami finansowymi. 
Co jakiś czas Bank Irlandii publikuje 
informację o istnieniu równoległego 
systemu bankowego, tzw. bankowości 
cienia – szeregu instytucji, które nie 
są bankami, choć dokonują operacji 
o charakterze bankowym. Posiadają 
aktywa (głównie w imieniu korporacji 
międzynarodowych), stanowiące wie-
lokrotność rzeczywistej wielkości go-
spodarki Irlandii. Bank Irlandii ocenił, 
że w I kwartale 2020 r. miały one war-
tość 4,5 bln (tj. 4 500 mld) euro i w cią-
gu ostatnich 3 lat wzrosły o blisko  
1,7 bln euro. 
Z kolei Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy obliczył, że w 2019 r. dwie 
trzecie wartości bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych w Irlandii, szaco-
wanych na 500 mld euro, to środki 

spółek fasadowych, stworzonych w celu 
uniknięcia opodatkowania w innych 
krajach. Wartości te pokazują, że sza-
cowana wielkość gospodarki irlandzkiej 
nie posiada pokrycia w rzeczywistym 
potencjale państwa, a jej losy leżą 
w rękach podmiotów zagranicznych.
Powyższe i podobne zestawienia dają 
jednak tylko częściową odpowiedź na 
pytanie o wpływ MNC na gospodarkę 
Irlandii. Są zestawieniem argumentów 
„za” i „przeciw”, dotyczą bowiem je-
dynie elementu materialnego omawia-
nej relacji. Organizują zwolenników 
i krytyków istniejącej sytuacji w nie-
kończącej się debacie, która utrwala 
status quo. 

Celowość wyeliminowana 

Odpowiedź na pytanie o wpływ korpo-
racji międzynarodowych na państwa 
narodowe tylko dlatego nie jest jedno-
znaczna, że cały aparat analityczny, 

który przyjmuje się przy tego typu 
ewaluacji, pozostaje pod wpływem 
jednego konkretnego nurtu filozoficz-
nego, który wyeliminował z obszaru 
swojego dochodzenia pytanie o celo-
wość rzeczy. Od kilku już stuleci na-
ukowcy i badacze zjawisk społeczno-
-ekonomicznych nie zadają 
zasadniczego pytania, które wcześniej 
zapewniało ludziom trzeźwy osąd rze-
czywistości – pytania o to, do czego 
rzecz służy.
Myśliciele nowożytni, zafascynowani 
osiągnięciami mechaniki zasadzającej 
się na relacjach materialnych, uznali 
rozważanie celowości za niepotrzebne, 
w konsekwencji czego wszelkie nauki 
rozwinięte na gruncie myśli Kartezjusza 
wyeliminowały je ze swojej metodolo-
gii. Jeżeli nawet uwzględniano cel 
w analizach, to jedynie w postaci szcząt-
kowej, jako pochodną relacji material-
nych, a nie jako zasadniczą przyczynę 
rzeczy, jak czynili to Arystoteles czy 
Tomasz z Akwinu. Tymczasem pytanie 
o cel można nazwać filozoficznym po-
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Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy 

obliczył, że 
w 2019 r. dwie 

trzecie wartości 
bezpośrednich 

inwestycji 
zagranicznych 

w Irlandii, 
szacowanych na 
500 mld euro, 

to środki spółek 
fasadowych, 
stworzonych 

w celu uniknięcia 
opodatkowania 

w innych krajach.
 #
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wer question, czyli pytaniem otwiera-
jącym drogę do wniknięcia w sedno 
rozważanego zagadnienia.
Budowę pajęczyny, na przykład, my-
śliciel nowożytny wyjaśnia układem 
neurofizjologicznym i dziedzictwem 
genetycznym pająka. Realista nato-
miast odwoła się do celu pająka – za-
pewniania sobie pokarmu. Choć odpo-
wiedź ta zdaje się trywialna, a dwa 
omawiane podejścia mogą nie stać ze 
sobą w sprzeczności, różnica między 
nimi tkwi w rozumieniu, który z dwóch 
aspektów determinuje ostatecznie 
omawiane zjawisko. Materialiści utrzy-
mują, że to struktura fizyczna daje 
kształt celowi, natomiast realiści twier-
dzą, że to cel determinuje strukturę 
materialną sieci.
Analogicznej argumentacji używa się 
w odniesieniu do człowieka, jego dzia-
łalności oraz jego życia wspólnotowe-
go. Nauki społeczne podstawą analiz 
czynią przypadłościowe cechy relacji: 
bądź to ludzką skłonność do konfliktu, 
bądź inklinację do wzajemnej solidar-
ności, bądź to ludzką chciwość, bądź 
szczodrość, skrzętnie ukrywając fakt, 
że rzeczywisty charakter tych relacji 
uzależniony jest od celu, któremu słu-
żą, i od konkretnych intencji uczestni-
ków życia społecznego. 
Odpowiedź na pytanie o celowość rze-
czy jest warunkiem zrozumienia rze-
czywistego stanu tej ostatniej, nieprze-
filtrowanego przez indywidualną 
percepcję interpretatora. Jest to pyta-
nie, które skutecznie leczy ludzkie 
myślenie z naleciałości materializmu, 
ewolucjonizmu (biologicznego czy spo-
łecznego), a rzeczy badanej przywraca 
właściwą miarę. 
Pytanie o wpływ korporacji międzyna-
rodowych na państwa narodowe roz-
patrywany w aspekcie celowości daje 
całkowitą jasność co do jego natury. 

Cel, czyli misja

Argument tworzenia miejsc pracy i oży-
wiania lokalnych przedsiębiorstw przez 
korporacje międzynarodowe opisuje 
efekty materialne towarzyszące pro-
cesowi inwestycji. Jednak zjawiska te 
nie są czynnikiem determinującym ich 
długookresowy i szerszy wpływ na dany 
kraj. Tym, co nada temu wpływowi jego 
ostateczną formę, jest cel inwestora. 
W przypadku korporacji cel ten można 
odczytać ze sformułowanych przez nie 
deklaracji misji i wizji. 
W skrócie, misją globalnych firm tech-
nologicznych jest tworzenie i dostar-
czanie klientom na całym świecie sprzę-
tu, oprogramowania i usług. Z kolei 
celem państwa narodowego jest dbałość 
o dobro wspólne obywateli – cel, który 
Irlandia ma wpisany do swojej konsty-
tucji. Tak długo, jak cele te wzajemnie 
się nie wykluczają, współpraca jest 
możliwa i może przynosić obopólną 
korzyść. Jednak gdy cele przestają być 
spójne, wówczas albo współpraca się 
kończy, albo jedna ze stron porzuca 
swój cel, zmienia kurs i zaczyna podą-
żać w kierunku wyznaczonym przez 
drugą stronę. Rzadko zdarza się, że 
MNC rezygnuje ze swojego celu dla 
dobra wspólnego obywateli państwa–
gospodarza. Znacznie częściej zdarza 
się sytuacja odwrotna. 

W latach 2015–2018 w Irlandii miały 
miejsce zdarzenia, które celnie obra-
zują dynamikę powyższych zależności. 

Centra danych w lesie

W 2015 r. Apple wystąpił do irlandzkich 
władz o pozwolenie na realizację ośmiu 
centrów danych na terenie 200-hekta-
rowego lasu, nieopodal miejscowości 
Athenry. Całkowity koszt projektu miał 
wynosić 850 mln euro. 
Przypadek chciał, że jeden z mieszkańców 
miasteczka, Allan Daly, zawodowo i hob-
bystycznie interesował się, czy raczej 
pasjonował, tematyką wpływu centrów 
danych na środowisko naturalne. Wraz 
z kilkoma innymi osobami zarzucili kon-
cernowi oraz lokalnym władzom, że przed 
wydaniem pozwolenia na budowę nie 
zbadały dostatecznie potencjalnych 
problemów, takich jak obciążenia sieci 
energetycznej przez proponowane cen-
tra. Daly wyliczył, że osiem centrów 
zużywałoby 240 megawatów, czyli  
6,75 proc. całego zużycia prądu w Irlandii. 
Apple argumentował, że potrzeby energii 
wykorzystywanej przez centra byłyby 
w 100 proc. zaspokojone ze źródeł ener-
gii odnawialnych. Jednak, jak twierdził 
Daly, Apple uszczupliłby jedynie istnieją-
ce zasoby energii odnawialnej Irlandii, 
nie zapewniając żadnych dodatkowych. 
Ponadto, zdaniem przeciwników projek-
tu, hałas, ruch i zanieczyszczenie stwa-
rzałyby zagrożenie dla wielu miejscowych 
gatunków zwierząt. Biorąc pod uwagę, 
że centrum zatrudniałoby jedynie około 
150 osób, czyli korzyść wynikająca z efek-
tu „tworzenia miejsc pracy” byłaby zni-
koma, koszt, zdaniem przeciwników 
przedsięwzięcia, był zbyt wysoki.
Pomimo przedkładanych zastrzeżeń, organ 
odwoławczy wydał pozwolenie. Sprawa 
trafiła do irlandzkiego Sądu Najwyższego, 
który także orzekł na korzyść amerykań-
skiego koncernu. Przeciwnicy projektu 
odwołali się i od tej decyzji. Sąd przyjął 
odwołania, na co Apple odpowiedział wy-
cofaniem się z projektu.
Daly apelował do władz Irlandii o roztrop-
niejsze planowanie inwestycji polegającej 
na budowie centrów danych, których 
specyfika jest jeszcze mało znana, oraz 
o stworzenie stosownych regulacji. Re-
prezentanci władz, owszem, zgodzili się, 
że regulacje powinny zostać zmienione, 
ale w kierunku ułatwiania procedur wy-
dawania stosowych pozwoleń. 

Irlandia udoskonala 
procedury

Komentując wiadomość o rezygnacji 
Apple’a z inwestycji, minister ds. Bizne-
su, Przedsiębiorczości i Innowacji, Heather 
Humphreys, oświadczyła, że   rząd zrobił 
wszystko, co w jego mocy, aby wesprzeć 
projekt, nawiązując współpracę z firmą 
na wysokim szczeblu zarówno w Irlandii, 
jak i za granicą. Dodała, że opóźnienia 
wskazują na potrzebę skuteczniejszego 
planowania i stosowniejszych procedur 
prawnych, aby w przyszłości administra-
cja irlandzka była wydajniejsza. „W związ-
ku z tym rząd już od kilku miesięcy 
pracuje nad udoskonaleniem tych pro-
cedur. Dzięki temu będziemy lepiej przy-
gotowani do wykorzystania w przyszłości 

takich możliwości inwestycyjnych” – 
oświadczyła Humphreys. 
Z kolei dyrektor generalny rządowej 
agencji ds. inwestycji, IDA Ireland, Mar-
tin Shanahan, nazwał bieg wydarzeń 
„rozczarowującym, choć – jak dodał – nie 
dziwi go fakt, że firma [Apple] stwierdzi-
ła, że   nie będzie już angażować się w ten 
proces. Zdobywanie bezpośrednich in-
westycji zagranicznych [przez państwa 
narodowe] jest ciągłą rywalizacją. Irlan-
dia od wielu lat odnosi wielkie sukcesy, 
ale nie możemy tego brać za pewnik. 
Musimy stale poprawiać naszą konku-
rencyjność i szybkość reakcji”. Shanahan 
powtórzył słowa Humphreys w odniesie-
niu do tworzenia w przyszłości skutecz-
niejszych przepisów dotyczących plano-
wania, aby dostosować je do tempa, 
w jakim działa świat biznesu.
I rzeczywiście, w marcu 2018 r. rząd 
irlandzki wprowadził nowe przepisy 
w celu przyspieszenia procesu plano-
wania centrów danych, które zostały 
sklasyfikowane jako „infrastruktura 
strategiczna”, co miało umożliwić wnio-
skodawcom pominięcie władz lokalnych 
i składanie wniosków bezpośrednio do 
organów wyższej instancji.
Trudno było znaleźć wypowiedzi rzą-
dzących, w których deklarowaliby zmia-
nę prawodawstwa w kierunku większej 
dbałości o środowisko naturalne czy 
też w kierunku racjonalizacji polityki 
energetycznej przy tego typu inwesty-
cjach. Nie wzięto pod uwagę długofa-
lowych efektów centrów, a jedynie 
krótkofalowe korzyści. W imię „konku-
rencyjności” pojętej w znaczeniu czysto 
komercyjnym zignorowano fakt, że 
w perspektywie długookresowej inwe-
stycja wygenerowałaby znaczne koszty, 
a często i trwałe straty, za które osta-
tecznie zapłaciłby podatnik irlandzki. 
Innymi słowy, rząd przyjął optykę firmy 
Apple. W chwili, gdy wystąpił konflikt 
interesów, ewidentnie widoczny w przy-
padku budowy centrów danych, rząd ze 
względów wizerunkowych stanął po 
stronie giganta. Skrupulatnym analizom 
obywatela poświęcono minimum uwagi. 
Nawet jeżeli analizy były niepoprawne, 
dobro wspólne wymagało, aby je roz-
ważyć, poddać szerszej dyskusji i doko-
nać stosownych zmian w prawodawstwie. 
Tymczasem jedyną odpowiedzią władz 
była deklaracja o przyspieszeniu proce-
dur w przyszłości. De facto oznacza to 
wyeliminowanie części etapu, na którym 
obywatele mogą zgłaszać zastrzeżenia. 
Dbałość o konkurencyjność i sprzyjanie 
zagranicznym inwestorom są w Irlandii 
dostrzegalne w różnych sferach życia. Dla 
decydentów stały się wyznacznikiem ro-
zumienia, czym jest dobro wspólne, także 
w odniesieniu do obszarów takich jak 
szkolnictwo, edukacja czy nauka. Skala 
wpływu zasad, jakie wiele korporacji ma 
wpisanych w swoje kodeksy postępowania, 
jest także odczuwalna w wyborach, jakich 
dokonują sami obywatele Irlandii, o czym 
świadczą choćby wyniki kilku ostatnich 
referendów. Jednak przypadek Allana Da-
ly’ego pokazuje, że cel uniwersalny, jakim 
jest trwanie przy rozumieniu rzeczywisto-
ści, a który łączy ludzi niezależnie od ich 
narodowości, ma na nią faktyczny wpływ. 
Nawet w tak nierównej walce dawidowa 
proca prawdy skutecznie kruszy fasadowe 
elementy systemu.  PG

Autorka jest doktorem nauk  
ekonomicznych i wykładowcą akademickim.

Komisja orzekła, 
że warunki 

opodatkowania w 
Irlandii umożliwiły 

Apple’owi 
uniknięcie płacenia 

podatków od 
niemal wszystkich 

dochodów ze 
sprzedaży jej 
produktów na 

całym jednolitym 
rynku Unii 

Europejskiej.
 #



TARCZA ANTYKRYZYSOWA daje mu moc uśmiechów, 
bo nie martwi się o swoją pracę.

GBC_BGK_TARCZA254x360.indd   1GBC_BGK_TARCZA254x360.indd   1 27/07/2020   12:3327/07/2020   12:33

REKLAMA



PARTNER STRATEGICZNY WYDANIA PARTNER WYDANIA

PATRIOTYZM
GOSPODARCZY

TARCZA ANTYKRYZYSOWA daje mu moc uśmiechów, 
bo nie martwi się o swoją pracę.

GBC_BGK_TARCZA254x360.indd   1GBC_BGK_TARCZA254x360.indd   1 27/07/2020   12:3327/07/2020   12:33


