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Spis treści

Polski eksport wychodzi  
z kryzysu 
Pomimo pandemii COVID-19 i związanych 
z nią ograniczeń polskim przedsiębiorcom 
udało się w pierwszym półroczu 2020 r. 
wyeksportować z Polski towary o wartości 
prawie 110 mld euro.

s.04

Rządowa pomoc  
płynie przez banki 
Najważniejsza rola, jaką banki mają do ode-
grania, to szybka dystrybucja pomocy pań-
stwa dla firm i klientów indywidualnych. I tu 
banki wykazały się dużą sprawnością  
– szczególnie PKO BP i Pekao SA.

s.05

Wakacje  
w czasach pandemii 
Mimo pandemii wielu Polaków nie zrezygno-
wało z planów urlopowych. Największym 
powodzeniem cieszą się wczasy w Polsce, 
których popularność jeszcze wzrosła po 
wprowadzeniu bonu turystycznego.

s.08

Moralnie  
znaczy twórczo 
ONZ ogłosiło 2021 rokiem ekonomii kre-
atywnej dla zrównoważonego rozwoju. 
Elementem tak zdefiniowanej inicjatywy są 
cele zrównoważonego rozwoju, które nawią-
zują także do obyczajowości człowieka.

s.12

Polska może stać się  
liderem przemian  
Polska ma szansę stać się gospodarczym 
liderem Europy. Warunkiem jest innowacyj-
ność – twierdzili uczestnicy panelu „Kluczo-
we czynniki dla rozwoju polskiej gospodarki? 
Jakim krajem będziemy w 2050 roku?”

s.09

s.10 Popyt na własne M  
nie maleje 
Wyniki lipcowej edycji badania wpływu 
pandemii COVID-19 na koniunkturę wska-
zują na kontynuację wyhamowywania ne-
gatywnych tendencji, które uwidoczniły się 
w pierwszych dwóch kwartałach roku.

Wstęp

Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na funkcjonowa-
nie niemal wszystkich dziedzin polskiej gospodarki. Wydaje się 
jednak, że jeśli nie dojdzie do gwałtownych wzrostów zakażeń, 
najgorsze mamy już za sobą. Z kryzysu wychodzi rodzimy eks-
port, Polacy wyjechali na wakacje, pandemii nie poddaje się też 
krajowy przemysł.
Wraz z odblokowaniem naszej gospodarki, ale przy zachowaniu 
wszelkich środków ostrożności, pełną parą ruszyły także naj-
większe kongresy ekonomiczne w kraju. W tym tygodniu odby-
ła się – przełożona z czerwca – III edycja Forum Wizja Rozwoju 
w Gdyni. Już w przyszłym tygodniu rozpoczyna się kolejna duża 
impreza – XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. 
Jak dotychczas pandemia najbardziej daje się we znaki organi-
zatorom największego i najbardziej znanego spotkania przed-
stawicieli świata polityki i biznesu w Europie Środkowo-Wschod-
niej, do tego najstarszemu z dużych wydarzeń gospodarczych 
w Polsce – Forum Ekonomicznemu, które od 1992 r. tradycyjnie 
odbywało się w Krynicy-Zdroju. Z powodu wprowadzenia  
6 sierpnia przez resort zdrowia dodatkowych obostrzeń sani-
tarno-epidemiologicznych w prawie dwudziestu powiatach w sze-
ściu województwach, w tym również na terenie powiatu nowo-
sądeckiego, gdzie znajduje się Krynica-Zdrój, podjęto decyzję 
o zmianie lokalizacji imprezy. Forum odbędzie się w dniach  
8–10 września w oddalonym o pół tysiąca kilometrów Karpaczu.
Zakończone właśnie Forum Wizja Rozwoju pokazało jednak, że 
przy uwzględnieniu wszystkich wymagań przewidzianych prze-
pisami o przeciwdziałaniu pandemii duża impreza gospodarcza 
w Polsce może być zrealizowana z powodzeniem. W Gdyni nie 
zabrakło zarówno przedstawicieli rządu, jak i największych 
polskich spółek czy banków.
– Stoimy dziś przed ogromnymi wyzwaniami, ale także wielkimi 
szansami i możliwościami – mówił premier Mateusz Morawiec-
ki w czasie swojego wystąpienia w sali plenarnej Akademii 
Marynarki Wojennej. – Pierwsze miesiące udowodniły, że umie-
my radzić sobie z epidemią lepiej niż inne kraje. Na wykresie 
pokazującym, jak państwa radzą sobie z ochroną zdrowia oby-
wateli oraz ratowaniem miejsc pracy, Polska była w prawym 
górnym rogu – najlepszym miejscu, w którym mogła. Jesteśmy 
stawiani za wzór ze względu na to, jak do tej pory poradziliśmy 
sobie z problemami gospodarczymi – podkreślił szef rządu.
– Grupa Lotos czuje się odpowiedzialna za to, co czeka nasz 
kraj w przyszłości – mówił z kolei Paweł Jan Majewski, prezes 
gdańskiej spółki. – Działalność i rozwój naszego koncernu bez-
pośrednio przekłada się na rozwój polskiej gospodarki i bezpie-
czeństwo energetyczne kraju – dodał.
– Najbardziej kluczowa w moim przekonaniu jest konsekwencja 
w działaniu i wykorzystywaniu możliwości wsparcia, które już 
dziś są dostępne. Przyszłość związana z pandemią jest póki co 
bardzo trudna do przewidzenia – konkludował w Gdyni Włodzi-
mierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
Na Forum Wizji Rozwoju nie zabrakło też redakcji „Patriotyzmu 
Gospodarczego”. Będziemy również obecni na kolejnych wyda-
rzeniach, za organizację których mocno trzymamy kciuki. PG

Zapraszam do lektury!

Paweł Woźniak
redaktor naczelny 
@Pawel_Wozniak 

WYDAWCA
FORUM SA

02-056 Warszawa ul. Filtrowa 63 lok 43

Magazyn „Patriotyzm Gospodarczy”  
jest dołączany do dziennika „Gazeta Polska Codziennie”

PREZES ZARZĄDU: Beata Dróżdż

REKLAMA: +48 505 942 582

REDAKTOR NACZELNY: Paweł Woźniak

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Mariusz Andrzej Urbanke, Andrzej Ratajczyk,  
Anna Woźniak

KOREKTA: Justyna Foksowicz 

SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Mariusz Troliński STUDIO

DYREKTOR DS. ROZWOJU: Mikołaj Gomółka

KOORDYNATOR PROJEKTU: Maciej Tomaszewski

www.facebook.com/GPCodziennie

www.twitter.com/GPCodziennie

www.gpcodziennie.pl

POLSKA JEST W NAJLEPSZYM MIEJSCU, W JAKIM MOGŁA SIĘ ZNALEŹĆ

PATRIOTYZM
GOSPODARCZY



PATRIOTYZM GOSPODARCZY4 HANDEL STAN OBECNY I SCENARIUSZE NA PRZYSZŁOŚĆ

Pandemia wpłynęła na funkcjonowanie 
niemal wszystkich dziedzin światowej 
gospodarki. Dotyczy to też handlu mię-
dzynarodowego, który bardzo ucierpiał 
z powodu czasowego zamknięcia granic, 
wprowadzenia ograniczeń w transporcie 
czy zerwania łańcuchów dostaw. Według 
wyliczeń Światowej Organizacji Handlu 
(WTO) efektem pandemii może być znacz-
ny spadek wolumenu handlu międzyna-
rodowego, w zależności od zrealizowane-
go scenariusza spadek ów może wynieść 
od 13 proc. do nawet 32 proc. Wiele 
wskazuje na to, że jednak nie sprawdzą 
się najbardziej pesymistyczne scenariusze 
dotyczące spadku handlu światowego. 
Wolumen światowego handlu towarami, 
po spadku o 3 proc. r/r w I kwartale br., 
obniżył się według wstępnego szacunku 
WTO o 18,5 proc. w II kwartale. Był to 
wprawdzie spadek rekordowo głęboki, ale 
w ocenie przedstawicieli WTO sytuacja 
mogła być znacznie gorsza. – W świetle 
wyników I półrocza bliski spełnienia jest 
sformułowany w dorocznej prognozie WTO 
z kwietnia scenariusz optymistyczny, 
oddala się natomiast niebezpieczeństwo 
realizacji scenariusza pesymistycznego 
– wskazali w swojej analizie eksperci Pol-
skiego Instytutu Ekonomicznego.

Znacząca poprawa salda 
wymiany handlowej

Bardzo prawdopodobne, że również sytuacja 
polskiego eksportu będzie lepsza od progno-
zowanej. Jak wynika z najnowszych danych 
GUS, po głębokich spadkach polskiego eks-
portu towarów notowanych w kwietniu i maju 
czerwiec przyniósł widoczne oznaki ożywienia. 
Efektem tego jest wzrost wartości czerwco-
wego eksportu o 0,3 proc. w stosunku do roku 
ubiegłego. – To wynik stopniowego odmraża-
nia gospodarki, a także znoszenia ograniczeń 
na rynkach naszych partnerów – podkreślono 
w komentarzu Ministerstwa Rozwoju.
Czerwcowe dane dotyczące eksportu wy-
glądają szczególnie korzystnie na tle spadków, 
jakie notowano w poprzednich miesiącach. 
W kwietniu wartość eksportu obniżyła się 
o 28,6 proc., a w maju o 21,6 proc. Po stronie 
importu nadal notowane jest spowolnienie, 
choć jego skala (-13,5 proc.) jest znacznie 
łagodniejsza niż w kwietniu (-27,5 proc.) 
i maju (-29,3 proc.). W całym pierwszym 
półroczu 2020 r. eksport towarów z Polski 
zmniejszył się w ujęciu rocznym o 7 proc., 
do poziomu 109,7 mld euro, a import był 
o 11 proc. niższy i wyniósł 104,8 mld euro. 

Głębszy spadek obrotów po stronie importu 
przełożył się na znaczącą poprawę salda 
wymiany – do 4,9 mld euro w porównaniu 
z ok. 280 mln euro w I półroczu 2019 r.

Rośnie eksport do USA i Chin

Z danych GUS wynika, że pandemia nie spo-
wodowała znaczących zmian, jeśli chodzi 
o kierunki eksportu. W pierwszej połowie roku 
eksport do krajów Unii Europejskiej osiągnął 
wartość ponad 80,4 mld euro i był o 8,9 proc. 
niższy niż przed rokiem. W nieco wolniejszym 
tempie zmniejszył się eksport na pozaunijne 
rynki rozwinięte – o 6,3 proc., do 14,2 mld 
euro, w tym do Wielkiej Brytanii o 10,5 proc., 
do blisko 6,3 mld euro. Sprzedaż polskich 
towarów do USA w I półroczu br. natomiast 
wzrosła o 2,3 proc., osiągając wartość prawie 
3,5 mld euro. Pierwsze półrocze przyniosło 
też wzrost eksportu do krajów WNP  
o 0,6 proc., do poziomu ponad 7 mld euro. 
Warto podkreślić, że dość korzystnie kształto-
wała się sprzedaż na Ukrainę (wzrost o 0,2 
proc., do 2,3 mld euro). Eksport do Rosji zmniej-
szył się natomiast o 3,2 proc., do 3,3 mld euro. 
Wzrost eksportu o 5,8 proc., do ponad  
8 mld euro, odnotowano w przypadku po-

zostałych rynków słabiej rozwiniętych (z wy-
łączeniem WNP). W eksporcie do tej grupy 
wśród ważniejszych odbiorców naszych 
produktów tradycyjnie istniały duże dys-
proporcje w dynamice sprzedaży. Z jednej 
strony notowano intensywny wzrost eks-
portu m.in. do Chin (o 14,2 proc.), Arabii 
Saudyjskiej (o 75 proc.) czy Algierii (o 21 
proc.), z drugiej zaś spadek m.in. do Serbii 
(o 17 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich (o 8,7 proc.) czy Indii (o ok. 22 proc.). 
Chociaż czerwcowe wyniki polskiego eks-
portu budzą optymizm, trzeba pamiętać, 
że nadal nie ma pewności co do rozwoju 
globalnej sytuacji gospodarczej. Głównymi 
czynnikami niepewności pozostają rozprze-
strzenianie się koronawirusa na świecie 
i możliwość ponownego przyjęcia przez 
wiele krajów ograniczeń w przemieszczaniu 
się i prowadzeniu działalności gospodarczej. 
„Utrzymująca się niepewność wpływa na 
odkładanie decyzji konsumpcyjnych i inwe-
stycyjnych, a to z kolei działa redukująco 
na eksport i import. Jednocześnie znacząca 
poprawa realnych danych w polskiej gospo-
darce, w gospodarkach naszych partnerów, 
a także poprawiające się wskaźniki nastro-
jów konsumentów i producentów pozwala-
ją z umiarkowanym optymizmem oczekiwać, 
że sytuacja w handlu światowym, w tym 
w polskiej wymianie z zagranicą, w najbliż-
szych miesiącach będzie się systematycz-
nie poprawiała” – czytamy w komentarzu 
Ministerstwa Rozwoju.
Z pewnością polskich eksporterów cieszą 
też poprawiające się wskaźniki koniunktury 
i nastrojów przedsiębiorców w Niemczech, 
które są najważniejszym partnerem han-
dlowym Polski. 

Polska żywność odporna 
na koronawirusa

W pierwszym półroczu szczególnie dobre 
wyniki zanotował polski eksport towarów 
rolno-spożywczych. – Na początku roku wstęp-
ne dane wskazywały, że będzie to kolejny 
rekordowy rok w naszym eksporcie rolnym. 
Taka była dynamika jeszcze w styczniu i lutym. 
Jednak już w marcu pandemia wpłynęła istot-
nie na wyniki handlu zagranicznego, ale 
optymistyczne jest to, że od czerwca sytuacja 
poprawia się z dnia na dzień. Dzięki temu 
w pierwszej połowie roku udało się sprzedać 
za granicą produkty rolno-spożywcze o war-
tości 16,4 mld euro, tj. o 7 proc. więcej niż 
rok wcześniej – poinformował Jan Krzysztof 
Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Wpływ na to miały przede wszystkim bardzo 
dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierw-
szym kwartale tego roku oraz ożywienie w eks-
porcie w czerwcu br. W pierwszym kwartale 
br. korzystna była deprecjacja złotego wzglę-
dem euro i dolara amerykańskiego oraz nadal 
korzystny dla eksporterów kurs złotego w dru-
gim kwartale br. Duże znaczenie miały też 
podejmowane przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi różne działania mające na celu 
promowanie polskiej żywności na rynkach 
zagranicznych. Szybko uruchomiono np. 
specjalną zakładkę na stronie internetowej 
o możliwościach eksportu do różnych krajów, 
co udało się dzięki zaangażowaniu polskich 
dyplomatów, którzy pomagają w zbieraniu 
takich informacji z rynków zagranicznych. 
Wraz z upływem czasu część krajów o słabym 
rolnictwie, ale posiadających zasoby finanso-
we, zaczęło tworzyć lub odbudowywać rezer-
wy żywnościowe. Zainteresowane polską 
żywnością są m.in. Arabia Saudyjska, Egipt, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie i Liban. PG
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Polski eksport wychodzi  
z kryzysu 

Pomimo rozprzestrzeniającej się na świecie pandemii COVID-19 i związanych  
z nią ograniczeń polskim przedsiębiorcom udało się w pierwszym półroczu 2020 r. 

wyeksportować z Polski towary o wartości prawie 110 mld euro.
Tekst Andrzej Ratajczyk
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Banki zareagowały na kryzys bardzo szybko 
i zaostrzyły warunki udzielania kredytów, żeby 
nie powiększać portfela złych długów. Teraz, 
gdy gospodarka wraca do normalności, łago-
dzą przepisy poprzez akceptowanie dochodów 
przynajmniej części przedsiębiorców czy ko-
rekty w kwestii wymaganego wkładu własne-
go. Biorą też czynny udział w dostarczaniu 
Polakom pomocy rządowej.

W Pekao nie tylko  
bon i tarcza

Pekao zaoferowało nie tylko dostęp do tarczy 
antykryzysowej czy bonu turystycznego, 
lecz także inne programy, w tym m.in. pro-
gram dopłat Banku Gospodarstwa Krajowe-
go (BGK) dla przedsiębiorców. W tym celu 
Pekao SA podpisało z BGK umowę, dzięki 
której przedsiębiorcy, na których działalność 
negatywnie wpłynęła epidemia COVID-19, 
mogą w Pekao skorzystać z dopłat BGK do 
odsetek kredytów. Dopłaty do oprocento-
wania obejmują zarówno nowe, jak i już 
zaciągnięte kredyty obrotowe. Produkt jest 
przeznaczony dla mikro, małych, średnich 
oraz dużych firm. 
Z pomocy BGK w postaci dopłat do oprocen-
towania mogą skorzystać przedsiębiorcy, 
którzy mają kredyt obrotowy bądź go zaciągną  
do końca tego roku. Dopłaty stanowią część 
odsetek pobieranych przez bank i wynoszą 
w przypadku mikro, małych i średnich firm  
2 proc. kwoty odsetkowej, a w przypadku 
innych przedsiębiorców – 1 proc. Co za tym 
idzie, przedsiębiorca przystępujący do pro-
gramu będzie spłacał bankowi różnicę pomię-
dzy odsetkami naliczonymi według oprocen-
towania i kwotą dopłaty. Jedną z kluczowych 
zasad udziału w programie jest wsparcie firm, 
które w związku z sytuacją gospodarczą wy-
wołaną COVID-19 utraciły płynność finansową 
lub są tym zagrożone. Co ważne, firma ubie-
gająca się o pomoc nie mogła na koniec  
2019 r. spełniać kryteriów przedsiębiorstwa 
znajdującego się w trudnej sytuacji.

 – Od początku epidemii COVID-19 aktywnie 
wspieramy przedsiębiorców dotkniętych jej 
biznesowymi skutkami, oferując im liczne 
produkty bankowe z gwarancjami instytucji 
państwowych lub unijnych. Bierzemy też 
bardzo aktywny udział w dystrybuowaniu 
środków z Tarczy PFR. Do programu dopłat 
BGK do odsetek kredytów przystąpiliśmy jako 
jeden z pierwszych banków, bo uważamy, że 
może to realnie pomóc zagrożonym firmom 
w przetrwaniu trudniejszego okresu – mówi 
Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Pekao 
nadzorująca Pion Bankowości Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.

PKO BP liderem 
w dystrybucji subwencji 

Grupa PKO BP też bardzo aktywnie włączyła 
się w walkę z kryzysem. Bank z wyprzedzeniem 
przygotował się na dekoniunkturę, dzięki cze-
mu dynamika jego zysku jest lepsza niż w ca-
łym sektorze. W samym II kwartale grupa 
osiągnęła 803 mln zł zysku netto. Bank aktyw-
nie włączył się w ratowanie polskich firm i two-
rzonych przez nie miejsc pracy. Jest liderem 
w dystrybucji subwencji z Tarczy Finansowej 
PFR dla mikro, małych i średnich firm. 
– Polska gospodarka stopniowo wychodzi z kry-
zysu, jakiego doświadczyła na skutek pande-
mii SARS-CoV-2, choć otoczenie gospodarcze 
ze względu na panującą niepewność wciąż 
pozostaje trudne. W takich warunkach w I po-
łowie 2020 r. Grupa PKO Banku Polskiego 
wypracowała 1,3 mld zł zysku netto. To wynik 
wyraźnie niższy niż przed rokiem, ale jedno-
cześnie jego dynamika jest lepsza niż w całym 
sektorze bankowym. Przyczyniło się do tego 
dobre przygotowanie Grupy Kapitałowej Ban-
ku na trudniejsze warunki gospodarcze, w któ-
re wkroczyła z bardzo dobrymi parametrami 
finansowymi. Dzięki temu w najostrzejszej 
fazie kryzysu mogła się skupić na przyspie-
szeniu cyfryzacji. Owocem tych działań jest 
m.in. uruchomiona na początku lipca platfor-
ma Automarket, wdrożenie otwierania wybra-

nych rachunków osobistych „na selfie” oraz 
udostępniony już na pełną skalę asystent 
głosowy naszej aplikacji IKO – powiedział Zbi-
gniew Jagiełło, prezes PKO BP. 
Podczas trwającego do końca lipca naboru 
wniosków subwencje z Tarczy Finansowej PFR 
za pośrednictwem PKO BP otrzymało  
66,5 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających 
prawie 503 tys. pracowników. Na ich konta 
wpłynęły subwencje o wartości aż 10,5 mld zł 
spośród 60,5 mld zł wypłaconych przez PFR. 
W kwietniu bank wspólnie z Krajową Izbą 
Rozliczeniową (KIR) stworzył system do wnio-
skowania o subwencje z Tarczy Finansowej 
PFR, który został następnie udostępniony 
pozostałym uczestnikom rynku. PKO Bank 
Polski zorganizował także emisje obligacji 
PFR, które pozwoliły na sfinansowanie pro-
gramu. Dziś PKO BP nadal stara się rozwijać 
– w kierunku platformy bankowej. 

W kryzysie jak najbliżej 
klientów

Zarówno wspomniane banki, jak i cały sektor 
starają się też ułatwiać klientom złożenie 
wniosku o polski bon turystyczny – nową for-
mę wsparcia dla rodzin, która ma pomóc 
osłabionej w wyniku pandemii COVID-19 
branży turystycznej. O pomoc można starać 
się przez Platformę Usług Elektronicznych 
ZUS, a klienci mają możliwość szybkiego za-
logowania się do niej za pośrednictwem pro-
filu zaufanego przez bankowość elektroniczną. 
– Chcemy być jak najbliżej naszych klientów 
i ułatwiać im wszelkie sprawy administracyj-
ne. Jest to szczególnie istotne w dobie koro-
nawirusa. Dlatego od samego początku trwa-
nia programu oferujemy wsparcie przy 
formalnościach związanych z bonem tury-
stycznym. Wystarczy zalogować się profilem 
zaufanym Banku Pekao SA na Platformę Usług 
Elektronicznych ZUS, przejść do zakładki bon 
turystyczny i aktywować bon – mówi Bartosz 
Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji 
i Płatności w Banku Pekao SA.

Tanie kredyty, ale nie dla 
wszystkich

Warto podkreślić, że pomimo pandemii nie 
załamało się zainteresowanie kredytami 
w polskich bankach. – Kredyty są dziś najtań-
sze w historii – w czerwcu nowe kredyty 
mieszkaniowe sprzedawane były przy opro-
centowaniu na poziomie 3,3 proc. w skali roku. 
Warto przypomnieć, że jeszcze przed epidemią 
podobne było oprocentowanie lokat banko-
wych, a kredyty, nawet mieszkaniowe, były 
o 1/3 droższe – zaznacza Bartosz Turek, głów-
ny analityk HRE Investments. 
– Trudno się więc dziwić, że chętnych na hi-
poteki nie brakuje. Z danych BIK wynika, że 
w lipcu br. popyt na mieszkaniowe długi był 
prawie tak wysoki, jak w analogicznym okre-
sie przed rokiem. Na takie kredyty mogą 
jednak liczyć tylko klienci najmniej ryzykowni 
z punktu widzenia banków, a więc posiadają-
cy umowę o pracę, przyzwoite dochody i wy-
soki wkład własny (najlepiej co najmniej  
20–30 proc.). Przez ostatnich kilka miesięcy 
banki wyraźnie zaostrzyły bowiem kryteria 
udzielania kredytów. Jeszcze na początku roku 
możliwe było zaciągnięcie kredytu mieszkanio-
wego, zarabiając na tzw. śmieciówce, działając 
w ramach samozatrudnienia czy posiadając 
10-proc. wkład własny. Dziś taki miks to niemal 
gwarantowana decyzja negatywna – dodaje. 
Banki deklarują jednak złagodzenie kryteriów 
polityki kredytowej. Tak wynika z ankiet prze-
prowadzonych przez NBP. Chodzi o liberalizację 
zasad przy udzielaniu kredytów z niskim wkła-
dem własnym czy akceptowanie dochodów 
przynajmniej z części jednoosobowych firm 
(szczególnie tych, których działalność w ostat-
nim czasie nie ucierpiała). Dane GUS pokazu-
ją, że małe firmy całkiem dobrze sobie radzą 
– obecnie skłonne są nawet zatrudniać nowych 
pracowników, szczególnie w budownictwie czy 
usługach. Ten optymizm powinien skłonić ban-
ki do szerszej akcji kredytowej, bo pieniądz jest 
niezbędny firmom nie tylko na przetrwanie, 
lecz przede wszystkim na rozwój. PG

Rządowa pomoc 
płynie przez banki

Najważniejsza rola, jaką obecnie banki mają do odegrania, 
to szybka dystrybucja pomocy państwa dla firm i klientów 
indywidualnych. I tu banki wykazały się dużą sprawnością  

– szczególnie dwa największe, czyli PKO BP i Pekao SA. 
Tekst Mariusz Andrzej Urbanke
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Realny doradca w wirtualnej 
rzeczywistości

Trwająca na całym świecie pandemia koronawirusa i towarzyszące jej skutki dla ludzi 
i gospodarki powodują, że firmy zostały postawione przed licznymi nowymi wyzwaniami. 

Jednym z nich jest bezpieczny kontakt z klientem i jego bieżąca obsługa. Doskonałe 
narzędzie, które rozwiązuje ten problem, udostępnił PKO Bank Polski. Z rozwiązania mogą 

skorzystać wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć czegoś o ofercie banku  
bądź z niej skorzystać. 
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W sierpniu PKO Bank Polski uruchomił 
usługę wideodoradcy dla klientów indy-
widualnych. Bez wychodzenia z domu 
i w przystępny sposób każdy może za-
mówić rozmowę wideo w trybie online. 
Podczas takiej rozmowy można złożyć 
wniosek o kartę kredytową, pożyczkę 
gotówkową, ubezpieczenie komunika-
cyjne czy otwarcie limitu w koncie. W okre-
sie pandemii wideorozmowa to rozwią-
zanie wygodne, bezpieczne i skuteczne.

Dystans społeczny to 
wyzwanie dla firm

Zaawansowana technologia, z którą na 
co dzień mamy niemal wszyscy do czy-
nienia, sprawia, że korzystanie z różne-
go rodzaju botów czy systemów rezer-
wacyjnych wydaje się normalnością. 
Jednak podczas gdy poziom sztucznej 
inteligencji osiąga coraz wyższe stan-
dardy, nadal większość osób w kontak-
cie z firmą szuka dostępnego, zaanga-
żowanego i autentycznego pracownika. 
Okazuje się bowiem, że bardzo często 
żadne urządzenie czy technologia nie 
zastąpią ludzkiej obsługi. 
No tak, ale mamy przecież pandemię 
i zachowanie dystansu społecznego, 
a najlepiej ograniczenie kontaktów oso-

bistych do niezbędnego minimum, jest 
priorytetowym zaleceniem niemal wszyst-
kich państw na całym świecie, jak i in-
stytucji medycznych ze Światową Or-
ganizacją Zdrowia (WHO) na czele.
Po blisko pół roku pandemii jedno wiemy 
na pewno – głównym sposobem roz-
przestrzeniania się SARS-CoV-2 jest 
droga kropelkowa. Najczęstszą przyczy-
ną zakażeń jest zatem kontakt z chorą 
osobą. By się tego ustrzec, WHO zaleca 
więc zachowanie przynajmniej jedno-
metrowego dystansu społecznego mię-
dzy ludźmi. 
Okazuje się jednak, że nawet taka od-
ległość może nie uchronić nas przed 
zakażeniem. Naukowiec z Massachusetts 
Institute of Technology, prof. Lydia Bo-
urouiba, która bada interfejs dynamiki 
płynów i epidemiologii, opublikowała 
niedawno artykuł w „Journal of the Ame-
rican Medical Association”, w którym 
argumentuje, że zalecenie dotyczące 
odległości WHO jest oparte na przesta-
rzałych badaniach. „Jeśli działamy w prze-
strzeniach zamkniętych, rozsądne by-
łoby zachowanie znacznie większych 
odległości” – ocenia Bourouiba w swojej 
analizie. 
Z pewnością zwiększenie dystansu zna-
cząco poprawiłoby bezpieczeństwo, ale 

jednocześnie trudno wyobrazić sobie 
rozmowę np. handlowca z klientem z od-
ległości 7 czy 8 metrów, a o takich 
dystansach jako bezpiecznych mówi 
badaczka.
Czy w takiej sytuacji istnieje kompro-
misowe rozwiązanie, które zapewniało-
by dbałość o zdrowie ludzi i jednocześnie 
nie uwsteczniało boleśnie już dotkniętej 
kilkutygodniowym lockdownem gospo-
darki?
Okazuje się, że tak. Narzędzie takie, 
dostępne dotychczas tylko dla przed-
siębiorstw, uruchomił właśnie dla wszyst-
kich swoich klientów PKO Bank Polski.

Humanizacja technologii

Od początku sierpnia w trakcie rozmo-
wy wideo z doradcą każdy może uzyskać 
szczegółowe odpowiedzi na pytania 
dotyczące oferty PKO Banku Polskiego 
dla klientów indywidualnych, a także 
wypełnić z jego pomocą wniosek o po-
życzkę, kartę czy ubezpieczenie. A wszyst-
ko to można zrobić bez wychodzenia 
z domu, siedząc wygodnie ze smartfonem 
lub laptopem. Do tej pory z usługi ko-
rzystali klienci firmowi, a teraz jest ona 
dostępna również dla klientów indywi-
dualnych.

– Nasi doradcy nie tylko informują o ofer-
cie banku podczas rozmowy online, ale 
także pomagają z tej oferty skorzystać. 
Na początek nasi klienci mają możliwość 
złożenia wniosku o kartę kredytową, 
pożyczkę gotówkową, ubezpieczenie 
komunikacyjne oraz otwarcie limitu 
w koncie – tłumaczy Bartosz Błaszczyk, 
dyrektor Biura Klienta Podstawowego 
PKO Banku Polskiego.
To znakomita wiadomość dla wszystkich, 
którzy chcą aktywnie korzystać z usług 
bankowych. Wielu klientów banków 
przyznaje bowiem, że oferta instytucji 
finansowych jest często dla nich skom-
plikowana i niezrozumiała, co sprawia, 
że nierzadko gubią się w gąszczu wnio-
sków, regulaminów, taryf i wszystkiego 
tego, co dotyczy bankowości.

Bezpieczeństwo fizyczne 
i elektroniczne

Klient, który chce w swoim domowym 
fotelu poczuć się jak w oddziale banko-
wym, musi przejść kilka prostych kroków. 
Rozmowa wideo z doradcą PKO BP może 
się odbyć w dni robocze w godzinach 
9–17. Chcąc z niej skorzystać, należy 

wejść na stronę w serwisie internetowym 
banku i skorzystać z linku do krótkiego 
formularza rejestracyjnego, który nale-
ży wypełnić. Na wskazany adres zama-
wiający rozmowę otrzymuje mail z linkiem 
do przeprowadzenia testu połączenia. 
Należy postępować zgodnie z instruk-
cjami z maila i sprawdzić, czy link dzia-
ła na urządzeniu, z którego się łączymy. 
Może to być komputer stacjonarny, 
laptop lub smartfon z przeglądarką in-
ternetową. Rzecz jasna, urządzenie, 
z którego odbywać się będzie rozmowa, 
musi być wyposażone w podstawowe 
obecnie oprzyrządowanie w postaci 
kamery, głośnika oraz mikrofonu. Przed 
zaplanowaną wideokonferencją z do-
radcą na wskazany numer telefonu 
przyjdzie SMS, a na adres poczty elek-
tronicznej mail z prośbą o dołączenie 
do spotkania, z linkiem do połączenia 
wideo.
Rozmowa wideo jest w pełni bezpieczna. 
Formularz rejestracji jest obsługiwany 
w domenie internetowej banku, a roz-
mowa jest realizowana przez łącze 
szyfrowane. Bezpieczeństwo strony 
z formularzem potwierdza stosowany 
protokół HTTPS (szyfrowana wersja pro-
tokołu HTTP) i oficjalny certyfikat SSL 
PKO Banku Polskiego, a wideorozmowy 
oficjalny certyfikat SSL Google Meet.
Wszystkie maile są wysyłane z adresu 
powiadomienia@pkobp.pl, a nadawcą 
SMS-ów będzie PKO BP. Należy zwrócić 
uwagę na link do rozmowy wideo w ma-
ilu i SMS-ie, wszystkie linki prowadzą 
do stron szyfrowanych https://doradca-
online.pkobp.pl/... – ze zgodą na nagra-
nie, a następnie do https://meet.google.
com/... i są prezentowane w całości, bez 
użycia skrótów.

Zdalne formy kontaktu 
będą rozwijane

Wideodoradca to usługa skierowana do 
wszystkich zainteresowanych ofertą PKO 
Banku Polskiego. Od maja tego roku jest 
dostępna dla klientów firmowych, którzy 
podczas spotkania online mogą poroz-
mawiać na temat rozwiązań wspierają-
cych działalność firmy. W pierwszych 
tygodniach po uruchomieniu usługi 
klienci najczęściej łączyli się zdalnie 
z doradcą, aby uzyskać informacje na 
temat wsparcia w ramach tzw. tarczy 
antykryzysowej. Od teraz podczas wi-
deorozmowy przedsiębiorcy będą mogli 
również uruchomić pożyczkę lub kredyt 
w rachunku bieżącym. Sposób urucho-
mienia wideospotkania z doradcą dla 
firm jest analogiczny jak w przypadku 
klientów indywidualnych. 
PKO Bank Polski sukcesywnie rozwija 
zdalne formy kontaktu z bankiem. W ban-
kowym serwisie internetowym iPKO i apli-
kacji mobilnej IKO systematycznie będą 
pojawiały się nowe funkcje, ułatwiające 
korzystanie z usług banku i obsługi ra-
chunków. PKO Bank Polski zachęca do 
ich maksymalnego wykorzystania za-
równo teraz w czasie pandemii, jak i wte-
dy kiedy koronawirus zostanie ujarz-
miony przez współczesną medycynę, 
na co obecnnie czeka z utęsknieniem 
cały świat. PG
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Podczas wideorozmowy można 
złożyć wniosek o kartę kredytową, 

pożyczkę gotówkową, ubezpieczenie 
komunikacyjne czy otwarcie limitu 

w koncie.
 #
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Koronawirus na kilka miesięcy sparaliżo-
wał turystykę. Decyzje o ogłoszeniu stanu 
zagrożenia epidemicznego, a potem sta-
nu epidemii i związanym z nim czasowym 
ograniczeniu ruchu granicznego oraz 
wstrzymaniem międzynarodowego ruchu 
lotniczego niemal całkowicie zamroziły 
zagraniczny ruch turystyczny. Biura po-
dróży musiały anulować wykupione już 
wycieczki, przestały też organizować nowe 
imprezy. Kryzys dotknął również turysty-
kę krajową. Zagrożenie epidemiologiczne 
i wprowadzone ograniczenia znacząco 
ograniczyły działalność hoteli, pensjona-
tów, domów wczasowych, a nawet sana-
toriów.
Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero po 
rozpoczęciu procesu znoszenia wprowa-
dzonych w związku pandemią obostrzeń, 
który rozłożono na kilka etapów. Działal-
ność wznowiły obiekty turystyczne w Pol-
sce, a biura turystyczne zaczęły znowu 
oferować zagraniczne wycieczki. W efek-
cie mimo wciąż jeszcze kryzysowej sytu-
acji sporej części rodaków udało się wy-
jechać na letni odpoczynek, a niemała 
część polskich rodzin przygotowuje się 
jeszcze do wyjazdu.

Wakacje głównie w kraju

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu waka-
cyjnego CBOS zapytał Polaków, gdzie za-
mierzają w tym roku wypoczywać. 80 proc. 
planujących letni wyjazd wypoczynkowy 
z co najmniej jednym noclegiem zadekla-
rowało, że bierze pod uwagę wyłącznie 
wyjazdy krajowe, 11 proc. odpowiedziało, 
że planuje spędzić urlop zarówno w kraju, 
jak i za granicą, 5 proc. – wyłącznie za 
granicą, a 4 proc. respondentów odpo-
wiedziało „trudno powiedzieć”. 
Przedwakacyjne deklaracje w bardzo du-
żym stopniu się sprawdziły. Jak wynika 
z ostatniego badania nastrojów gospo-
darstw domowych, prowadzonego na 
zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju 
i Polskiego Instytutu Ekonomicznego, do 
końca lipca wyjazd wakacyjny odbyło już 
20 proc. Polaków. Spośród respondentów 
badania, którzy byli już na wakacjach,  
73 proc. stanowili ci, którzy wypoczywali 
tylko w kraju, a 16 proc. pytanych podró-
żowało zarówno po kraju, jak i za granicę. 
Wśród badanych, którzy do końca lipca 
jeszcze nie wybrali się na wakacje, również 
73 proc. stanowią ci, którzy planują wy-
łącznie wyjazd krajowy, 16 proc. planuje 
podróż zarówno krajową, jak i zagranicz-
ną, a 7 proc. stanowią osoby chcące wy-
jechać tylko za granicę. 

Bon turystyczny zachęca 
do wyjazdów

Wiele wskazuje na to, że w sierpniu na 
wakacje krajowe wyjedzie jeszcze więcej 
Polaków niż w lipcu. Powodem jest wpro-
wadzony od początku sierpnia bon tury-
styczny, który cieszy się ogromnym po-
wodzeniem. Świadczenie to wynosi 500 zł 
na dziecko do 18. roku życia i dodatkowe 
500 zł na dziecko z niepełnosprawnością. 
– Podstawowym celem tego świadczenia 
jest wsparcie polskich rodzin w sytuacji 
osłabienia kondycji ich budżetów domo-
wych w związku z pandemią koronawiru-
sa – podkreśla Jadwiga Emilewicz, wice-
premier i minister rozwoju. Jest to też 

kolejny instrument służący pobudzeniu 
gospodarki w obliczu pandemii, kierowa-
ny do szczególnie doświadczonego jej 
skutkami sektora usług turystycznych. – 
Jeśli rodzina zdecyduje się na krótki wyjazd 
jesienią lub wiosną, kiedy ceny są niższe, 
to nie tylko zyska więcej, ale również 
wspomoże przedsiębiorców w okresie 
niskiego sezonu. Polska jest piękna przez 
cały rok. A bonem można zapłacić lub 
dokonać rezerwacji aż do marca 2022 r.  
– wyjaśnia Robert Andrzejczyk, prezes 
Polskiej Organizacji Turystycznej, która 

prowadzi listę uczestniczących w progra-
mie przedsiębiorców turystycznych oraz 
organizacji pożytku publicznego.
Bonem, którego realizacja odbywa się 
przez Platformę Usług Elektronicznych 
ZUS, można płacić za usługi hotelarskie 
lub imprezy turystyczne realizowane tyl-
ko w Polsce. –  Zależy nam na tym, by 
zachęcić Polaków do podróżowania po 
kraju. Wierzę, że te działania pomogą 
odrodzić ruch turystyczny w Polsce – 
stwierdził Andrzej Gut-Mostowy, wicemi-
nister rozwoju. Z dotychczasowych ob-

serwacji wynika, że zainteresowanie 
wyjazdami krajowymi stale rośnie. Według 
danych ZUS do 19 sierpnia aktywowano 
już ok. 717 tys. bonów o łącznej wartości 
prawie 615 mln zł. W całym kraju bene-
ficjenci wykonali ok. 144 tys. płatności 
bonami na łączną kwotę ponad 100 mln 
zł. – Cieszy nas fakt, że coraz więcej firm 
chce realizować bon turystyczny. Obecnie 
jest ich już ok. 16 tys. Od początku sierp-
nia do podmiotów turystycznych trafiło 
już 67 mln zł – informuje prof. Gertruda 
Uścińska, prezes ZUS.

Wybrzeże 
najpopularniejsze

Dużą popularność bonów turystycznych 
potwierdzają dane Travelist.pl, który jako 
pierwszy portal rezerwacyjny wprowadził 
na polskim rynku na szeroką skalę moż-
liwość obsługi tego instrumentu. Osoby 
odwiedzające portal mają do wyboru 
ponad 330 hoteli z całej Polski, w których 
mogą zrealizować bon. To ponad 40 proc. 
wszystkich ofert dostępnych w serwisie. 
I jak zapewnia Tomasz Piszczako, prezes 
Travelist.pl, liczba obiektów uczestniczą-
cych w programie z każdym dniem rośnie, 
podobnie jak liczba rezerwacji z bonem. 
Co istotne, aż jedna piąta z nich została 
w całości opłacona środkami z bonu, czy-
li de facto nie doszłaby do skutku, gdyby 
nie dodatkowe środki z programu rządo-
wego. A jeśli się weźmie pod uwagę re-
zerwacje na portalu, w których minimum 
połowa wartości przypada na bon, wskaź-
nik ten rośnie do ponad 60 proc.
Korzystający z serwisu beneficjenci bonu 
turystycznego interesują się przede wszyst-
kim wyjazdami nad morze. Zdecydowanie 
wygrywa Trójmiasto – aż 6 z 10 obiektów 
najchętniej rezerwowanych z bonem tu-
rystycznym mieści się w Gdańsku lub 
Sopocie. Poza tym klienci serwisu wybie-
rają rodzinne hotele w innych częściach 
polskiego wybrzeża (Niechorze, Ustka, 
Kołobrzeg), na Mazurach, w Szklarskiej 
Porębie, ale też w Krakowie czy Wrocławiu. 

Grecja hitem wyjazdów 
zagranicznych

Chociaż zdecydowana większość Pola-
ków tegoroczne wakacje spędzi w kra-
ju, nie brakuje chętnych do dalszych 
wojaży. Według rankingu sporządzone-
go przez serwis Wakacje.pl, porównu-
jący oferty ponad 100 biur podróży, 
najpopularniejszym kierunkiem wyjaz-
dowym polskich turystów jest Grecja, 
na wybór której zdecydował się co 
trzeci klient Wakacje.pl. W porównaniu 
do ubiegłego roku udział tego kraju 
w sprzedaży wycieczek wzrósł o 7 pkt proc. 
Na drugim miejscu uplasowała się Buł-
garia, a na trzecim Hiszpania. Duży 
wzrost popularności notują też Włochy, 
Chorwacja, Cypr i Malta. Spora w tym 
zasługa stosunkowo szybkiego odmro-
żenia lotów z Polski do tych destynacji, 
a także niedostępności w ofercie popu-
larnych wakacyjnych kierunków: Egiptu, 
Tunezji i Turcji. Jednak według ekspertów 
Wakacje.pl za miesiąc lista najpopular-
niejszych kierunków może się zmienić, 
co będzie efektem odblokowania lotów 
do kolejnych państw spoza Europy  
(m. in. Turcji i Egiptu). PG

FO
T. A

D
O

B
E

 S
TO

C
K

Wakacje  
w czasach  
pandemii 

Choć COVID-19 wciąż szaleje, duża część 
Polaków nie zrezygnowała z planów urlopowych. 
Największym powodzeniem cieszą się wczasy  
w Polsce, których popularność jeszcze wzrosła 

po wprowadzeniu bonu turystycznego. 
Tekst Andrzej Ratajczyk

TURYSTYKA PLANY URLOPOWE POLAKÓW

W sierpniu na wakacje 
krajowe wyjedzie jeszcze 

więcej Polaków niż  
w lipcu. Powodem jest 

wprowadzony od początku 
sierpnia bon turystyczny.

 #
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Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki w ostat-
nich latach został dostrzeżony na całym 
świecie, czego najlepszym dowodem są coraz 
lepsze notowania Polski dokonywane przez 
najważniejsze instytucje międzynarodowe 
i agencje ratingowe. Tej oceny nie zmienił 
nawet globalny kryzys będący efektem pan-
demii koronawirusa. Eksperci doceniają moc-
ne podstawy makroekonomiczne, bezpieczny 
poziom długu i wysoki poziom zdywersyfiko-
wania polskiej gospodarki. Jednak utrzymanie 
wzrostowego trendu polskiej gospodarki w bliż-
szej i dalszej perspektywie nie będzie możliwe 
bez nastawienia się na rozwój innowacyjnych 
sektorów gospodarki, w których Polska mo-
głaby konkurować na europejskim i światowym 
rynku. – Wyzwaniem najbliższych lat będzie 
transformacja energetyczna, tak aby gospo-
darka stała się bardziej przyjazna środowisku. 
Musimy zacząć bardziej dbać o nasza plane-
tę – powiedział uczestniczący w debacie Paweł 
Jan Majewski, prezes zarządu Grupy LOTOS.

Skuteczna walka ze 
skutkami pandemii

Na razie wielkim wyzwaniem dla polskich 
czempionów narodowych jest utrzymanie 

stabilnego funkcjonowania w warunkach 
pandemii COVID-19. – Pandemia korona-
wirusa na pewno wpłynęła na funkcjono-
wanie naszych spółek i wyniki finansowe. 
Pomimo trudnej sytuacji utrzymaliśmy 
produkcję na stabilnym poziomie, udało 
nam się też zachować stabilność finanso-
wą – zapewnił prezes Majewski. – Udowad-
niamy, że nawet w czasach kryzysu po-
trafimy działać skutecznie. Grupa LOTOS, 
jako spółka o strategicznym znaczeniu 
dla polskiej gospodarki, zareagowała na 
najwcześniejszym etapie pandemii, wdra-
żając własny program tarczy antykryzy-
sowej. Nie przestaliśmy też realizować 
projektów inwestycyjnych, czym również 
wspieramy polską gospodarkę – podkreślił 
szef Grupy LOTOS. 
Kryzys związany z pandemią stosunkowo 
łagodnie odbił się na kondycji polskich 
firm. Duża w tym zasługa wsparcia udzie-
lanego przedsiębiorcom w ramach tarczy 
antykryzysowej. – Uważam, że kluczowa 
jest konsekwencja w działaniu i wykorzy-
stywaniu możliwości wsparcia, które już 
dziś są dostępne. Przyszłość związana 
z pandemią jest bardzo trudno przewidy-
walna. To, jak będzie wyglądała druga 
połowa tego roku oraz następne lata, jest 
obarczone ogromną niepewnością. Z tego 
powodu elastyczność i konsekwencja są 

najważniejszymi cechami dla polskiej go-
spodarki – powiedział Włodzimierz Kocon, 
wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Z instrumentów wsparcia, 
przede wszystkim gwarancyjnych, ofero-
wanych przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego skorzystało ponad 30 tys. przedsię-
biorców,

Fuzja szansą na rozwój

Jednym z najbardziej gorących tematów 
gospodarczych ostatnich miesięcy jest 
fuzja Orlenu z LOTOSEM. Zdaniem Patrycji 
Klareckiej, będącej członkiem zarządu PKN 
Orlen, fuzja przede wszystkim ma pomóc 
w zbudowaniu koncernu multienergetycz-
nego, który będzie w stanie w znaczący 
sposób wpływać na to, co się dzieje na 
europejskim rynku. – Duży koncern ma 
większe możliwości rozwijania technologii 
przyszłości, np. związanych z wodorem, 
czy w zakresie odnawialnych źródeł ener-
gii – podkreśliła Patrycja Klarecka.
– Jesteśmy świadkami zmian w sektorze 
paliwowo-energetycznym. Połączenie 
Orlenu z LOTOSEM pozwoli stworzyć du-
żego gracza konkurencyjnego w regionie, 
który dołączy do światowej czołówki – 

stwierdził Paweł Majewski. Jego zdaniem 
fuzja jest też konieczna ze względu na 
warunki transformacji energetycznej, 
z którą będziemy musieli się zmierzyć. 
– Wydaje się, że za 30 lat paliwa, które 
w tej chwili nazywanym alternatywnymi, 
w miksie paliwowym będą miały zdecy-
dowanie dominującą rolę. Dlatego my już 
teraz, nie czekając na to, co się wydarzy, 
budujemy kompetencje w obszarze paliw 
alternatywnych. Skupiamy się przede 
wszystkim na technologiach wodorowych, 
ale rozwijamy też projekty związane z LNG, 
CNG czy elektromobilnością – podkreślił 
Paweł Majewski.
Jak stwierdził Włodzimierz Kocon, ważnym 
czynnikiem, który wpływa na rozwój i per-
spektywy gospodarki, jest dostępność 
i koszt pieniądza. Bez dostępu do odpo-
wiednich środków firmy nie będą mogły 
inwestować w innowacyjne projekty. 
W opinii uczestników debaty dzięki bu-
dowie silnych rodzimych firm, stawianiu 
na innowacyjność, a także na edukację 
Polska ma szansę na dynamiczny rozwój.  
– W wielu dziedzinach możemy stać się 
liderem przemian – podkreśliła Patrycja 
Klarecka.  PG

 (ar)
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Polska może stać się liderem przemian 
Polska ma szansę stać się gospodarczym liderem Europy. Warunkiem jest postawienie na rozwój innowacyjności – zgodnie 
twierdzili uczestnicy panelu „Kluczowe czynniki dla rozwoju polskiej gospodarki? Jakim krajem będziemy w 2050 roku?”, 

zorganizowanego w ramach konferencji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. 
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Rozpoczynanych inwestycji czy wydawa-
nych pozwoleń na budowę jest tyle co 
przed rokiem. Jest i druga dobra wiado-
mość – według najnowszych danych Na-
rodowego Banku Polskiego wzrosty cen 
hamują na rynku mieszkaniowym. W przy-
padku mieszkań deweloperskich nowe 
mieszkania w okresie epidemii były sprze-
dawane o 1,4 proc. taniej niż na początku 
roku. Podobnie według GUS jest na rynku 
materiałów budowlanych. Co ważne, od-
radza się też popyt. Z ostatnich danych 
rynkowych wynika, że zainteresowanie 
mieszkaniami w największych miastach 
powróciło już do poziomów sprzed epide-
mii, a budownictwo w tym zakresie radzi 
sobie coraz lepiej. 

Polak lubi być na swoim

Nie zakładamy, że popyt na mieszkania 
w najbliższych latach szczególnie się 
zmieni – twierdzi Mirosław Kujawski, czło-
nek zarządu Develia SA. – Należy zazna-
czyć, że potrzeby mieszkaniowe Polaków 
wciąż są bardzo duże. Według danych 
Eurostatu za rok 2019 nadal jesteśmy 
w ogonie Europy, jeśli chodzi o warunki 
lokalowe. Ponad 37 proc. Polaków miesz-
ka w przeludnionych lokalach. Dlatego 
można się spodziewać, że w najbliższych 

latach popyt na mieszkania będzie się 
utrzymywał na wysokim poziomie. Tym 
bardziej że w Polsce dominuje silne przy-
wiązanie do własności, a posiadanie miesz-
kania traktowane jest jako inwestycja 
i świadczy o pozycji społecznej – dodaje. 
W Szwajcarii ok. 50 proc. mieszkań jest 
wynajmowanych, w Niemczech i Danii 
ok. 40 proc., a w Polsce po cenach ryn-
kowych wynajmowanych jest tylko 5 proc. 
mieszkań. Kolejne ok. 11 proc. Polaków 
mieszka w lokalach, za które płaci ob-
niżony czynsz lub korzysta z bezpłat-
nego zakwaterowania. – To oznacza, że 
ok. 84 proc. Polaków mieszka we wła-
snych mieszkaniach. Oczywiście należy 
się spodziewać, że osób wynajmujących 
mieszkania będzie przybywało, jednak 
upłyną lata, zanim ta sytuacja znaczą-
co się zmieni. Aby tak się stało, men-
talność Polaków też musi się zmienić. 
Pomógłby temu także spadek cen naj-
mu. Obecnie, szczególnie w większych 
miastach, czynsz za wynajem mieszka-
nia jest wyższy niż rata spłaty kredytu 
za mieszkanie w podobnym metrażu 
i lokalizacji – zaznacza Mirosław  
Kujawski. 
Zbigniew Juroszek, prezes ATAL, podkreśla, 
że rosnące zapotrzebowanie na lokale pod 
wynajem to trend silnie oddziałujący na 
sektor deweloperski. – Zakupy inwesty-
cyjne odpowiadają za znaczną część po-

pytu, lecz wciąż są one domeną głównie 
osób prywatnych – twierdzi. – Warto dodać, 
że otoczenie dla najmu instytucjonalnego 
w Polsce nie jest przychylne. Podmiotów, 
które go oferują, jest niewiele. Polacy wolą 
bowiem posiadać mieszkania, niż je wy-
najmować. W związku z tym obecnie re-
alizowany model działalności firmy, który 
opiera się na sprzedaży detalicznej, po-
zostaje docelowym. Zgoła inaczej funk-
cjonuje rynek nieruchomości w Niemczech. 
Nieruchomości są kupowane przez inwe-
storów instytucjonalnych lokujących ka-
pitał w portfele mieszkań na wynajem. 
Najczęściej zakup dotyczy całych osiedli. 
Tak też się stało w przypadku mieszkań 
z pierwszego etapu naszej inwestycji 
w Dreźnie. Wszystkie mieszkania zostały 
sprzedane nabywcy instytucjonalnemu 
– zaznacza.

Mieszkanie+ stale się 
rozszerza

U nas alternatywą dla rodzin, których nie 
stać na własne M lub kosztowny wynajem, 
ma być rządowy program Mieszkanie+. 
Warto podkreślić, że wszystkie inwestycje 
prowadzone w ramach tego programu idą 
zgodnie z planem pomimo pandemii. Jest 
i druga dobra wiadomość związana z tym 
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Popyt na własne M  
nie maleje 

Zaskakująco dobre dane GUS na temat kondycji przemysłu w Polsce dotyczą również 
budownictwa. Wyniki czwartej, lipcowej edycji dodatkowego badania wpływu pandemii COVID-19 

na koniunkturę wskazują na kontynuację wyhamowywania negatywnych tendencji, które 
uwidoczniły się w gospodarce w pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku. 

Tekst Mariusz Andrzej Urbanke

W Polsce 
dominuje silne 
przywiązanie 
do własności, 
a posiadanie 
mieszkania 

traktowane jest 
jako inwestycja 

i świadczy 
o pozycji 

społecznej.
 #



FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI 11

W swoim wystąpieniu podczas panelu „Pro-
gramy osłonowe w czasie kryzysu” wiceszef 
BGK przypomniał, że polski bank rozwoju 
włączył się do zbudowania wszystkich pakie-
tów wsparcia, zanim jeszcze powstały rozwią-
zania tarczy antykryzysowej. Wyjaśnił, że były 
to rozwiązania, które nie wymagały żadnych 
notyfikacji na poziomie parlamentarnym.  
– Wdrożyliśmy odpowiednie zmiany w progra-
mach, które prowadziliśmy. Przede wszystkim 
w programie gwarancji de minimis – poinfor-
mował. Kocon podkreślił, że zmiany zasad 
obejmowania kredytów gwarancjami de mi-
nimis przygotowane w celu zmniejszenia 
skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomo-
cowego BGK wdrożone zostały w zaledwie  
10 dni od momentu ogłoszenia stanu epidemii 
w Polsce. – Objęły one m.in. zwiększenie za-
kresu gwarancji z 60 do 80 proc. kwoty kre-
dytu, zniesienie prowizji za udzielenie gwa-
rancji czy wydłużenie maksymalnego okresu 
gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu 
obrotowego – wyliczał wiceprezes BGK. 
Zaznaczył, że był to pierwszy impuls dla mikro, 
małych i średnich firm – najbardziej podatnych 
na zaburzenia gospodarcze. – Mogliśmy bardzo 
szybko zaproponować rozwiązania, które po-
zwoliły uchronić wiele firm i setki tysięcy miejsc 

pracy. Z naszych danych wynika, że z rozwią-
zań wsparcia oferowanych przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego, przede wszystkim z in-
strumentów gwarancyjnych, skorzystało ponad 
30 tys. przedsiębiorstw na łączną kwotę ponad 
15 mld zł – wskazał. Jego zdaniem te szybkie 
działania podejmowane w trudnym okresie 
otworzyły nowe możliwości przedsiębiorcom.
– W każdej odsłonie tarczy antykryzysowej Bank 
Gospodarstwa Krajowego doradzał, wspierał 
czy proponował pewne rozwiązania minister-
stwom Finansów i Rozwoju, Zakładowi Ubez-
pieczeń Społecznych, a także innym instytucjom 
zaangażowanym w walkę z ekonomicznymi 
skutkami koronawirusa – mówił Kocon. – Mamy 
olbrzymią satysfakcję, że większość rozwiązań, 
które zostały wypracowane w formie dialogu, 
została wdrożona, działa i korzystają na tym 
nasi przedsiębiorcy – dodał.
Wiceprezes BGK poinformował także, że bank 
szykuje już nowe rozwiązania, które – jak 
przyznał – wkrótce zostaną uruchomione.  
– Lada dzień do powszechnego wykorzystania 
wejdą dwa nowe programy. Pierwszy to Fun-
duszu Dopłat do Oprocentowania. Na przeło-
mie sierpnia i września banki komercyjne 
i spółdzielcze współpracujące z BGK uruchomią 
udzielanie kredytów z dopłatami. BGK wypła-

ci dopłatę, która pokryje część odsetek należ-
nych bankowi kredytującemu – wyjaśnił. 
Jak mówił, dzięki temu rozwiązaniu przedsię-
biorca będzie spłacał tylko część odsetek na-
leżnych bankowi kredytującemu, stanowiących 
różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi według 
oprocentowania określonego w umowie kredy-
towej i kwotą dopłaty pokrywaną ze środków 
Funduszu. Wysokość wsparcia będzie zróżnico-
wana w zależności od wielkości firmy. Mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć 
na dopłatę do odsetek kredytu w wysokości  
2 pkt proc., a duże firmy – w wysokości 1 pkt proc. 
– Drugim nowym produktem, pionierskim na 
skalę Unii Europejskiej, będzie linia gwaran-
cyjna dla faktoringu – zapowiedział Kocon. 
Dodał, że Polska będzie pierwszym krajem, 
w którym taki produkt będzie oferowany.  
– Nigdzie w kraju europejskim firmy faktorin-
gowe nie mają gwarancji na spłatę zaciągnię-
tych zobowiązań faktoringowych przez przed-
siębiorców. My taką możliwość wypracowaliśmy 
i notyfikowaliśmy w Komisji Europejskiej – mó-
wił wiceszef BGK. Zapewnił, że uruchomienie 
rozwiązania to kwestia najbliższych dni, a pula 
gwarancji to 11,5 mld zł. PG
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BGK uderza w koronakryzys nowymi produktami
Bank Gospodarstwa Krajowego był pierwszą instytucją finansową w Polsce, która zareagowała na gospodarcze skutki kryzysu 

związanego z epidemią koronawirusa. – Już po kilku dniach uruchomiliśmy udoskonalone narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców 
– mówił w Gdyni podczas Forum Wizji Rozwoju Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK. Jak dodał, bank wciąż realizuje różne 

programy i wkrótce uruchomi dwa nowe. Chodzi o dopłaty do kredytów i gwarancje dla firm faktoringowych.
Tekst Paweł Woźniak
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projektem Prawa i Sprawiedliwości – co-
raz więcej rodzin, które zamieszkały 
w inwestycjach wybudowanych w ramach 
programu rządowego, korzysta z dopłat 
do czynszów. 
Najnowszy przykład dotyczy osiedla 
w Kępicach (województwo pomorskie), 
gdzie niemal 100 proc. najemców ma 
dopłaty do czynszów. Warto dodać, że 
na tym osiedlu mieszkają rodziny, któ-
re sprowadziły się tu aż ze Zgorzelca, 
Marek k. Warszawy czy Wojnowa. W su-
mie w 42 lokalach zamieszkało prawie 
120 nowych lokatorów, z czego 40 z nich 
to dzieci. Dopłaty do czynszów to wiel-
ka pomoc dla rodzin, bo w Kępicach 
i innych miejscowościach wynajem 
mieszkania jest coraz trudniejszy. – 
Nawet jeśli znajdzie się jakieś miesz-
kanie na wynajem, to koszty są bardzo 
wysokie – zaznacza Mariola Gałka, 
która zamieszkała w Kępicach. Jej zda-
niem jest i drugie zagrożenie – jak się 
wynajmuje mieszkanie od prywatnego 
właściciela, to w każdej chwili może on 
wypowiedzieć umowę. – Tutaj człowiek 
czuje się komfortowo, dopóki płacę za 
czynsz, mogę tu mieszkać. Uważam, 
że taki program daje szanse na lepszą 
przyszłość dla wielu z nas – opowiada 
o rządowym programie pani Mariola. 

Najemcy wprowadzili się do mieszkań 
w połowie maja i już od czerwca, czyli 
niemal od samego początku zamiesz-
kiwania, otrzymują dopłaty do czynszów 
w ramach programu Mieszkanie na 
Start. Najwyższa przyznana dopłata 
wynosi ponad 440 zł, a najmniejsza 
ponad 150 zł. Średnia wysokość dopła-
ty przypadająca na jedną rodzinę wy-
nosi blisko 320 zł. 
Spółka PFR Nieruchomości, która reali-
zuje rynkową część rządowego progra-
mu mieszkaniowego, prowadzi inwesty-
cje na terenie całego kraju. – Stanowią 
alternatywę dla zakupu mieszkania na 
kredyt. Jest to propozycja zarówno dla 
osób, które rozpoczynają karierę zawo-
dową, młodych rodzin, jak i Polaków, 
którzy nie mają zdolności kredytowej 
lub po prostu nie są zainteresowani 
kupnem mieszkania – wyjaśnia rzecznik 
spółki Katarzyna Fiuk. PFR Nieruchomo-
ści jeszcze w tym roku rozpocznie bu-
dowę ok. 700 mieszkań – obecnie szuka 
generalnych wykonawców dla inwesty-
cji w Sianowie i Oławie. – Przed nami 
dwa kolejne zadania, w Zgorzelcu oraz 
Nowym Targu – poinformowała Fiuk. 
W ramach rynkowej części programu 
Mieszkanie+ trwają budowy: w Katowi-
cach, Krakowie, Radomiu, Mińsku Ma-

zowieckim, Dębicy, Świdniku i Łowiczu 
– łącznie to ponad 1,5 tys. mieszkań. 

Stać nas na coraz więcej

A jak wygląda obecnie rynek gotowych 
mieszkań? – Kupujących może cieszyć 
kosmetyczny spadek przeciętnej ceny 
transakcyjnej nowych lokali w dużych 
miast. Z dzisiejszej perspektywy najbar-
dziej prawdopodobnym scenariuszem 
na kolejne miesiące jest stabilizowanie 
się cen mieszkań – prognozuje Bartosz 
Turek, analityk HRE Investments. – Moż-
liwe są przy tym oczywiście kilkuprocen-
towe odchylenia. Pewne przeceny są 
przecież prawdopodobne, jeśli górę 
weźmie kryzys, a koronawirus zostanie 
z nami na dłużej, przez co banki po-
wstrzymają się przed sygnalizowanym 
odkręcaniem kurków z kredytami, wzro-
śnie bezrobocie i spadnie optymizm 
Polaków – dodaje. 
Na razie jednak problemu z kredytami 
nie ma, zwłaszcza że po obniżce stóp 
stały się one jeszcze tańsze. Przypomnij-
my, że nastąpiło już trzykrotne obniżenie 
od marca br. stóp procentowych, w tym 
stopy referencyjnej NBP, łącznie o 1,4 pkt 

proc., co przełożyło się na istotne oszczęd-
ności dla gospodarstw domowych i przed-
siębiorstw. Z wyliczeń NBP wynika, że 
dzięki obniżce stóp procentowych rata 
przeciętnego kredytu mieszkaniowego 
spadła o ok. 120 zł, a z tytułu niższych 
rat kredytów mieszkaniowych i konsump-
cyjnych oraz kredytu dla przedsiębiorstw 
zostanie w budżetach gospodarstw do-
mowych i firm rocznie w sumie prawie  
7 mld zł. 
Z danych NBP płynie też inna pozytywna 
informacja – statystyczny Polak może 
kupić z przeciętnej pensji coraz więcej. 
Ten pracujący w sektorze przedsiębiorstw 
może kupić obecnie ok. 0,8 mkw. miesz-
kania w dużym mieście, podczas gdy 
w 2007 r. wskaźnik ten był aż o ok. 67 proc. 
niższy. A dodajmy, że mieszkania w tym 
czasie drożały bardzo mocno. Oznacza 
to, że dynamika płac wreszcie w Polsce 
przyspieszyła. Bank centralny podkreśla, 
że wzrósł także wskaźnik szacowanego 
maksymalnego dostępnego kredytu hi-
potecznego. Wszystko to sprawia, że 
warunki mieszkaniowe się poprawiają. 
Według GUS przeciętna polska rodzina 
żyje dziś w trzypokojowym mieszkaniu 
o powierzchni 80,4 mkw, a na 1 miesz-
kańca przypada 28,7 mkw. mieszkania 
oraz jeden pokój.  PG
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Oenzetowskiemu prawodawcy umknął 
fakt, że prawdziwie twórcze akty wyma-
gają wolności wyboru nie tylko w zakresie 
środków, lecz także celów oraz że akty 
zdeterminowane odgórnymi wytycznymi 
są odtwórcze, przewidywalne i nie wnoszą 
do społeczności nic nowego. Mają zatem 
niewielki potencjał, aby przyczynić się do 
prawdziwej innowacyjności w ramach 
sektora kreatywnego.

Przywrócić etyczny 
charakter działalności 
gospodarczej 

Przyzwyczailiśmy się, że debata o oby-
czajowości Polaków odbywa się w prze-
strzeni prawno-politycznej przy stałym 
akompaniamencie prowokacji organizo-
wanych przez aktywistów ideologicznych 
na ulicach Warszawy. Tymczasem od 

wielu już lat ideologie różnej prowenien-
cji aktywnie i konsekwentnie formują 
sumienie narodu niejako tylnymi drzwia-
mi, na gruncie ekonomii.
Zasadniczym elementem tego zjawiska 
jest dążenie, aby przywrócić działalności 
gospodarczej etyczny charakter, reali-
zowane w ramach tak zwanej społecznej 
odpowiedzialności biznesu (ang. Corpo-
rate Social Responsibility, CSR). Jest to 
deklarowany przez przedsiębiorstwo 
system zasad i inicjatyw mający na celu 
włączenie tegoż przedsiębiorstwa w dzia-
łania na rzecz szerszego interesu spo-
łecznego. Istnieje wiele koncepcji CSR 
i dotyczą różnych wymiarów życia pu-
blicznego: środowiska naturalnego, od-
powiedzialnej produkcji, praw człowieka 
etc. W praktyce CSR służy poprawie 
wizerunku firmy, wzmocnieniu jej tożsa-
mości oraz jej pozytywnemu odbiorowi 
przez opinię publiczną. 
Rozpatrując jednak kwestię tak pojętej 
etyki biznesu z punku widzenia interesu 

państwa i jego obywateli, należy zadać 
sobie pytanie, czy inicjatywy i kampanie 
CSR faktycznie sprzyjają dobru wspólno-
ty państwowej i moralnemu doskonaleniu 
konkretnych jej uczestników. 

Społeczna odpowiedzialność 
biznesu i jej źródła

Aby uchwycić istotę strategii CSR, warto 
sięgnąć do źródeł, na których opierają się 
przyjęte przez przedsiębiorstwa zasady. 
W większości przypadków, zwłaszcza 
w odniesieniu do korporacji międzynaro-
dowych, zasady CSR bazują na wytycznych 
stworzonych w ramach inicjatyw ONZ, 
takich jak UN Global Compact, którego 
celem jest wpieranie realizacji generalnych 
celów ONZ, w tym celów zrównoważone-
go rozwoju (ang. Sustainable Development 
Goals, SDG), czy też forum Światowej 
Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju (ang. World Business Council for 
Sustainable Development, WBCSD), któ-
rego deklarowanym celem jest „przyspie-
szenie przejścia do zrównoważonego 
świata”, także poprzez realizację celów 
zrównoważonego rozwoju. 
ONZ stawia przed przedsiębiorstwami 
cele, ujednolicając jednocześnie ich ro-
zumienie. W dokumencie Agenda 2050, 
opracowanym przez WBCSD w 2010 r., 
czytamy m.in., że zawarta w nim wizja 
„ma na celu dostarczenie wspólnego 
zrozumienia, tak aby przywódcy podej-
mowali decyzje prowadzące do najlepszych 
rezultatów w dziedzinie rozwoju człowie-
ka”. Godne życie ludzkie w Agendzie 2050 
jest utożsamiane z „życiem zrównowa-
żonym”. 
Wszystkie istotne rankingi CSR odwołują 
się do wytycznych promowanych przez 
ONZ, a w szczególności do służących 
realizacji celów zrównoważonego rozwo-
ju. Korporacje międzynarodowe są aktyw-
nymi uczestnikami większości inicjatyw 

Moralnie  
znaczy twórczo

Zgromadzenie Narodowe ONZ ogłosiło 2021 
międzynarodowym rokiem ekonomii kreatywnej dla 
zrównoważonego rozwoju. Stałym i nienaruszalnym 

elementem tak zdefiniowanej inicjatywy są postawione 
przed twórcami cele zrównoważonego rozwoju, które 

nawiązują nie tylko do aspektów gospodarczych,  
lecz także do obyczajowości człowieka. 
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CSR działających pod egidą ONZ, aktyw-
nie kształtują ich wytyczne, a następnie 
zajmują czołowe miejsca w rankingach 
opartych na tychże wytycznych, co już 
samo w sobie może budzić wątpliwości 
co do rzetelności takich ocen. Jednak 
skutki przedsiębranych strategii CSR 
wykraczają daleko poza kwestię rankin-
gów i wizerunku. 

Prawa człowieka ewoluują

Cele, takie jak: dostęp do wody pitnej, 
utrzymanie wzrostu gospodarczego czy 
zapewnienie przystępnych cenowo miesz-
kań, mogą w istocie przyczynić się do 
poprawy bytu wielu mieszkańców naszej 
planety. Jednak pośród celów natury in-
frastrukturalnej, gospodarczej czy śro-
dowiskowej można także znaleźć odwo-
łania do celów społecznych, których 
częścią są tak zwane nowe prawa czło-

wieka, stanowiące szczególnie kontro-
wersyjną kwestię dyskutowaną w ramach 
agendy. 
W swoim pierwotnym brzmieniu Powszech-
na deklaracja praw człowieka przyjęta 
przez ONZ w 1948 r. zawierała zapew-
nienia o równości i wolności wszystkich 
ludzi pod względem ich godności i praw. 
Zasadniczo odwoływała się do praw czło-
wieka jako do praw obiektywnie definio-
walnych. Metaprawne zasady, na których 
się opierała, były zgodne z rozumowym 
poznaniem natury rzeczy. W deklaracji 
jednak nic nie dawało gwarancji stałości 
tych zasad i nie zabezpieczało ich przed 
stopniową ewolucją. 
Dlatego z czasem zaczęto postrzegać 
zasady zawarte w oryginalnej deklaracji 
jako przestarzałe, a ich miejsce stopnio-
wo zajmowały „nowe prawa człowieka”. 
Z kolei sama instytucja ONZ wraz ze 
swoimi agencjami zaczęła podejmować 
decyzje i działania sugerujące, że otrzy-
mała mandat na tworzenie nowej kon-

cepcji człowieka i jego praw. Przy ich 
uszczegóławianiu okazało się, że nabie-
rają nowej wymowy. Do dyskusji włączo-
no takie kwestie, jak: eutanazja, aborcja, 
masowa sterylizacja, homoseksualizm 
czy edukacja seksualna. Tak pojęte nowe 
prawa człowieka nie były wywiedzione 
z natury rzeczy poznawalnej rozumowo, 
lecz z definicji zgodnej z wolą prawo-
dawcy. Decyzje podejmowano, opierając 
się na konsensusie, na który znaczny 
wpływ mieli reprezentanci krajów zna-
nych z łamania praw człowieka oraz 
organizacje pozarządowe lobbujące za 
konkretnymi zapisami ze względu na 
swój interes. 
Jednocześnie dyskredytowano prawo-
dawstwo narodowe, wywierając nacisk 
na państwa, aby sygnowały pakty i kon-
wencje osiągnięte „w drodze konsensusu”. 
Wielokrotnie konwencje ONZ wchodziły 
w konflikt z prawodawstwem państwo-
wym. Nowe zapisy pozwalały organom 
ONZ domagać się od poszczególnych 

państw dopasowania stosownych praw, 
a nawet konstytucji. 
Pierwotnie deklaracja miała głosić prawa 
człowieka, a zadaniem prawa narodowe-
go było nadawanie głoszonym przez ONZ 
prawom człowieka konkretnego wyrazu. 
W praktyce całkiem zatarto to rozróżnie-
nie. Przejmowanie przez organy i agencje 
ONZ funkcji tradycyjnie przynależnej 
państwom narodowym oznaczało ich 
wykraczanie poza właściwe im kompe-
tencje. 
Tendencja ta widoczna i dziś idzie ręka 
w rękę z powszechną skłonnością do 
umniejszania znaczenia władzy państwo-
wej w międzynarodowych relacjach go-
spodarczych, co także znajduje odzwier-
ciedlenie w praktykach ONZ i co może 
tłumaczyć zadziwiającą zgodność we 
współdziałaniu ONZ z korporacjami mię-
dzynarodowymi. I to właśnie te ostatnie 
odgrywają kluczową rolę w procesie 
konstrukcji zrównoważonego świata, bo 
za ich pośrednictwem dokonuje się prze-

Osoby decydujące 
się na pracę  

w korporacjach 
międzynarodowych 

rzadko kiedy są 
świadome, że wraz 
z zobowiązaniem, 
jakie podejmują, 

podpisując umowę 
o pracę, godzą się 
na przestrzegania 

bardzo konkretnego 
kodeksu etycznego, 

jaki w ramach 
swojego CSR dana 

firma promuje.
 #
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łożenie oenzetowskiej etyki na moralność 
konkretnych uczestników życia korpora-
cyjnego, a w konsekwencji i społecznego.

Przełożenie wytycznych 
na praktykę 
organizacyjną

Inicjatywy typu Global Compact czy Agen-
da 2050 tworzą wytyczne, które następnie 
„dyrektorzy ds. CSR”, działający w ramach 
przedsiębiorstw, przekładają na konkretne 
inicjatywy (np. świętowanie IDAHOT – Mię-
dzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, 
Bifobii i Transfobii) oraz zasady wewnętrz-
nego kodeksu postępowania obowiązują-
cego w danej organizacji. Kodeksy postę-
powania nie są jedynie kwestią zapisu na 
papierze, ale mają realne konsekwencje, 
jak pokazuje powszechnie już znany przy-
padek zwolnionego pracownika firmy IKEA, 
który cytował fragmenty Biblii, odczytane 
przez jego przełożonych za obraźliwe dla 
osób homoseksualnych. Sygnał wysłany do 
pozostałych pracowników, także w innych 
organizacjach, jest bardzo jasny. Wywołanie 
wśród pracowników lęku przed zwolnieniem 
jest niezwykle skutecznym sposobem na 
zagwarantowanie ich uległości wobec poli-
tyki CSR ich pracodawcy.
W mechanizmie tym jak w soczewce wi-
doczny jest sposób na zagwarantowanie 
wpływu nowych praw człowieka propago-
wanych przez ONZ na konkretne osoby za 
pośrednictwem agentów wpływu, jakimi są 
korporacje międzynarodowe. Współpraca 
z przedsiębiorstwami pozawala agencjom 
ONZ pominąć de facto państwa narodowe, 
sprowadzić je do funkcji służebnej wobec 
instytucji międzynarodowych i ograniczyć 
ich zakres oddziaływania na obywateli. 
Częścią tej strategii jest tworzenie modelu 
człowieka pozanarodowego, utożsamiają-
cego się z celami swojego prawodawcy 
w stopniu wyższym niż z celami własnej 
wspólnoty narodowej, a często nawet i ro-
dzinnej.
Osoby decydujące się na pracę w korpora-
cjach międzynarodowych rzadko kiedy są 
świadome, że wraz z zobowiązaniem, jakie 
podejmują, podpisując umowę o pracę, 
godzą się na przestrzegania bardzo kon-
kretnego kodeksu etycznego, jaki w ramach 
swojego CSR promuje dana firma. Przyszły 
pracownik niezauważalnie dla siebie i innych 
staje się mniej lub bardziej świadomym 
narzędziem w realizacji celów zrównowa-
żonego rozwoju zdefiniowanych przez ONZ 
i otwartych na dalszą ewolucję. W sferze 
moralności oznacza to niejako podpisanie 
czeku in blanco.

Oenzetowski model 
człowieka 

Rzadziej zwraca się jednak uwagę, że dzia-
łalność ONZ na gruncie społecznym prowa-
dzi do zmiany koncepcji samego człowieka. 
Wśród wytycznych wiele miejsca poświęca 
się potrzebie uszanowania jego godności 
i praw. Tymczasem sama formuła celów 
zrównoważonego rozwoju, rozumianych 
jako zbiór zasad stanowiących jedyną ścież-
kę prowadzącą do dobra wspólnego, ogra-
nicza prawo człowieka do ustalania jego 
własnych celów w zgodzie z jego własnym 
sumieniem i rozumieniem dobra. A to wła-
śnie taka wolność stwarza warunki do jego 

moralnego rozwoju. Ograniczenie swobody 
wyboru jest główną przeszkodą, jaką CSR, 
SDG, Global Compact, Agenda 2050 oraz 
inne podobne inicjatywy stawiają na drodze 
faktycznego moralnego doskonalenia osób.
Promowany przez ONZ model człowieka nie 
tylko redukuje go do sfery materialnej, lecz 
przede wszystkim ogranicza jego wolność 
wyboru. Narzucanie określonego systemu 
quasi-etycznego jako uniwersalnego i nie-
zawodnie prowadzącego do budowy dobra 
wspólnego ma skłonić człowieka do wiary, 
że nie jest on podmiotem władz intelektu-
alnych i wolitywnych. Tymczasem to właśnie 
te władze dają mu zdolność do podejmo-
wania działań o charakterze moralnym 
i twórczym. Wchłonięcie omawianej sfery 
życia przez międzynarodowy porządek 
polityczno-prawny prowadzi do powszech-
nej utraty świadomości, czym w istocie są 
moralność i twórczość. 
Zgodnie z modelem człowieka promowa-
nym przez omawiane organizacje mię-
dzynarodowe dla doskonalenia swojej 
moralności potrzebujemy instytucji naj-
wyższego pedagoga, który wskazałby nam 
definicję dobra oraz zbiór zasad, które do 
tego dobra prowadzą. Pomija się fakt, że 
każdy człowiek jest w stanie, włożywszy 
w to wymagany trud, dojść do stosowne-
go zrozumienia na drodze intelektualnej. 
To dzięki tej zdolności – jak pokazuje hi-
storia – człowiek potrafił się wznieść ponad 
swoje dobro osobiste, aby osiągnąć dobro 
wyższe. To właśnie dzięki władzom inte-
lektu i woli człowiek był zdolny do prze-
kraczania siebie, do tworzenia rzeczy 
nowych, niepowtarzalnych, sięgających 
poza dotychczasową wiedzę. Z nich wyrósł 
całokształt dorobku ludzkiego, dziedzictwo 
sztuki, kultury i nauki, które odróżnia świat 
ludzi od świata zwierząt. Te same władze, 
zdolności i umiejętności są potrzebne 
i dziś, szczególnie w sferze gospodarczej, 
zwłaszcza w sektorze tak zwanej ekonomii 
kreatywnej.

Paradoks moralności  
à la ONZ

Biorąc pod uwagę powyższe, paradoksem 
staje się fakt, że Zgromadzenie Narodowe 
ONZ ogłosiło 2021 międzynarodowym ro-
kiem ekonomii kreatywnej dla zrównowa-
żonego rozwoju. 
Sektor kreatywny, o którym mowa w wy-
danym z tej okazji dokumencie, obejmuje 
m.in. „działalność gospodarczą opartą na 
wiedzy, wzajemne oddziaływanie ludzkiej 
kreatywności i idei, wiedzę i technologię, 
wartości kulturowe, a także artystyczne 
i kulturowe dziedzictwo oraz inne indywi-
dualne lub zbiorowe formy ekspresji twór-
czej”. Innymi słowy, jest to ta część działal-
ności człowieka, która w bardzo małym 
stopniu podlega odgórnym regulacjom i wy-
tycznym, a jednocześnie odgrywa jedną 
z najistotniejszych ról w formowaniu wspól-
noty i gospodarki narodowej.
Stałym i nienaruszalnym elementem kon-
struktu „międzynarodowego roku ekonomii 
kreatywnej dla zrównoważonego rozwoju” 
są postawione przed twórcami, artystami 
i przedsiębiorcami cele. Oczekuje się od 
nich nowatorskich sposobów ich realizacji. 
Ustanawiając cele, a twórcom pozostawia-
jąc jedynie wolność wyboru środków, oen-
zetowski pedagog zdaje się zawłaszczać 
jeden z ostatnich bastionów wolnej myśli 
i niezależności. Nie robi tego poprzez presję 
formalną, ale próbuje skłonić wolę przed-

siębiorców i twórców ku celom zrównowa-
żonego rozwoju, prezentując je jako dobro 
w sensie uniwersalnym. 
Tymczasem podstawą nowatorskiej działal-
ności człowieka jest wola dążąca do dobra 
jako intelektualnie poznanego. Twórca jest 
w stanie bez pomocy instytucjonalnej zwró-
cić się ku dobru, które sam rozumie jako 
takie, nie opierając się w tym rozumieniu 
na wierze w autorytet instytucji, która dane 
dobro promuje. 
Oenzetowskiemu prawodawcy umyka fakt, 
że prawdziwie twórcze akty wymagają 
wolności wyboru nie tylko środków, ale 
i celów. Z kolei akty zdeterminowane od-
górnymi wytycznymi są odtwórcze, przewi-
dywalne i nie wnoszą do społeczności nic 
nowego. Mają zatem niewielki potencjał, 
aby się przyczynić do prawdziwej innowa-
cyjności w ramach sektora kreatywnego.
Działalność ONZ w sferze praw człowieka 
sprowadza się do tworzenia wizji twórczo-
ści i moralności opartej na przestrzeganiu 
zapisów prawa i jednoczesnego zacierania 
świadomości o źródłach pochodzenia tych 
zapisów. Promowany jest model człowie-
ka posłusznego nakazom władzy, nieza-
leżnie od sensowności treści tych nakazów, 
człowieka niezdolnego do odwoływania 
się przy podejmowaniu decyzji do własne-
go rozumu. 
Jednakże kampanie ONZ oraz organizacji 
współuczestniczących w realizacji zrówno-
ważonego świata nie niszczą rzeczonych 
władz człowieka, lecz jedynie promują swo-
istą jego wizję, która sprzyja pomniejszaniu 
świadomości, że jest on podmiotem tychże 
władz, niezależnie od charakteru prawo-
dawcy, któremu podlega, i rozpowszech-
nianych przez niego zasad.

Misja przedsiębiorcy

W ramach inicjatyw ONZ i jej agend wymiar 
prawny wyewoluował w wymiar etyczny, 
aby wreszcie doprowadzić do sytuacji, w któ-
rej ONZ stała się instytucją wytyczającą cele 
ogółowi ludzkości. Powstała jako dobrowol-
ne zrzeszenie suwerennych państw, a prze-
istoczyła się w instytucję, która używa 
różnorodnych form nacisku w stosunku do 
państw i osób starających się zachować 
swoje podstawowe prawo – prawo do reali-
zowania swoich celów zgodnie z własnym 
rozumieniem, czym jest dobro i jakie środ-
ki do niego prowadzą.
Za gąszczem wytycznych, celów i agend 
kryje się jeden zasadniczy cel przyświe-
cający podobnym inicjatywom – dopro-
wadzenia do utrwalenia jednej instytucji 
prawa międzynarodowego jako ponadna-
rodowego prawodawcy posiadającego 
monopol na definiowanie dobra i zła. Taki 
schemat wymaga powszechnej akcepta-
cji dla wizji człowieka jako z natury nie-
zdolnego do radzenia sobie w sytuacjach 
wolnego wyboru i do samodzielnego po-
dejmowania decyzji stosownych dla dobra 
wspólnego. 
Tymczasem człowiek taką zdolność posiada. 
I właśnie sfera przedsiębiorczości, a w szcze-
gólności sektor kreatywny, może stać się 
dobitnym przykładem na to, że prawdziwie 
wolne inicjatywy o charakterze twórczym 
przynoszą wspólnocie narodowej większą 
rzeczywistą wartość niż masowe inicjatywy 
promujące dobro pozorne jako prawdziwe 
i uniwersalne. PG

Autorka jest doktorem nauk ekono-
micznych i wykładowcą akademickim

Za gąszczem 
wytycznych, celów 
i agend kryje się 
jeden zasadniczy 

cel – doprowadzenia 
do utrwalenia jednej 

instytucji prawa 
międzynarodowego 

jako 
ponadnarodowego 

prawodawcy 
posiadającego 
monopol na 
definiowanie 

dobra i zła. Taki 
schemat wymaga 

powszechnej 
akceptacji dla wizji 

człowieka jako 
z natury niezdolnego 

do radzenia sobie 
w sytuacjach 

wolnego wyboru 
i do samodzielnego 

podejmowania 
decyzji stosownych 

dla dobra 
wspólnego. 

#



OGŁOSZENIE REDAKCYJNE

gpcodziennie.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl



PARTNER WYDANIA

PATRIOTYZM
GOSPODARCZY


