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Cyfryzacja naoliwi tryby, 
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Zaostrzająca się konkurencja 
wymaga solidarności biznesu

DEBATA GŁÓWNA — 28.09.2015, RELACJA NA STR. IV-VII

 
KOMENTARZ

Wartość trwała 
i ponadpartyjna

S
pecjalnym 28-stronicowym dodatkiem pod-
sumowujemy piątą już edycję redakcyjnego 
programu „Czas na patriotyzm gospodarczy”. 
Zainaugurowaliśmy ją 28 września 2015 r. 

w klubie biznesowym PGE Stadionu Narodowego 
debatą główną z udziałem licznych gości ze świata
polityki, biznesu z jego otoczeniem oraz gospodar-
czych mediów. Później odbyły się trzy, już bardziej 
kameralne, debaty tematyczne. Obok zamieszczamy 
hasłowo ich konkluzje, a na dalszych stronach 
przypominamy obszerne relacje.      

Nasz projekt wystartował na Stadionie Narodowym 
22 maja 2013 r. Po raz pierwszy udało się 
zorganizować spotkanie 4 ministrów, 4 potężnych 
przedsiębiorców i 5 menedżerów największych firm. 
Biznes i administracja po raz pierwszy wymienili się 
doświadczeniami, omówili problemy, zaproponowali 
rozwiązania i uznali, że warto rozmawiać. 

Drugą edycję rozpoczęliśmy w szczególnym mieście 
i dniu — 1 września 2013 r., czyli w rocznicę wybuchu 
II wojny światowej, na Baltic Arenie w Gdańsku, skąd 
niedaleko na Westerplatte. Lejtmotyw trzeciego cyklu 
w maju i czerwcu 2014 r. był oczywistością: srebrny ju-
bileusz transformacji ustrojowej i gospodarczej, która 
rozpoczęła się od przełomowych wyborów 4 czerwca 
1989 r. Wydanie czwarte w grudniu 2014 r. otrzymało 
nadtytuł „Polska silna regionami” i skoncentrowało się 
na dorobku społeczności lokalnych. Komplet relacji 
z wszystkich pięciu edycji, łącznie z nagraniami 
dyskusji, polecamy na stronie: patriotyzm.pb.pl.   

Piąty cykl „Patriotyzmu gospodarczego” przebiegał 
w okresie wyjątkowym. Istotnie zmieniły się zewnętrz-
ne okoliczności nie tylko rozwoju cywilizacyjnego, 
lecz w ogóle funkcjonowania naszego państwa. Wojna 
na odległym, ale zarazem bliskim pograniczu Ukrainy 
i Rosji nie tylko nie wygasła, lecz stała się ustabilizowa-
ną nienormalnością. Ostatnio doszła do tego zalewają-
ca całkowicie nieprzygotowaną UE wielotysięczna fala 
uchodźców i imigrantów ekonomicznych z Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej. Polskę na razie geogra-
ficznie omija, ale jej dotarcie to tylko kwestia czasu. 

W kraju zaś rozumiane dość rozbieżnie wątki patrioty-
zmu, nie tylko gospodarczego, stały się przedmiotem 
ostrej kampanii wyborczej. Już po zakończeniu na-
szych paneli, w niedzielę 25 października, większość 
wyborców powierzyła na cztery lata stery państwa 
tylko jednej partii – Prawu i Sprawiedliwości. Jej repre-
zentanci, jako niezajmujący stanowisk państwowych, 
nie byli licznie reprezentowani w naszym projekcie. 
Ale dorobek „Czasu na patriotyzm gospodarczy” 
polecamy nowej ekipie rządowej. Ogromną wartością 
naszego projektu było bowiem wznoszenie się ponad 
bieżące uwarunkowania i szukanie wartości ponad-
czasowych. Menedżerowie z wieloletnim doświadcze-
niem za kluczowe dla upowszechniania patriotyzmu 
gospodarczego uznali wzajemne zaufanie przedsię-
biorców i decydentów politycznych oraz stabilność 
i przewidywalność aparatu państwa. Spełnienie ich 
postulatów okazuje się wyjątkowo trudne, a dlatego 
tym bardziej trzeba chronić to, co udało się osiągnąć. 

Kluczem do sprostania wyzwaniom trudnych czasów 
zawsze są i będą polscy przedsiębiorcy. Realnie to 
przecież od nich zależy, czy takie kategorie jak konku-
rencyjność i innowacyjność przestaną być wygodnymi 
hasłami, a staną się powszedniością naszej gospodar-
ki. Piąta edycja cyklu debat „PB” na pewno umocniła 
nas w przekonaniu, że kategoria patriotyzmu 
gospodarczego niejedno ma imię. © Ⓟ

TOMASZ SIEMIENIEC
redaktor naczelny „PB”

W tegorocznej edycji udział wzięli: 
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P atriotyzmu 

gospodarczego nie 

da się sprowadzić tylko do 

uproszczonego wymiaru 

kupowania towarów i usług 

wyłącznie w krajowych 

firmach. Rachunek 

ekonomiczny oczywiście 

wymaga dokonywania 

wyborów racjonalnych. 

Jednak w warunkach 

zaostrzającej się globalnej 

konkurencji w decyzjach 

biznesowych powinien 

istnieć także pierwiastek 

solidarności — jeśli można 

pomóc innej polskiej firmie, 

to oczywiście należy to 

zrobić. Nasi przedsiębiorcy 

nawet z odległych branż 

powinni szukać obszarów 

ich łączących 

i intensyfikować 

współpracę. Wzorce istnieją 

— właśnie tak postępuje 

ekspansywny biznes 

najwyżej rozwiniętych 

państw Unii Europejskiej, 

niemiecki czy francuski. 

Polska gospodarka 

również potrzebuje

takiej solidarności.  

K luczowy dla rozwoju 

gospodarczego 

staje się problem kosztów 

energii. Dlatego Polska 

musi wykorzystać atut 

przewagi cenowej 

nad innymi państwami UE. 

Rozumiejąc konieczność 

ograniczania emisji 

gazów cieplarnianych 

i nieuchronność 

odchodzenia od energii 

opartej na węglu 

— musimy patriotycznie 

przeciwstawiać się 

gwałtownemu skracaniu 

horyzontu czasowego

tego procesu. Od 1990 r.

Polska dokonała 

ogromnego postępu 

w ograniczaniu emisji, 

ale musi to być rozłożone 

w czasie. Musimy 

podnosić sprawność 

instalacji chroniących 

atmosferę, ale nie możemy 

poddawać się dyktatowi 

państw, które miały 

możliwość wcześniejszego 

rozpoczęcia przestawiania 

gospodarek na bardziej 

czyste technologie.   

P olska nie ma 

szans stać się 

globalnym czempionem 

innowacyjności 

w kategorii „wszechwaga”, 

zatem musi starać 

się znaleźć jakieś 

specjalizacje w wagach 

lżejszych. Szansą są 

m.in. technologie 

niekonwencjonalne, 

w których mamy już 

wiekie osiągnięcia. 

Warto także kreatywnie 

wdrażać i wzbogacać 

sprawdzone rozwiązania 

międzynarodowe. Państwo 

musi stawiać na innowacje 

i badania naukowe, ale nie 

hasłowo, lecz przemyślanie 

i systemowo, bo efekty 

takiej polityki odczuwalne 

są realnie dopiero 

po kilkunastu latach. 

W naturalny sposób 

innowacyjny powinien 

być przede wszystkim 

patriotyczny młody biznes, 

chociaż gospodarcza 

praktyka dowodzi, 

że wiek nie jest kryterium 

podstawowym.  

M iędzynarodowe 

raporty 

potwierdzają, 

że Polska staje się 

coraz lepszym miejscem 

do robienia biznesu. 

Ale gdy przeanalizuje się 

poszczególne oceniane 

kategorie, to widać, 

jak wiele jeszcze jest 

w tym obszarze 

do zrobienia. W globalnej 

rywalizacji jednym 

z najważniejszych 

kryteriów staje się 

zaufanie do państwa, 

ze strony zarówno 

przedsiębiorców krajowych, 

jak też inwestorów 

międzynarodowych. Tego 

zaufania klasa polityczna 

nie może podważać 

jakimiś nieprzemyślanymi 

decyzjami. Patriotyczne 

postawy również Polaków 

funkcjonujących 

w światowej gospodarce 

poza naszymi granicami 

powinny być umacniane 

przez praktycznie, a nie 

hasłowo zorientowaną 

na rozwój politykę państwa. 
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M imo wciąż 

wysokiej stopy 

bezrobocia Polska stoi 

już przed problemem 

braku wykształconych 

pracowników, których 

niedostatek odczuwalny 

jest zwłaszcza w branżach 

najbardziej innowacyjnych. 

Staje się to coraz 

poważniejszą barierą 

rozwojową zarówno 

dla przedsiębiorców 

krajowych, jak też 

inwestorów zagranicznych. 

Problem nie w samej 

liczbie osób po studiach, 

która statystycznie szybko 

rośnie, lecz w zgraniu 

kierunków kształcenia 

w Polsce na różnych 

poziomach z realnymi 

potrzebami gospodarki.   

B iznes i nauka to 

dziedziny wciąż 

funkcjonujące

w Polsce równolegle, 

albo wręcz daleko 

od siebie. Ich związki 

są raczej epizodyczne 

niż powszechne. Dlatego 

konieczny jest rozwój 

pożytecznych klastrów 

i parków technologicznych, 

w których firmy i ośrodki 

naukowe będą 

zainteresowane ścisłą 

współpracą finansowo, 

a nie tylko deklaratywnie. 

Znacznie większa musi 

być  także przejrzystość 

systemu przyznawania 

naukowych grantów 

i publicznych funduszy 

wspierających podmioty 

gospodarcze.    

D yplomacja 

ekonomiczna

ma w ostatnich latach 

znaczne osiągnięcia, 

ale w zestawieniu 

ze sposobami promocji 

innych państw widać, 

ile jeszcze można 

poprawić. Zagraniczne 

służby państwa 

oraz resorty w kraju 

muszą jeszcze lepiej 

koordynować działania 

dla realnego wspierania 

ekspansji polskich 

przedsiębiorców, zwłaszcza 

na mniej znanych rynkach 

odległych. Sprawny system 

powinien działać także 

w drugą stronę, służąc 

przyciąganiu najbardziej 

wartościowych inwestycji 

do Polski.  

Utrzymanie tempa zależy od jakości kadr
DEBATA NR 2 — 12.10.2015, RELACJA NA STR. XIV-XV
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O d wielu lat 

państwo wydaje 

niemałe pieniądze 

na informatyzację 

społeczeństwa, 

ale w obiegu dokumentów 

wciąż króluje papier. 

Potrzebny jest w naszym 

kraju patriotyczny przełom 

mentalny, aby dokumenty 

elektroniczne 

z bezpiecznymi podpisami 

traktowane były 

w pełni wiarygodnie. 

Fundamentem 

jest upowszechnianie 

umiejętności korzystania 

przez Polaków 

z nowoczesnych narzędzi 

cyfrowych, w szczególności 

w starszych pokoleniach, 

bo urodzone już 

w epoce powszechnych 

komputerów sobie radzą. 

N aturalną awangardą 

cyfryzacji jest 

biznes, ale zdecydowanie 

powinna przyspieszyć 

administracja publiczna. 

Nadal wielkim problemem 

jest niekompatybilność 

systemów 

informatycznych, 

wykorzystywanych przez 

poszczególne resorty 

i służby państwa. Dużo

do zrobienia pozostaje 

także w podniesieniu 

ich sprawności

i niezawodności. 

Ekstremalnym 

przypadkiem państwowej 

wpadki było liczenie 

wyborów samorządowych 

w listopadzie 2014 r., 

ale błędy o mniejszej skali 

i rozgłosie zdarzają się 

częściej.   

W arunkiem 

koniecznym 

upowszechniania 

w Polsce informatyzacji 

jest właściwe zrozumienie 

przez decydentów roli 

fachowców. Zarówno

w biznesie, jak też

w administracji publicznej 

potrzebna jest równowaga 

we wpływie działów IT. 

Informatycy z jednej 

strony nie mogą być 

traktowani jako służba 

równie konieczna co dość 

uciążliwa, a z drugiej 

– nie mogą wręcz narzucać 

ładu korporacyjnego 

czy urzędowego. 

Cyfrowa innowacyjność 

nie powinna służyć sama 

sobie, tworząc wysepki 

rozsiane w analogowym 

morzu. 

Cyfrowość w nazwie resortu to za mało
DEBATA NR 3 — 12.10.2015, RELACJA NA STR. XX-XXI

Wnioski i rekomendacje

H oryzont wdrażania 

prawdziwych 

innowacji, zwłaszcza 

w przemyśle, 

jest bardzo długi, od idei 

do upowszechnienia 

upływa niekiedy kilkanaście 

lat. Dlatego w Polsce 

potrzebne jest przede 

wszystkim przyszłościowe 

myślenie oraz cierpliwość 

w oczekiwaniu na zwrot 

poniesionych wydatków. 

Muszą to zrozumieć 

szczególnie politycy, 

decydujący o pieniądzach 

budżetowych na naukę 

i postęp cywilizacyjny. 

Zwłaszcza, że takich 

wydatków nie daje 

się wykorzystywać 

bezpośrednio 

w kampaniach 

wyborczych.  

N ie wszystkie 

sprawdzone

na świecie technologie 

da się przyswoić w Polsce. 

Przykładem były łupki, 

w których obszarze 

rozwiązania funkcjonujące 

w Stanach Zjednoczonych 

okazały się nieodpowiednie 

w polskich warunkach 

geologicznych. Taka 

sytuacja otwiera ogromne 

pole do popisu dla 

krajowej innowacyjności, 

zasługującej po sukcesie 

na przemysłowego 

Nobla. W tej dziedzinie 

tkwi jeszcze sporo 

rezerw, które może 

uruchomić mechanizm 

przełożenia pomysłowości 

na wymierne korzyści 

finansowe 

dla innowatorów. 

N owatorstwo

w przemyśle pomoże 

rozwiązać kluczowy

dla Polski problem miksu 

energetycznego. Dalsza 

redukcja emisji gazów 

cieplarnianych pozwoli 

odłożyć doktrynalną 

dekarbonizację gospodarki, 

która nie może być sztuką 

dla sztuki. Trzeba jednak 

uwzględniać okoliczność, 

że postęp kosztuje, 

drogie są zarówno nowe 

źródła energii, jak też 

cywilizowanie węgla. 

Wzrost cen jest zatem 

nieuchronny, ale wdrażanie 

nowoczesnych rozwiązań 

we wciąż energochłonnym 

polskim przemyśle 

ten wzrost spłaszczy.   

Przydałby się Nobel, ale przemysłowy 
DEBATA NR 4 — 13.10.2015, RELACJA NA STR. XXIV

Wnioski i rekomendacje
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— Szóstka z wykrzyknikiem. Jesteśmy 
prymusem. Pytanie, co z tym sukcesem 
zrobimy — taką ocenę polskiemu 25-leciu 
wystawił Jan Kulczyk niemal półtora roku 
temu, z okazji debaty z cyklu „Czas na pa-
triotyzm gospodarczy”. 

Kilka kwartałów później czołówka 
polskiego biznesu i polityki znów spo-
tkała się na Stadionie Narodowym, tym 
razem próbując udzielić odpowiedzi na 
pytanie zmarłego niedawno miliardera. 
Grzegorz Nawacki, zastępca redaktora 
naczelnego „Pulsu Biznesu”, zaczął dys-
kusję od przypomnienia, że jeszcze nie 
tak dawno większość analityków uważała 
wielki przemysł w Europie za przeżytek, 
zjawisko wymierające, pożerane przez 
chińskiego smoka.

— Skoro motyw naszego spotkania to 
Polska nowoczesna, jak wygrać rywali-
zację w globalnej gospodarce, to może 
właśnie powinniśmy myśleć także o bu-
dowie fabryk, a nie tylko idei — powie-
dział Grzegorz Nawacki, zwracając się do 
Janusza Piechocińskiego, wicepremiera 
i ministra gospodarki.

Politykowi PSL na hasło „przemysł” 
szybko przeszła senność i znużenie po 
misji gospodarczej w dalekim Iranie.

Skarby w lesie
— Czas na patriotyzm oznacza, że czasu nie 
można tracić. Ważne są dymiące kominy, 
ale też dymiące głowy — zaczął wicepremier.

I zaraz okazało się, że jednak nie ma 
dymu bez taniej energii. Punktował: w USA 
energia jest o 40 proc. tańsza niż w Europie, 
a przemysł w Polsce w 2020 r. będzie stano-
wił 25 proc. PKB wobec obecnych 22 proc. 
będzie jednym z najmłodszych oraz najbar-
dziej konkurencyjnych sektorów w Europie, 
ale nie na świecie. Zatem co robić, żeby 

w globalnym miszmaszu wybijać się ponad 
przeciętność? Przejść do agresji. Tej gospo-
darczej, ma się rozumieć.

— Przemysł meblowy, AGD czy części 
samochodowych to potencjał na przemy-
ślaną, strategiczną, zewnętrzną agresję 
naszej gospodarki. Nadchodzi czas ko-
lektywnego działania, potwierdzającego 
nasze możliwości i ambicje — wyroko-
wał polityk.

Tu do tablicy wywołany poczuł się 
pierwszy przemysłowiec III RP. Michał 
Sołowow przypomniał starą prawdę: dzie-
lić się możemy tym, co sami wytworzy-
my. Zatem w agresji potrzebne jest paliwo, 
a nie sam zapał i pomysł. 

— W globalnej gospodarce, przewa-
gi surowcowe i przemysłowe są kry-
tyczne. Regionalnie nasza gospodarka 
oparta na węglu daje cenowe przewagi 
nad wieloma krajami Unii Europejskiej.  
Czesi z energetyką opartą na gazie mają 
ceny o 15 proc. wyższe. Dlatego warto 
inwestować w ekologiczne spalanie wę-
gla i w tych kwestiach nie wychodzić 
przed szereg — zastrzegł właściciel m.in. 
Synthosu i zaczął wyliczankę trzech kolej-
nych, unikatowych zasobów nad Wisłą, 
równie cennych jak „czarne złoto”. 

— Miedź już jest świetnie zagospodaro-
wana. Są jeszcze lasy, dzięki którym jeste-
śmy nie tylko największym na kontynencie 
producentem podłóg drewnianych. Lasy 
mogą być naszym argumentem w negocja-
cjach w sprawie limitów emisji dwutlenku 
węgla. Trzecie duże bogactwo naturalne 
to my sami, nasza przedsiębiorczość, 
chęć pracy i przełamywania problemów 
— stwierdził miliarder, który o ostatnim 
aktywie dorzucił jeszcze co nieco na sam 
koniec debaty „PB”.

Obrona z cementem
Pałeczka powędrowała tymczasem w ręce 
kolejnego ministra, tym razem Andrzeja 
Czerwińskiego z Ministerstwa Skarbu 
Państwa (MSP). To przecież m.in. on zma-
ga się obecnie z zarządzaniem kryzysem 
w polskim górnictwie. A jak zawyroko-

wano chwilę wcześniej, bez węgla nie ma 
podstawowej, kosztowej przewagi polskie-
go przemysłu. 

— W średnim i długim terminie ten 
czynnik da się utrzymać? — dopytywał 
wicenaczelny „PB”.

Andrzej Czerwiński, w przeszłości osto-
ja defensywy piłkarskiej drużyny Sandecji 
Nowy Sącz, bronił swojej taktyki z pełnym 
spokojem, twierdząc, że o przegranej na-
szej energetyki na scenie europejskiej nie 
może być mowy. Z jednej strony na we-
wnętrznym rynku kruszą się monopole 
energetyczne, z drugiej jednak — w tej 
konstrukcji potrzeba cementu. 

— Duży koncern paliwowo-energetycz-
ny musi być zbudowany w Polsce. I powi-
nien konkurować na rynku europejskim 
— zawyrokował szef MSP.

Wtórował mu Marek Woszczyk, pre-
zes PGE, przypominając, że patriotyzm 
— także gospodarczy, ma w sobie zaszy-
te pragmatyczne podejście, ale również 
zgodę społeczną na poświęcenie w imię 
wyższych interesów. 

— Ważne, żeby nie zamieniło się to 
w zaściankowość, izolację gospodarczą. 
Europa ze swoim podejściem klimatyczno-
-energetycznym jest dla Polski impulsem 
nadrzędnej polityki, stanowiącym pewne 
ograniczenie w ramach naszego interesu 
biznesowego — przyznał menedżer. 

Gra po bańce
Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, od dy-
miących kominów woli rozmowę o sze-
leszczących biletach Narodowego Banku 
Polskiego. Zatem gdy pada hasło walki 
w globalnej potyczce gospodarek, można 
je połączyć z kwotą 500 mld zł z kolejnej 
perspektywy unijnej. Ta kwota ma być do-
palaczem dla polskiej gospodarki. A może 
usypiaczem, dającym ciepłą wodę z kranu 
i poczucie braku rozwoju przy małej sta-
bilizacji? W kilka minut naszkicował wizję 
kaskad zimnej wody, chłodzących głowy 
gospodarczych optymistów na świecie. 

Winter is coming — cytował hasło z tele-
wizyjnej „Gry o tron”, wyliczając kłopoty 

Chin, Brazylii, puchnącą bańkę technolo-
giczną. Do zimy radzi przygotowywać się 
z podwójną energią (także pochodzącą 
z unijnych pieniędzy).

— Trzeba się konsolidować wewnętrz-
nie, globalny kryzys wykorzystać, by zbu-
dować sukces na miarę np. firm Michała 
Sołowowa — zawyrokował prezes PKO BP.

Nicole na wietrze
Zima zmusza do działania — przecież nikt 
nie chciałby, taplając się w samozado-
woleniu, iść w stronę greckiej tragedii. 
Mateusz Szczurek, minister finansów, 
uważa, że nie ma takiej obawy. W skali 
makro Polakom nigdy nie jest za ciepło, 
jako społeczeństwo nie ustaniemy w po-
ścigu za Niemcami.

— Pytanie o decyzje mikroekonomicz-
ne, jakie podejmą w kolejnej perspektywie 
np. samorządy. Czy nie powstaną inwesty-
cje, których utrzymanie będzie kosztowało 
krocie? Nie wiem, czy w kolejnych latach 
to przemysł będzie siłą polskiej gospo-
darki. Wiem, że znajdziemy ten element 
napędowy i go wykorzystamy. Ważne, by 
patriotyzm gospodarczy oznaczał rozwój, 
wspólne radzenie sobie z przeciwnościa-
mi, ale też spójne pojmowanie przepisów 
prawa — podkreślał Mateusz Szurek, przy-
pominając choćby kwestię kontrowersji 
wokół tzw. luki w VAT.

Andrzej Klesyk, prezes PZU, wziął na 
warsztat inną lukę — tę w słowniku prze-
ciętnego przedsiębiorcy i polityka.

— Nie zgadzam się z niektórymi przed-
mówcami co do patriotyzmu pojmowane-
go po Mickiewiczowsku, per poświęcenie 
przez cierpienie. Guzik prawda. Trzeba 
dokonywać racjonalnych, a nie cierpięt-
niczych wyborów — kontrował Andrzej 
Klesyk.  

I dokonywać optymalnych wyborów 
na przyszłość, co opisał w efektownej me-
taforze: Wiem, że jeśli poślubiłem moją 
żonę, nie mogę poślubić Nicole Kidman.  
Oczy szeroko zamknięte w polskiej gospo-
darce to np. budowanie laboratoriów bio-
technologicznych, po których hula wiatr 

Nie będziemy 
rozgrywającym  
w globalnej gospodarce. 
Ale możemy prowadzić 
własną intrygę z węglem 
i młodością w tle  
– skoro światowe rynki 
się chwieją,  
siłę można pokazać  
bez asa w rękawie

Czas na agresję b

Karol 

Jedliński

k.jedlinski@pb.pl  22-333-99-21

Czas na 
patriotyzm 
oznacza,  
że czasu  
nie można 
tracić.  
Ważne są 
dymiące 
kominy,  
ale też  
dymiące  
głowy.
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zamiast tworzenia najlepszych ścieżek 
kształcenia biotechnologów. 

Tenis po szwedzku
Dla Adama Górala, właściciela Asseco, 
jest pewna luka, z którą na dobre musi-
my się pogodzić: nie będziemy gwiazdami 
pierwszego planu w globalnym biznesie, 
co nie wyklucza knucia własnej intrygi. 
Udowadniał na swoim przykładzie, że tak 
jak meble, tak i dobry software da się pro-
dukować w Polsce i zarabiać na jego eks-
porcie. 

— Pokażmy młodym, że nowe technolo-
gie w Polsce to nie tylko usługi, podwyko-
nawstwo — stwierdził Adam Góral. 

Nawoływał też do analizy big data w po-
staci historii 25-lecia polskich sukcesów 

i porażek w III RP. Tak żeby empirycznie 
poznać swoje silne i słabe strony i stworzyć 
system produkujący sukces.

— Gdy zaproponowałem to radzie do-
radców przy ministrze gospodarki, usły-
szałem: my tu jesteśmy radą strategiczną 
— zżymał się rzeszowianin. 

W to, że mechanizm globalnego suk-
cesu made in Poland zgrzyta, nie wąt-
pi też Adam Sawicki, prezes T-Mobile. 
Przypomniał, jak wobec niespełnionych 
obietnic rządu lata temu znad Wisły wy-
niósł się cały kapitał teleinformatyczny ze 
Skandynawii. I nie zamierza wracać. 

— Teraz są problemy wokół aukcji na re-
zerwację częstotliwości radiowych z zakre-
su 800 MHz, bacznie obserwowane przez 
międzynarodowy kapitał, a uderzające 

w wiarygodność Polski — wrzucił kamyczek 
do ogródka polityków rządzącej koalicji 
i zaraz wskazał na kwiat Europy — Szwecję.

9 mln ludzi, sektor górniczy i kiepski 
klimat, ale też maszyna zdolna wypluwać 
potężne, globalne marki, inwestująca kro-
cie w badania i rozwój, w młodych ludzi. 
Tu ożywił się Michał Sołowow. Ocenił, że 
lepiej od wymyślania koła po prostu zna-
leźć jego nowe zastosowanie — zatem twór-
cze kopiowanie oraz szybkie wdrażanie 
międzynarodowych rozwiązań i techno-
logii. Przypomniał, że to tyczy się również 
jego — przecież wciąż jest młody.

— Młodość to chęć, a nie wiek. Jak gramy 
z kolegami w tenisa, w debla, to zakazujemy 
zwrotów typu „w naszym wieku”. Po prostu 
gramy do upadłego o każdą piłkę. © Ⓟ

iało-czerwoną 

JACEK ZALEWSKI
j.zalewski@pb.pl

W 
klubie biznesowym PGE Stadionu 
Narodowego w Warszawie 
zainaugurowaliśmy piątą już edycję 
redakcyjnego programu „Czas na 

patriotyzm gospodarczy”. Pierwsza wystartowała 
w tym samym miejscu 22 maja 2013 r. Drugą 
rozpoczęliśmy w szczególnym mieście i dniu 
— 1 września 2013 r., czyli w rocznicę wybuchu drugiej 
wojny światowej, na Baltic Arenie w Gdańsku, skąd 
niedaleko na Westerplatte. Lejtomotyw trzeciego 
cyklu pulsowych debat w maju i czerwcu 2014 r. był 
oczywistością: srebrny jubileusz polskiej transformacji 
ustrojowej i gospodarczej, która rozpoczęła się 
od przełomowych wyborów 4 czerwca 1989 r. 
Wydanie czwarte w grudniu 2014 r. otrzymało 
nadtytuł „Polska silna regionami” i skoncentrowało się 
na dorobku społeczności lokalnych. 

Piąty cykl „Patriotyzmu gospodarczego” startuje 
w okresie szczególnym. Istotnie zmieniły się na 
gorsze zewnętrzne okoliczności nie tylko rozwoju 
cywilizacyjnego Polski, lecz w ogóle funkcjonowania 
państwa. Wojna na odległym, ale zarazem bliskim  
pograniczu Ukrainy i Rosji nie tylko nie wygasła, 
lecz stała się ustabilizowaną nienormalnością. 
W ostatnich miesiącach doszła do tego zalewająca 
całkowicie nieprzygotowaną Unię Europejską 
wielotysięczna fala uchodźców i imigrantów 
ekonomicznych z Bliskiego Wschodu i Afryki 
Północnej. Polskę na razie geograficznie omijała, 
ale jej dotarcie to tylko kwestia czasu. W kraju 
rozumiane bardzo rozbieżnie wątki patriotyzmu, nie 
tylko gospodarczego, stały się przedmiotem zażartej 
partyjnej wojny przed wyborami parlamentarnymi 
wyznaczonymi na 25 października. 

Omówiona obok debata z udziałem wybitnych 
praktyków życia gospodarczego nie mogła 
całkiem uciec od tych obciążeń. Jej ogromną 
wartością było jednak wznoszenie się ponad 
bieżące uwarunkowania i szukanie wartości 
ponadczasowych. Menedżerowie z wieloletnim 
doświadczeniem za kluczowe dla upowszechniania 
patriotyzmu gospodarczego uznali wzajemne 
zaufanie przedsiębiorców i decydentów politycznych 
oraz stabilność i przewidywalność aparatu państwa. 
Powtórzyli stałe postulaty świata biznesu wobec 
władzy stwarzającej warunki do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Ich spełnienie okazuje 
się jednak wyjątkowo trudne, a nawet nieosiągalne 
w okresach przesileń wyborczych.        

Naturalna duma z cywilizacyjnych osiągnięć Polski 
nie może oznaczać chowania pod dywan szans 
niewykorzystanych. Kluczem do sprostania wyzwaniom 
trudnych czasów są polscy przedsiębiorcy, bo realnie 
to przecież od nich zależy, czy takie kategorie jak 
konkurencyjność i innowacyjność przestaną być 
wygodnymi hasłami, a staną się powszedniością 
naszej gospodarki. Piąta edycja cyklu debat „PB” 
umacnia nas w przekonaniu, że kategoria patriotyzmu 
gospodarczego niejedno ma imię. A już z całą 
pewnością nie może mieć barw partyjnych. © Ⓟ

PATRIOTYZM GOSPODARCZY

Nie partyjny, 
lecz narodowy  

JUŻ PISALIŚMY

„PB” z 23.05.2013  r. 22.05.2014  r.

 WIELKI NIEOBECNY NA JEDYNEJ TAKIEJ DEBACIE: 
„Czas na patriotyzm gospodarczy” to cykl debat organizowany 
od trzech lat przez „Puls Biznesu”. Ideą spotkań najważniejszych 
przedstawicieli rządu i czołowych polskich przedsiębiorców 
jest wymiana poglądów i wspólne szukanie rozwiązań dla 
najważniejszych wyzwań gospodarczych stojących przed Polską. 
W tym roku, tradycyjnie już, w debacie udział wzięli najważniejsi 
w polskiej gospodarce: ministrowe z resortów gospodarczych, 

czołowi przedsiębiorcy i menedżerowie największych firm. 
Niestety, w tym roku zabrakło Jana Kulczyka, jednego z 
inicjatorów projektu „Czas na patriotyzm gospodarczy”. 
Gdy przedstawiliśmy mu ideę spotkań, zaangażował się bez 
wahania, utwierdzając nas w przekonaniu, że takie debaty są 
nie tylko potrzebne, ale też… możliwe do zorganizowania. 
W tym roku również ochoczo potwierdził udział, sugerując tematy,
o których warto rozmawiać. Niestety, w lipcu od nas odszedł.  
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Co zrobić, żeby Polska odniosła sukces gospodarczy? Mamy 

kilka recept od uczestników debaty „Czas na patriotyzm 

gospodarczy”. Są wśród nich humaniści, dla których 

najważniejszy jest człowiek: wicepremier Janusz Piechociński 

i Adam Góral, prezes Asseco. Inni wielkie nadzieje pokładają 

w młodszych pokoleniach, i to nie tylko – jak Andrzej 

Klesyk, prezes PZU – dlatego że to one będą płaciły na nasze 

emerytury. Na młodość stawiają także Marek Woszczyk,

prezes PGE, Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, 

i Adam Sawicki, który kieruje T-Mobile. 

Są też pozytywiści, którzy uważają, że najważniejsze jest 

praktyczne zastosowanie wyników prac badawczych — należą 

do nich Marek Woszczyk czy Andrzej Czerwiński, minister 

skarbu. Prezes PGE namawia też do szukania polskiej niszy, 

a Mateusz Szczurek, minister finansów, ostrzega, żeby nie 

wyważać otwartych drzwi, tylko wzmacniać te obszary,

w których gospodarka dobrze działa. A może po prostu 

— za radą Michała Sołowowa, którego „PB” okrzyknął 

kiedyś pierwszym przemysłowcem RP — zadbać o największe 

przedsiębiorstwo w Polsce – Polskę?

Żeby Polska była 
Czas na patriotyzm gospodarczy

Po pierwsze — potrzebny jest optymizm, a są ku temu podstawy. Np. umowa TTIP 
(Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji) zwiększy potencjał 

eksportu do USA i Kanady, gdzie w pierwszym półroczu Polska zanotowała wzrost 
odpowiednio o 17,4 i 12,7 proc. Wkrótce przemysł będzie stanowił 24-25 proc. polskiego PKB. 
Musimy robić to co dotychczas, tylko lepiej. Należy deregulować przedsiębiorczość, 
nie tłamsić jej, wymagać od pokoleń, które idą za nami, maksymalnych kwalifikacji. 
Jednocześnie trzeba budować zaufanie, bo można mieć duże kompetencje, 
ale jak się nie lubi ludzi, to już się przegrało. 

Janusz Piechociński
wicepremier i minister gospodarki

Patriotyzm gospodarczy to odpowiedzialność za kraj. Powinniśmy go aplikować 
w obszarach, które mogą stać się naszą specjalnością. Jesteśmy krajem o bogatej historii 

rolniczej, dlatego taką specjalnością może być biomasa. Polska powinna stać się poligonem 
doświadczalnym technologii niekonwencjonalnych, żeby sprawdzić, na czym najlepiej można 
zarobić. Zarobimy, jeśli będziemy inwestować w strefie rozwoju, a nie w strefie komfortu. 
Dotychczas inwestowaliśmy w strefie komfortu, np. w komunikację. Trzeba inwestować 
w wiedzę młodych ludzi i zagwarantować im to, czego oczekują: perspektywy.  

Marek Woszczyk
prezes PGE

Wszystkie środowiska, w tym biznesowe 
i akademickie, muszą współpracować, 

by zidentyfikować to, co nas łączy. Niesłuszna 
krytyka przyniesie odwrotny efekt, bo może 
osłabić zaufanie do kraju. Podstawowa zasada, 
którą należy się kierować, brzmi następująco: 
jeśli możesz pomóc drugiemu Polakowi, zrób 
wszystko, co w twojej mocy, żeby mu pomóc.  

Adam Góral
prezes Asseco
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Polską bogatą
Pytanie, co zrobić, by Polska stała się krajem sukcesu, 
jest niewłaściwe. Polska już jest takim krajem, jeśli 

porównamy, gdzie znajduje się dziś, a gdzie była 10-20 lat temu. 
Nie ma w Europie krajów, które by nam w ostatnich 8-10 latach 
uciekły. To jednak nie oznacza, że możemy spocząć na laurach. 
Potrzebna jest ciągła praca przy likwidowaniu barier dla biznesu 
i osób prywatnych. Niech cała Polska będzie specjalną strefą 
ekonomiczną — to wspieranie równych zasad konkurencji 
i niskich podatków. Jednak innowacyjność jest znacznie bardziej 
skomplikowana niż ulga podatkowa. Ulgi są niezłe w uwalnianiu 
wydatków na trwające prace badawcze, ale nie można się łudzić, 
że spowodują innowacyjność. Kluczem do sukcesu jest szukanie 
nisz, w których jesteśmy dobrzy. Polityka gospodarcza nie powinna 
na siłę znajdować obszarów, w których mamy być liderem, 
lecz wykorzystywać zasoby do wzmocnienia mocnych stron. 
Tak działa np. fundusz wsparcia ekspansji zagranicznej. 

Mateusz Szczurek
minister finansów

Naszym największym wyzwaniem i zadaniem 
jest umiędzynarodowienie polskich firm. 

Więcej z nich powinno inwestować za granicą, zarabiać 
tam i przekazywać zyski do kraju. Dziś międzynarodowa 
pozycja inwestycyjna Polski jest ujemna, co jest efektem 
płacenia za dług i wypływania dywidend. Apelujemy, żeby 
młodzi ludzie wracali z zagranicy do kraju. Oni by chętnie 
wracali i znów wyjeżdżali, ale nie mogą, bo polskich firm 
z oddziałami za granicą jest bardzo mało.  

Zbigniew Jagiełło
prezes PKO BP

Najważniejszą kwestią jest zaufanie. 
To ono ściąga kapitał. W ekonomii 

odbywa się gra o sumie zerowej — jak się 
gdzieś zabiera, to gdzie indziej przybywa. 
Taka gra toczy się dookoła Polski. Starając 
się o kapitał zagraniczny, musimy być lepsi 
od innych. Dlatego nie możemy podważać 
zaufania do państwa. Musimy też jako kraj 
postawić na następne pokolenia, dać im 
narzędzia, które pozwolą zarabiać i tworzyć 
przedsiębiorstwa, żeby miały z czego płacić 
na nasze emerytury.  

Andrzej Klesyk
prezes PZU

Potrzebna jest przejrzystość zasad, 
która sprawi, że na tle Europy 

i regionu będziemy wyspą zainteresowania 
inwestorów, a młodym ludziom stworzymy 
szanse budowy spółek platform na cały 
świat. Ci młodzi ludzie mają zupełnie inne 
spojrzenie i warto, żeby kolejna debata „PB” 
o patriotyzmie gospodarczym odbyła się z ich 
udziałem. Atmosfera w naszym inkubatorze 
innowacyjności hub:raum w Krakowie jest 
tak niesamowita, że raz w miesiącu to tam 
odbywają się spotkania zarządu spółki. 

Adam Sawicki
prezes T-Mobile

Przede wszystkim należy odróżniać 
patriotyzm od izolacji gospodarczej, która 

nazywa się protekcjonizmem. Protekcjonizm 
może być zachowawczy, patriotyzm jest 
rozwojowy. Państwo musi stawiać na innowacje 
i badania naukowe, ale ich efekt odczujemy 
za 15-20 lat. Dlatego należy kłaść nacisk na 
wdrożenie technologii — by w rok, dwa, trzy lata 
można było je stosować na skalę przemysłową. 
Przykładem może być naziemne zgazowanie 
węgla, który jest wykorzystywany jako surowiec 
do produkcji metanolu czy wodoru.  

Andrzej Czerwiński
minister skarbu państwa

Polska już dziś jest fundamentalnie 
dobrym miejscem do robienia biznesu. 

Trzeba znosić bariery w kosztach pracy, bo to 
zachęci do inwestowania. Jeśli Polska będzie 
mieć na mapie świata status specjalnej strefy 
ekonomicznej, da jej to średnioterminowo dużą 
przewagę. Największym przedsiębiorstwem 
w Polsce jest Polska. Jeśli o nią zadbamy, 
będziemy wszyscy bogaci i szczęśliwi. 
We wprowadzaniu innowacji wiek nie jest 
podstawowym kryterium. Gdy gram debelka 
w tenisa, zakazuję mówienia „w tym wieku”. 
Ale trzeba sobie uświadomić, że — choć 
możemy coś osiągnąć — to nie wszystko da nam 
wielką przewagę. Dlatego ważne jest twórcze 
kopiowanie i aplikowanie istniejących rozwiązań. 
W końcu koło wynaleziono ponad dwa tysiące 
lat temu, a walizkę, która ma kółka, wymyślono 
dopiero w latach 70. ubiegłego wieku. 

Michał Sołowow
właściciel m.in. Synthosu
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Czas na patriotyzm gospodarczy

Debatę inaugurującą cykl

POLSKA NOWOCZESNA

Jak możemy wygrać 

 rywalizację w globalnej

gospodarce

obejrzysz na stronie

patriotyzm.pb.pl  

 

ADAM SAWICKI 
prezes T-Mobile Polska

P rzed polską gospodarką 
stoi dzisiaj ogromne wy-

zwanie związane z cyfryzacją. 
Droga, którą musimy przejść, 
żeby dołączyć do światowych 
liderów, jest pozornie prosta, 
wymaga jednak zaangażo-
wania. W najbliższym czasie 
okaże się, czy potrafimy 
zlikwidować cyfrowe wyklu-
czenie i podnieść cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa 
tak, żeby móc konkurować 
na globalnym rynku. 
Prawdę mówiąc, nie mamy 
innego wyjścia. 
 
Gospodarka oparta na 
usługach cyfrowych stała się 
podstawą naszego rozwoju 
w XXI w. Trudno sobie dzisiaj 
wyobrazić funkcjonowanie 
bez komputerów — znajdują 
się niemal wszędzie, a tam, 
gdzie ich nie ma, za chwilę 
się pojawią. Zmieniają się też 
nasze zwyczaje. Wchodzące 
właśnie na rynek pracy 
pokolenie Y, czyli milenialsi, 

coraz więcej swoich potrzeb 
realizuje online — czy jeśli 
chodzi o zakupy, dostęp do 
dóbr kultury i rozrywki czy 
też edukacji. Według badań 
Komisji Europejskiej, gospo-
darka cyfrowa rośnie siedem 
razy szybciej niż pozostałe 
segmenty. Przewiduje się, że 
wszystkie, nawet najbardziej 
analogiczne, branże nie oprą 
się digitalizacji i wcześniej 
czy później będą zmuszone 
przenieść się do wirtualnej 
rzeczywistości. Powinniśmy 
o tym pamiętać, zwłaszcza 
teraz, kiedy podejmujemy 
ważne decyzje związane 
z digitalizacją gospodarki.
 
Czego potrzebujemy, 
żeby w Polsce gospodarka 
cyfrowa mogła się rozwijać? 
Przede wszystkim postawić 
na rozwój kompetencji cyfro-
wych społeczeństwa i walkę 
z cyfrowym wykluczeniem. 
Wydawać by się mogło, że 
internet jest obecny wszę-
dzie. Jednak w rzeczywistości 
ponad jedna czwarta Polaków 

nadal nie ma do niego do-
stępu, a wiele osób nie radzi 
sobie z podstawową obsługą 
komputera. W tym miejscu 
ogromną rolę do odegrania 
mają telekomunikacyjni 
operatorzy. Wbrew pozorom, 
nasza obecność na rynku nie 
sprowadza się tylko do sprze-
daży usług. To my budujemy 
infrastrukturę, dzielimy się 
z otoczeniem swoją kulturą 
innowacyjności i wiedzą  
technologiczną, wspieramy 
młodych przedsiębiorców 
i rozwój start-upów. 
 
To właśnie dlatego niezbęd-
na jest wola regulatora, 
który sprawnie rozdysponuje 
częstotliwości podmiotom 
posiadającym odpowiednie 
zaplecze technologiczno-in-
frastrukturalne. Tylko 
takie rozwiązanie zapewni 
szybką realizację inwestycji 
w infrastrukturę telekomu-
nikacyjną niezbędną dla 
budowy konkurencyjności 
polskiej gospodarki 
w cyfrowym świecie. © Ⓟ

KOMENTARZ PARTNERA

Naszą przyszłością jest gospodarka cyfrowa 
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Czas na patriotyzm gospodarczy

ZBIGNIEW JAGIEŁŁO 

prezes PKO Banku Polskiego

Światowa gospodarka jest 
systemem naczyń połą-

czonych, w którym wydarze-
nia w jednych krajach mają 
wpływ na sytuację w innych. 
Obecnie jednym z podstawo-
wych silników napędzających 
polską gospodarkę jest rekor-
dowej wielkości eksport, ale 
trzeba mieć świadomość, że 
choć w dużej mierze jest to 
efekt ciężkiej pracy Polaków, 
to przyczynia się do tego 
także korzystne otoczenie 
w gospodarce światowej. 
Nie jesteśmy samotną wyspą, 
która może funkcjonować 
w oderwaniu od zmieniają-
cej się sytuacji na świecie. 
Tymczasem ostatnie lata to 
czas wzrostu skali globalnych 

wyzwań. Po pierwsze, we-
wnątrz Unii Europejskiej nie 
widać nowych obszarów roz-
woju dla gospodarki, wciąż 
nierozwiązana jest kwestia 
Grecji, istnieje ryzyko grexi-
tu. Po drugie, niepewność 
przynosi największa gospo-
darka świata — Chiny, która 
weszła w okres spowolnienia 
wzrostu ekonomicznego. 
Kolejnym punktem na mapie 
wyzwań jest sytuacja w USA, 
gdzie z jednej strony zbliża 
się podwyżka stóp procen-
towych, która może mieć 
wpływ na rynki wschodzące, 
a z drugiej — coraz częściej 
mówi się o przewartościowa-
niu firm technologicznych. 
Last but not least, nie można 
zapominać o nieprzewidy-
walnej postawie Rosji i ry-

Wyzwania 
globalnej 
gospodarki 
szansą 
dla Polski

KOMENTARZ PARTNERA

MARCIN CHMIELEWSKI 

wiceprezes KGHM

M ija ćwierćwiecze od 
ustanowienia w Polsce 

wolnego rynku. W tym czasie 
mogliśmy obserwować, jak 
zmieniają się polskie firmy, 
a wraz z nimi cały pejzaż 
społeczno-gospodarczy. 
Z kraju charakteryzującego 
się niską konkurencyjnością 
produkcji, niezdolnością 
do zaspokojenia rodzimego 
pobytu i brakiem odporności 
na kryzysy staliśmy się 
szóstą gospodarką Europy 
i jednym z dwudziestu 
najbogatszych państw świata. 
To zasługa m.in. naszych 
przedsiębiorców, którzy 
modelowo wykorzystali 
ostatnie dwadzieścia pięć 
lat. Dość powiedzieć, że 
udział eksportu w polskim 
PKB, który na początku 
transformacji był bliski zeru, 
dziś sięga już 50 proc. 
Aby się dalej rozwijać, 
musimy w ciągu najbliższych 
lat zwiększyć ten udział do 
około dwóch trzecich.

Nie będzie to łatwe, 
bo wśród czynników 
kluczowych dla polskiego 
sukcesu były w ostatnim 

ćwierćwieczu niskie 
koszty pracy i napędzane 
funduszami unijnymi 
inwestycje infrastrukturalne. 
Oba powoli się wyczerpują. 
Potrzeba nowego myślenia 
o siłach napędowych 
polskiej gospodarki. 
Musimy postawić na nowy 
patriotyzm gospodarczy. 
Na czym powinien się on 
opierać? Wymienię trzy 
filary, które w nierozerwalny 
sposób wiążą się ze sobą: 
innowacyjność, współpraca 
i globalna ekspansja. Bardzo 
ważne jest, by myśleć 
o tych zagadnieniach jako 
o wspólnym zadaniu. 
Nie da się bowiem stworzyć 
innowacyjnej i opartej na 
wiedzy gospodarki bez 
współpracy, podobnie jak 
nie da się w pojedynkę 
osiągnąć trwałej obecności 
polskiego biznesu za granicą. 
Jednocześnie nie może 
być mowy o innowacyjnej 
gospodarce, jeżeli będzie ona 
opierała swój rozwój jedynie 
na krajowy rynku, którego 
siła popytowa jest z natury 
rzeczy ograniczona.

Współpraca jest zatem 
kluczem — zarówno 

do innowacji, jak i do 
ekspansji międzynarodowej. 
O tym, że takie myślenie 
ma sens, świadczy dobitnie 
przykład KGHM. W naszej 
działalności stawiamy na 
interdyscyplinarne zespoły 
i strategiczne alianse nauki, 
dużego przemysłu, małych 
i średnich przedsiębiorstw, 
ale także polskich i unijnych 
instytucji publicznych. 
Stąd m.in. współpraca 
z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju czy wkład 
w budowę Europejskiego 
Centrum Wiedzy i Innowacji 
w dziedzinie surowców, które 
powstaje we Wrocławiu. 
Wierzymy też, że aby 
dołączyć do pędzącego 
pociągu globalnej gospodarki, 
musimy nie tylko stale 
budować relacje, ale też 
dzielić się nimi z krajowymi 
przedsiębiorcami. 
Dlatego realizując nasze 
międzynarodowe projekty, 
zapraszamy do nich innych 
polskich przedsiębiorców, 
aby mogli oni wykorzystać 
przetarty przez nas szlak. 
Temu celowi służy powołany 
przez KGHM i Harvard 
Business Review think thank 
Poland, Go Global! © Ⓟ

Sukces zbudowany 
dzięki relacjom

KOMENTARZ PARTNERA
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JACEK SIWIŃSKI
dyrektor generalny VELUX Polska

N a pytanie o znaczenie 
inwestorów zagranicz-

nych dla rozwoju polskiej 
gospodarki możemy w bardzo 
prosty sposób odpowiedzieć 
za pomocą liczb. Firmy 
z kapitałem zagranicznym: 
zatrudniają około 1/3 pracow-
ników w Polsce, odpowiadają 
za blisko 2/3 eksportu, tutaj 
inwestują oraz płacą podatki. 
To są twarde dane, które ła-
two zweryfikować. Znacznie 
istotniejsze są jednak różnego 
rodzaju efekty pośrednie, ob-
serwowane na bardzo wielu 
płaszczyznach działalności 
biznesowej i życia społecz-
nego.

Firmy z kapitałem zagranicz-
nym pełnią przede wszyst-
kim bardzo dużą rolę edu-
kacyjną. Pracownicy w takiej 
firmie, jak na przykład Grupa 
VELUX, zazwyczaj mają spe-
cjalizację w jednym obszarze 
i na jednym stanowisku. Wraz 
z upływem czasu ich kompe-
tencje znacząco wzrastają. 

Firmy zagraniczne tworzące 
zakłady pracy w Polsce to 
przeważnie firmy najbardziej 
doświadczone, w których 
pracownicy uczą się najwyż-
szych standardów pracy, 
poznają technologie, uczą się 
systemów zarządzania proce-
sami i jakością oraz nabywają 
umiejętności współpracy 
często w ramach globalnych 
struktur. Ten proces trans-
feru kompetencji następuje 
na wszystkich poziomach 
organizacji — od produkcji po 
zarząd. To wszystko znacząco 
podnosi wartość pracownika 
na rynku pracy, ale też spra-
wia, że każda kolejna firma, 
która go zatrudni, zyskuje na 
konkurencyjności, zdobywa 
know-how i staje się bardziej 
wydajna i konkurencyjna.

Zagranicznym inwestycjom 
towarzyszy również zjawi-
sko, które możemy porów-
nać do efektu kuli śnieżnej. 
Tam, gdzie powstają inwesty-
cje, zazwyczaj tworzy się całe 
zaplecze dostawców różnego 
rodzaju towarów i usług.  

W zdecydowanej większości 
są to spółki polskie, które 
rozwijają się wokół inwesty-
cji, zmieniają się i ewoluują 
wraz z nią. Firmy te uczą się 
współpracować z globalnymi 
koncernami, które szczegól-
ny nacisk kładą na jakość, 
procesy certyfikacji i spełnia-
nie najwyższych standardów. 
Dzięki temu zjawisku rozrasta 
się infrastruktura wspar-
cia inwestycji i produkcji, 
która będzie procentować 
dla wszystkich firm, również 
z polskim kapitałem, które 
myślą o rozwoju i ekspansji 
zagranicznej. Edukacja przez 
współpracę bardzo szybko 
zaczyna przynosić korzyści. 
Chociażby w przypadku naszej 
firmy w ciągu ostatnich pięciu 
lat liczba lokalnych, polskich 
dostawców wzrosła 4-krotnie. 
Obecnie współpracujemy z po-
nad 100 partnerami, a część 
z nich dostarcza już produkty 
na potrzeby Grupy VELUX 
w całej Europie. To właśnie 
dzięki takiej współpracy pol-
scy dostawcy mogą również 
wychodzić na globalne rynki. 

Firmy z kapitałem zagranicz-
nym — dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu w funkcjo-
nowaniu w gospodarce 
rynkowej — wypracowały 
sprawdzone standardy 
działania i ogromną wiedzę 
o mechanizmach rynkowych. 
Za cechy narodowe Polaków 
z pewnością uznać możemy 
przedsiębiorczość, dar szyb-
kiego uczenia się, umiejęt-
ność dostosowywania się do 
zmiany i spryt. Połączenie 
tych atutów tworzy idealną 
mieszankę, która decyduje 
i będzie decydować o polskim 
sukcesie gospodarczym w naj-
bliższych latach. Nasza szansa 
to uczenie się od bardziej 
doświadczonych i robienie 
rzeczy lepiej. W polskiej 
organizacji Grupy VELUX 
istnieje już dość duża grupa 
pracowników, którzy mają 
funkcje międzynarodowe 
i odpowiadają za kluczowe 
procesy w wielu krajach. 
To jest właśnie efekt edukacji 
korporacyjnej, która trafia na 
podatny grunt ludzi z poten-
cjałem. 

Dlatego musimy dbać 
o dalszy napływ 
inwestycji zagra-
nicznych do Polski. 
Najlepiej takich, które 
są związane z produk-
cją o jak największej 
wartości dodanej, 
z dużą ilością miejsc 
pracy, wiążących się ze 
zwiększeniem eksportu 
oraz transfe-
rem wiedzy 
globalnej do 
pracowników 
i dostawców. 
© Ⓟ

Inwestorzy napędzają polską gospodarkę
KOMENTARZ PARTNERA

zykach w innych zapalnych 
miejscach globu.

Zmieniające się globalne 
otoczenie może być też dla 
Polski szansą na przyspie-
szenie tempa rozwoju i tym 
samym szybsze dogonienie 
Europy Zachodniej na niwie 
gospodarczej. Jednym z naj-
ważniejszych zadań na tym 
polu jest dziś zwiększenie 
poziomu umiędzynarodo-
wienia polskich firm. Dzięki 
temu będą jeszcze bardziej 
zyskowne, a w przyszłości 
część dywidend będzie 
trafiać do kraju. Poprawiłoby 
to międzynarodową pozycję 
inwestycyjną Polski, która 
dziś jest słaba z powodu 
wysokich transferów zwią-
zanych z obsługą zadłużenia 

publicznego i prywatnego 
oraz transferów dywidend 
za granicę. Jest to też ważne 
z punktu widzenia wykorzy-
stania możliwości i talentów 
młodych Polaków, którzy 
wyjechali za granicę. Są to 
osoby znające świat i potra-
fiące odnaleźć się w globalnej 
gospodarce. Często chcia-
łyby wyjeżdżać i wracać, 
pracując dla polskich firm 
oraz dzieląc się zdobytymi 
doświadczeniami, ale nie 
mogą, ponieważ zbyt mało 
krajowych przedsiębiorstw 
działa globalnie. Silniejsze 
wchodzenie krajowych firm 
na rynki zagraniczne może to 
zmienić, zapewniając Polsce 
impuls niezbędny dla przy-
spieszenia tempa wzrostu 
gospodarczego. © Ⓟ
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Czas na patriotyzm gospodarczy

Debatę z cyklu

Nowoczesny polski  

przemysł i energetyka
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ANDRZEJ KLESYK 

prezes PZU

Gospodarka jest kluczowym 
polem realizacji interesu 

narodowego. Rywalizacja 
między krajami jest ogromna, 
bo dziś można produkować 
lub świadczyć usługi właściwie 
w każdym miejscu na świecie. 
Każdy kraj chce przyciągnąć 
nowy, innowacyjny kapitał 
i inwestycje zagraniczne, 
stymulować własną gospodar-
kę i tworzyć miejsca pracy. 
Przewagę w tym wyścigu 
może nam dać zaufanie. 
Chodzi o budowanie tzw. za-
ufania społecznego — pomię-
dzy podmiotami na rynku a 
państwem, obywatelem i jego 
firmą, ale również do Polski 
jako kraju. Tworzenie tej war-
tości nie wymaga wielkich na-
kładów, ale zmiany podejścia, 
mentalności i odpowiedzialno-
ści wśród decydentów.

Zwiększanie innowacyjności, 
atrakcyjności gospodarki 
rozpoczyna się od pomysłów. 
Polski system edukacyjny 
zdaje się nie dostrzegać 

fundamentalnej zmiany, jaką 
przyniósł rozwój internetu. 
Nasze szkoły muszą prze-
stać kształcić ekonomistów, 
europeistów czy menedżerów, 
a zacząć uczyć myślenia. 
Nauczyć szukania informacji 
i odróżniania prawdziwych 
od nieprawdziwych oraz 
ważnych od nieważnych. 
To umiejętności, których 
dziś potrzebują pracodawcy 
i  które pomogą wyjść polskim 
firmom na rynki zagraniczne. 
Gospodarka oparta na wiedzy 
wymaga nowych kompetencji 
od ludzi nauki. Muszą zro-
zumieć, że teraz bardziej niż 
kiedykolwiek są gospodarce 
potrzebni, a priorytet powinny 
mieć projekty badawcze 
rozwiązujące realne proble-
my gospodarcze, nie służące 
jedynie zaspokojeniu ciekawo-
ści badawczej.

Te dwa wątki — budowania 
zaufania i edukacji, która 
ma pobudzać innowacyjność 
— mają wspólny mianownik. 
Od lat polskim problemem jest
klimat niesłużący realizacji 

rewolucyjnych pomysłów, nie-
stabilne prawodawstwo oraz 
przeregulowanie gospodarki.
Z badań OECD wynika, że gdyby 
polski rząd rozluźnił regulacje 
dla najważniejszych sektorów 

gospodarki, jej wydajność
(a w ślad za nią PKB) wzrosłaby 
o 14 proc. w ciągu 10 lat. 

Innowacyjni przedsiębiorcy 
nie liczą na to, że państwo 

będzie ich wyręczać w walce
o konkurencyjność. Wystarczy, 
że nie będzie im jej utrudniać. 
Stąd bardziej niż dopłat i dotacji 
oczekują  wyeliminowania barier 
prawnych utrudniających inwe-

stowanie czy niepodejmowania 
przez regulatorów działań ha-
mujących inwestycje oraz tego, 
że państwo będzie miało do nich 
zaufanie i pozwoli rozwinąć 
skrzydła. © Ⓟ

Polska nowoczesna – jak wygrać globalnie
KOMENTARZ PARTNERA

R E K L A M A  3 2 1 4 2



XIIIPULS BIZNESU, 30 PAŹDZIERNIKA-1 LISTOPADA 2015

R E K L A M A  3 2 1 4 4



XIV PULS BIZNESU, 30 PAŹDZIERNIKA-1 LISTOPADA 2015

Czas na patriotyzm gospodarczy

Debata „PB” z cyklu Czas na patriotyzm 
gospodarczy nie mogłaby się odbyć w lep-
szym miejscu i czasie niż ta zatytułowana 
„Polska nowoczesna działa globalnie”. 
W poniedziałek 12 października o godz. 
10 rano wokół PGE Stadionu Narodowego 
wciąż walały się zagubione kubki, butelki, 
biało-czerwone kartoniki i wszechobecne 
torby foliowe pozostawione przez 55 tys. 
kibiców, którzy fetowali awans polskich 
piłkarzy do EURO 2016. Wewnątrz atmos-
fera wciąż była podniosła. Udzieliła się pa-
nelistom. Już podczas próby mikrofonów 
przed rozpoczęciem nagrania nie wszyscy 
standardowo odliczali „raz, dwa, trzy”. 

— Polska 2:1 — oznajmiła Ilona Antoniszyn-
-Klik, wiceminister gospodarki.

— Czy wyglądamy tak dobrze jak wczo-
raj zawodnicy? — dopytywał Artur Wiza, 
dyrektor zarządzający obszaru komunika-
cji korporacyjnej w Asseco Poland.

Nie, nie żałuję
Po tej krótkiej rozgrzewce zawodnicy byli 
gotowi do odpowiedzi na pytanie prowa-
dzącego: czy trudno ściągnąć do Polski 
zagranicznych inwestorów, czy też „walą 
tu jak w dym”. 

— Inwestorzy skanują świat. Polska 
spełnia wstępne parametry: oferuje duży 
rynek, wysoki poziom umiędzynarodo-
wienia gospodarki, prawo, które pozwala 
handlować z UE i ze światem. Po takiej 
wstępnej decyzji inwestor przyjeżdża i za-
czyna się prawdziwa walka. Konkurujemy 
nie tylko ze wszystkimi krajami Europy 
Środkowej i Wschodniej, ale także z Turcją 
czy Meksykiem. Mamy ogromne sukcesy 

w ściąganiu inwestycji usługowych — tu 
jesteśmy światowym hitem. Nam jednak 
najbardziej zależy na przemyśle. Udało 
się ściągnąć wielkie przedsięwzięcia, ale 
do tego potrzebna jest pomoc publicz-
na, zaangażowanie regionów i wiele 
innych czynników — stwierdziła Ilona 
Antoniszyn-Klik. 

Zdaniem Macieja Relugi, głównego 
ekonomisty Banku Zachodniego WBK, 
inwestycje zagraniczne musiały napłynąć 
szerokim strumieniem.

— Musiało tak się stać, bo po kilkudzie-
sięciu latach komunizmu nie mieliśmy 
oszczędności. Nadal ich nie mamy w go-
spodarstwach domowych, ale przedsię-
biorstwa zaczynają je gromadzić. Napływ 
zagranicznych inwestycji najpierw generu-
je import, np. maszyn, a potem eksport. 
W 20 lat udział eksportu w PKB podwoił 
się dzięki zagranicznym inwestorom — wy-
jaśnił Maciej Reluga. 

Inwestorzy nie żałują, że przybyli 
nad Wisłę.

— Obchodzimy 25-lecie w Polsce, mamy 
dobre perspektywy na następne 25 lat. 
Podejmowaliśmy decyzję o wejściu do 
Polski, gdy nie było wiadomo, czy zostanie 
członkiem UE. Wpływ inwestorów można 
mierzyć twardymi parametrami: w fir-
mach z zagranicznym kapitałem pracuje 
1/3 zatrudnionych, realizują one 2/3 eks-
portu. Drugie tyle korzyści, jeśli nie więcej, 
można znaleźć na innych płaszczyznach. 
Pracownicy produkcyjni podnoszą kompe-
tencje, potrafią pracować na kilku różnych 
stanowiskach, uczą się pracy w systemie 
zarządzania jakością. Mogą potem pra-
cować wszędzie — uważa Jacek Siwiński, 
dyrektor generalny Velux Polska. 

Są też transfery na wyższym poziomie.
— Dawni menedżerowie i prezesi HP czy 

Oracle’a teraz pracują dla Asseco. Sam je-
stem takim przykładem — stwierdził Artur 
Wiza, który kilka lat temu pracował w HP. 

Wtajemniczonych w wieloletnie konflik-
ty między MG a MSZ, dotyczące tego, kto 
ma się zajmować promocją gospodarczą 
Polski, mogło zaintrygować, że pani wi-
ceminister jednym tchem wymieniła swój 
resort z instytucją z placu Trzech Krzyży. 
Ale to nie powinno dziwić.

— Ostatnie kilka lat to bezprecedensowy 
okres w dyplomacji ekonomicznej — mam 
na myśli nie tylko MSZ i placówki dyploma-
tyczne, ale działania resortów gospodarki, 
rolnictwa, infrastruktury przy wspieraniu 
przedsiębiorców na rynkach zagranicz-
nych. Myślę, że udała nam się koordyna-
cja działań. W 2014 r. i do połowy 2015 r. 
wsparliśmy ponad 3 tys. przedsiębiorstw, 
a nasze placówki odpowiedziały na ponad 
100 tys. zapytań przedsiębiorców — po-
chwaliła siebie i kolegów z innych resortów 
Katarzyna Kacperczyk. 

Ilona Antoniszyn-Klik kontynuowała 
wątek pomocy publicznej dla polskich 
firm. Coraz więcej rodzimych spółek in-
westuje w strefach i korzysta z pomocy 
publicznej, jaką jest zwolnienie z CIT. 
Krajowi przedsiębiorcy są największym 
inwestorem w specjalnych strefach eko-
nomicznych (SSE). Na koniec 2014 r. 
wartość ich inwestycji wyniosła 19,4 mld 
zł, czyli prawie 20 proc. W tym roku na 
136 zezwoleń wydanych w czternastu SSE 
80 otrzymały firmy z polskim kapitałem.  
Na 2015 wszystkich ważnych zezwoleń 
1047 mają rodzime spółki. 

Kiedy innowacje
Wątek zwycięskich Polaków pociągnął 
Jacek Czerniak, dyrektor zarządzający 
Departamentu Klientów Globalnych Citi 
Handlowego. 

— Musimy stawiać na innowacje i to już 
się dzieje, przybywa centrów R&D. W ubie-
głym roku z Polski zostało zgłoszonych 
450 patentów, w tym 152 przez zagranicz-
ne firmy. Niewiele osób wie, że używając 

FOT. MAREK WIŚNIEWSKI

Musimy zainwestow

Nie tylko grant
Odpowiedź na pytanie, czy granty są ko-
nieczne, żeby ściągnąć do Polski zagranicz-
ne firmy, Ilona Antoniszyn-Klik, zaczęła od 
obalenia mitów. 

— Najwięcej grantów i wsparcia dostają 
polskie przedsiębiorstwa. Dzieje się tak 
dlatego, że najwięcej pieniędzy pochodzi 
z funduszy unijnych kierowanych przede 
wszystkim do małych i średnich firm, więc 
międzynarodowe koncerny się nie kwali-
fikują. W Polsce pomoc publiczną dostaje 
10 proc. firm. Na najbliższy okres zapisane 
jest 20 mld EUR, a program, w którym 
rozdajemy granty, ma budżet na poziomie 
150 mln EUR. Jest to więc znikoma część 
pomocy publicznej. Nikt za grant rządowy 
nie decyduje się na inwestycję w Polsce. 
Te pieniądze firmy wykorzystują do bu-
dowy drobnej infrastruktury wokół inwe-
stycji, jak rowy melioracyjne, parkingi, 
kawałki dróg — powiedziała wiceminister 
gospodarki. 

Skoro granty nie decydują, to 
co? Odpowiedzi udzieliła Katarzyna 
Kacperczyk, wiceminister spraw zagra-
nicznych. 

— Choć wizerunek Polski na świe-
cie jest coraz lepszy, to musimy zabie-
gać o inwestorów. Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych współpracują z wieloma 
instytucjami. Warto opracować kom-
pleksową strategię przyciągania inwesty-
cji. Większość projektów trafia do woje-
wództw dolnośląskiego i mazowieckiego. 
Trzeba współpracować z samorządami 
i wesprzeć regiony, które nie są tradycyjnie 
postrzegane jako dobre lokalizacje inwe-
stycji. Wiadomo, że większe ośrodki mają 
lepiej rozwiniętą infrastrukturę i bazę pra-
cowników. Ale to zamknięte koło. Pierwsza 
inwestycja pociąga następne — mówiła 
Katarzyna Kacperczyk. 

Małgorzata 
Grzegorczyk

m.grzegorczyk@pb.pl  22-333-98-56

Wąskim gardłem dla zagranicznych inwestorów w Polsce  
i rodzimych firm planujących ekspansję są wykształceni pracownicy.  
To zadanie dla biznesu, rządu i uczelni 

2015
 Tyle ważnych 

zezwoleń wydały 
specjalne strefy 
ekonomiczne  
w Polsce... 

1047 
 ...a tyle zezwoleń 

otrzymały 
rodzime spółki.
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wać w polską kadrę

jednego z popularnych smartfonów, ko-
rzysta z oprogramowania, które powstało 
w Polsce. Polskie firmy są często lepsze od 
zagranicznych. Ale wydajemy 1 proc. PKB 
na innowacje, podczas gdy największe 
gospodarki świata — 4 proc. — powiedział 
Jacek Czerniak. 

Zastrzeżenia do statystyk dotyczących 
innowacyjności wniósł Maciej Reluga.

— Te statystyki nie są do końca praw-
dziwe. Gdyby były zwolnienia podatkowe 
od działalności B+R, wydatki na pewno 
szybko by urosły — wytknął ekonomista.

Zanim jednak firmy zaczną inwestować 
w innowacyjność, wykorzystają rezerwy 
wzrostu w Polsce, a jest ich sporo. 

— Co prawda siła robocza za 15 lat nie 
będzie na takim poziomie jak dziś, ale 
wystarczy wzrost aktywności zawodowej 
(dziś nieco ponad 50 lat), uwolnienie za-
trudnienia w sektorze rolniczym (10 proc. 
siły roboczej, a wkład do PKB wynosi 
3 proc.), wzrost wydajności, m.in. przez 
robotyzację. Wykorzystajmy moment, któ-
ry nadchodzi. Za chwilę stopa bezrobocia 
spadnie do historycznie niskiego poziomu, 
a już dziś mamy do czynienia z rynkiem 
pracownika. Koszty pracy będą musia-
ły urosnąć, to się wydarzy samoczynnie 
— stwierdził Maciej Reluga. 

Wąskie gardło
Prowadzący debatę Grzegorz Nawacki 
— jak to dziennikarz — chciał jednak posłu-
chać o wadach i barierach.

— To pytanie pod niewłaściwym adre-
sem. My coraz więcej robimy w Polsce. 
Jakie by były niedogodności, pozytywy 
przeważają. Atutem są zasoby ludzkie, 
chęć działania. Już poprawiła się infra-
struktura. Prawo można by nieco ulepszyć, 
ale da się żyć z tym, które mamy obecnie. 
Rośnie wydajność i stosunek wydajności 
do kosztów pracy jest korzystny. Firmy, 
które chcą sprzedawać tylko w Polsce, 

mają duży rynek, te które — jak my — chcą 
eksportować, mają dostęp do rynku — od-
parł Jacek Siwiński. 

Wywołana do tablicy poczuła się przed-
stawicielka rządu.

— Często słyszymy, że prawo w Polsce 
jest skomplikowane, ale proszę pamię-
tać, że członkostwo w UE obliguje nas 
do adaptacji przepisów przez instytucje 
i administrację. To proces, ale jest na do-
brej drodze. Natomiast — nie chcę mówić, 
że problemem, ale wyzwaniem — może 
być dostępność wykwalifikowanych 
kadr. Powinniśmy postawić na to nacisk 
w obecnej perspektywie unijnej i zachę-
cać do współdziałania biznesu z polskimi 
uczelniami, bo brak kadr może stać się wą-
skim gardłem w inwestycjach i polskich, 
i zagranicznych — stwierdziła Katarzyna 
Kacperczyk. 

Także Jacek Czerniak stwierdził, że wyż-
sze uczelnie powinny budować pomost 
do biznesu.

— W USA system działa najlepiej. 
Co roku w Polsce jest 450 tys. absol-
wentów. Mamy bardzo duży budżet 
unijny i należy wydać go na edukację, 
innowacje, cyfryzację, infrastrukturę. 
Sam rozmawiałem z inwestorem, który 
szuka pracowników. W dużym mieście 
w Wielkopolsce bezrobocie jest kilkupro-
centowe. W oddalonym o 80 km mieście 
w Zachodniopomorskiem sięga 20 proc. 
Chociaż inwestor oferował dowóz pracow-
ników, nie znalazł ich i musiał zatrudnić 
obcokrajowców — opowiedział dyrektor 
zarządzający Departamentu Klientów 
Globalnych Citi Handlowego. 

W podobnym duchu wypowiedział się 
Artur Wiza.

— Szukamy miejsca pod inwestycję 
dla spółki zależnej, która chce zatrudnić 
300 programistów. Zaczynamy analizować 
miasta, których dotychczas nie braliśmy 
pod uwagę, bo w Warszawie czy Krakowie 

na dwa ogłoszenia mamy jednego kandy-
data do pracy. Dlatego jeździmy na uczel-
nie techniczne i apelujemy, by kształcić 
informatyków — mówił przedstawiciel 
Asseco. 

Ilona Antoniszyn-Klik przypomniała, że 
MG przewiduje w obecnych programach 
unijnych pieniądze dla klastrów eduka-
cyjnych łączących średnie i wyższe szkoły 
zawodowe, przedsiębiorców i strefy eko-
nomiczne. Wspomniała o wielu podpisa-
nych umowach.

— Mam osobiste doświadczenia w USA, 
gdzie uczelnie z sukcesem współpracują 
z biznesem. Tam nie ma żadnych porozu-
mień, a jednak wszystko działa. Potrzebna 
jest zmiana świadomości profesorów. 
Dopóki nie damy na uczelniach etatów 
praktykom biznesu, będzie z tym ciężko 
— stwierdziła Katarzyna Kacperczyk. 

A Jacek Czerniak podał pozytywne 
przykłady: „Uniwersytet w Poznaniu ma 
placówki na Tajwanie i w Korei, skąd ścią-
ga studentów”. 

Zgrany zespół
Potem znów zrobiło się sportowo. Recepty 
na sukces Polski, które na zakończenie de-
baty dali goście „PB”, mógłby sobie wziąć 
do serca Adam Nawałka. 

— Kadra narodowa nie zmieniła się tak 
bardzo przez ostatnie 3-4 lata, a jednak się 
udało. Liczy się wiara poparta pracą, kon-
sekwencja we wdrażaniu planów, mniej 
egoizmu i więcej współdziałania — mówił 
Jacek Czerniak. 

Trzeba jednak wpuszczać świeżą krew.
— Ważny jest dobry miks: dobrzy lide-

rzy, także z zagranicznych klubów, czyli 
inwestorzy zagraniczni, bo grają w innych 
ligach i mają doświadczenie, ale również 
młodzi, którzy wchodzą na boisko pierw-
szy raz i bardzo chcą się wykazać. Do tego 
potrzebujemy dobrego trenera, więc lu-
dzie powinni dobrze wybierać — zazna-

czyła Ilona Antoniszyn-Klik, która w nad-
chodzących wyborach będzie się ubiegać 
o mandat posła z listy PSL na Dolnym 
Śląsku. 

Także Maciej Reluga uważa, że w kadrze 
coś się zmieniło.

— To mentalność. To spowodowało, że 
wykorzystano szanse, które dotychczas 
niekoniecznie były wykorzystywane. 
Na tym budują firmy. Gdyby do tego dodać 
współpracę sektora publicznego i uczelni, 
osiągną sukces — powiedział główny eko-
nomista BZ WBK. 

O współpracy mówił także Jacek
Siwiński.

— Od której strony bym nie zaczął, za-
wsze mi wychodzi, że najważniejsza jest 
współpraca wszystkich ze wszystkimi: 
biznesu polskiego, zagranicznego, admi-
nistracji, samorządów. Polska jest jednym 
wielkim przedsiębiorstwem. W firmie, jeśli 
wszyscy nie działają na rzecz jednej strate-
gii, nic nie wychodzi. Można to przenieść 
na poziom kraju — podpowiedział Jacek 
Siwiński. 

Katarzyna Kacperczyk wymieniła 
trzy czynniki.

— To stabilność i przewidywalność, 
bo żadna gospodarka nie lubi rewolucji. 
Warto o tym pamiętać przy okazji wszel-
kich wyborów: tak w biznesie, jak i w po-
lityce. Poza tym potrzeba więcej edukacji 
— na uczelniach, ale też wśród polskich 
przedsiębiorców w regionach, mniejszych 
ośrodkach. Na koniec, potrzebne jest mą-
dre wykorzystanie perspektywy finan-
sowej, ostatniej tak dużej — powiedziała 
wiceminister spraw zagranicznych. 

Artur Wiza wrócił do piłkarskiej retoryki.
— Każdy przedsiębiorca, który odniesie 

sukces, świętuje krótko i myśli o przyszło-
ści. Za nami eliminacje, przed nami fina-
ły, trzeba się przygotować — przypomniał 
przedstawiciel Asseco. 

Do pracy, rodacy! © Ⓟ

W populistycznej retoryce dominuje pogląd, 
że tylko zagraniczne firmy dostają pomoc 

publiczną, nie płacą podatków i są wspierane kosztem 
polskich spółek. To nieprawda. Najwięcej grantów 
i wsparcia dostają polskie przedsiębiorstwa. 

Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki

Kryzys pomógł polskiemu eksportowi, 
bo firmy z Europy Zachodniej zaczęły szukać 

tańszych produktów. Pomogły nam niskie koszty pracy 
i niski kurs złotego. Ale na takich elementach nie buduje 
się konkurencyjności długofalowo. 

Maciej Reluga, główny ekonomista

Banku Zachodniego WBK

Rynek się zmienia i wszyscy starają się zatrzymać 
firmy w domu. Jeśli już firma zainwestuje, 

to trzeba o nią dbać. Ktoś przyjeżdża, ale nie zawsze 
zostaje. Dużo zależy tu od samorządów. 

Jacek Czerniak, dyrektor zarządzający 

departamentu klientów globalnych Citi Handlowego

Obok inwestycji przemysłowych zagranicznych 
firm powstaje zaplecze polskich dostawców, 

którzy uczą się współpracować z globalnymi koncernami. 
Firmy z kapitałem zagranicznym to jeden wielki 
uniwersytet umiejętności czy fabryka kompetencji. 

Jacek Siwiński, dyrektor generalny Velux Polska

Konkurencja o inwestycje zagraniczne jest zacięta. 
Wystarczy spojrzeć, co dzieje się z handlem. 

Dziś żaden kraj nie pozwoli na większy eksport, jeśli firma 
nie otworzy przedstawicielstwa lub nie uruchomi 
produkcji. 

Katarzyna Kacperczyk, wiceminister spraw zagranicznych

Małym firmom trudno wyjść za granicę 
ze względu na koszty. Nawet dla nas wejście 

do Afryki wiązało się ze znaczącą inwestycją czasu 
i pieniędzy. Na szczęście resorty gospodarki i spraw 
zagranicznych aktywnie wspierają przedsiębiorców.  

Artur Wiza, dyrektor zarządzający obszaru komunikacji 

korporacyjnej w Asseco Poland
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Czas na patriotyzm gospodarczy

JERZY JÓŹKOWIAK
prezes Poczty Polskiej

25 lat po wprowadzeniu 
w Polsce demokracji

i gospodarki rynkowej bycie 
patriotą to powód do dumy. 
Widać to na ulicach polskich 
miast, gdzie z roku na rok w 
święta państwowe, takie jak 
11 listopada, jest coraz wię-
cej flag. Potrzebna jest nam 
jednak zbiorowa refleksja 
nad tym, co oznacza patrio-
tyzm teraz, gdy nie musimy 
już walczyć o wolność, i jak 
definiujemy interes naro-
dowy w świecie, w którym 
punkt ciężkości przesuwa 
się z polityki na gospodar-
kę. „Puls Biznesu” podjął 
się bardzo ważnego zada-

nia — bycia moderatorem 
ogólnopolskiej debaty na 
temat tego, jak zdefiniować 
patriotyzm, aby odnosił się 
do współczesnych wyzwań 
i szans. 

Cennym aspektem tego 
projektu jest to, że o re-
ceptach dla Polski mówią 
głównie przedsiębiorcy 
i menedżerowie. Ich opinie 
mogą być ważną wskazówką. 
Nowe wyzwanie dla Polski 
to, jak rozdysponować ostat-
nie duże fundusze z Unii 
Europejskiej, aby wspierały 
innowacyjność, promowały 
śmiałe, obarczone ryzykiem 
projekty, koncentrowały się 
w obszarach o strategicznym 
znaczeniu. 

Z debat w ramach 
projektu „Patriotyzm 
gospodarczy” wyłania się 
wiele słusznych recept 
i wniosków. Gdybym miał 
wybrać jeden, skupiłbym 
się na konieczności cyfry-
zacji Polski. Nie ma od tego 
odwrotu, a możemy wiele 
wygrać, koncentrując się na 
szybkiej rozbudowie infra-
struktury teleinformatycz-
nej, wdrożeniu sprawnie 
działającej e-administracji, 
wyposażeniu obywateli ze 
wszystkich grup wiekowych 
w kompetencje umożli-
wiające odnalezienie się 
w nowych realiach. 

Poczta Polska znajduje się 
w samym centrum odby-

wającej się na naszych 
oczach rewolucji cyfrowej. 
Dostarczanie tradycyjnej 
korespondencji to tylko 
jedno ze źródeł naszych 
dochodów, w dodatku 
malejące. Poczta rozwija się 
teraz dzięki obsłudze handlu 
internetowego, korespon-
dencji hybrydowej, usługom 
finansowym i partnerstwie 
z MAiC w zakresie wdrażania 
rozwiązań e-administracji. 
Cyfryzację komunikacji, 
która wydawała się zagroże-
niem dla Poczty, udało się 
nam przekuć w szansę roz-
wojową. To doświadczenie, 
którym chcemy się dzielić, 
bo taki sposób myślenia jest 
warunkiem sukcesu gospo-
darczego całej Polski. © Ⓟ

Nawyk zamieniania wyzwań w szanse
KOMENTARZ PARTNERA

JACEK KRAWIEC
prezes PKN Orlen

Myślenie w kategoriach 
patriotyzmu gospodar-

czego nabiera szczególnego 
znaczenia w kontekście 
dyskusji o reindustrializacji 
Europy. Warunkiem brze-
gowym rozwoju przemysłu 
jest zagwarantowanie mu 
konkurencyjności. A z tym 
wciąż mamy problem. 
Nie tak dawno brytyjski 
„The Economist” przepro-
wadził proste ćwiczenie 
— zestawił koszty produk-
cji plastikowej butelki w 
różnych częściach świata. 
Okazało się, że droższa 
niż Europa jest jedynie 
Japonia, natomiast Chiny, 
Stany Zjednoczone czy 
Bliski Wschód są znacznie 
bardziej konkurencyjne. 
Kwestią rozstrzygającą są 
oczywiście koszty energii, 
które dla naszego regionu 
wciąż są bardzo wysokie. 
W naszym gospodarczym 
interesie leży więc przede 
wszystkim zabieganie
o kompromis pomiędzy 
celami klimatycznymi 
i ochroną środowiska 
a cenami i bezpieczeństwem 
dostaw energii. Powinniśmy 
zewrzeć szyki i budować 
koalicję na rzecz europej-
skiej konkurencyjności. Z 
zestawienia przygotowane-
go przez „The Economist” 
wynika jeszcze jeden 
ciekawy wniosek. Pokazuje 
ono, jak niewielki wpływ na 
ostateczną cenę produktu 
ma — demonizowany często 
w Europie — koszt pracy. 

To szczególnie ważne dla 
Polski, która dynamiczny 
rozwój opierała dotychczas 
właśnie na niskich kosztach 
pracy. Ta przewaga jednak 
się wyczerpuje. Dlatego 
tak bardzo potrzebujemy 
nowych źródeł konkuren-
cyjności — przede wszyst-
kim innowacji. A tutaj 
wspólnotowość też może 
być olbrzymią siłą. 

Dlaczego, pisząc o patrioty-
zmie gospodarczym polskich 
firm, poświęcam tyle uwagi 
Unii? Bo eksport do krajów 
wspólnoty sięga blisko 80 
proc. całego eksportu Polski. 
Nie ma zatem silnej polskiej 
gospodarki bez silnej gospo-
darki wspólnotowej i nie jest 
to gra o sumie zero — to, że 
ktoś zyskuje, nie musi ozna-
czać, że ktoś inny traci. © Ⓟ 

Patriotyzm 
wspólnotowy
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ADAM GÓRAL 
prezes  Asseco Poland

Cieszę się, że zaczęliśmy 
dostrzegać, iż sukces 

państw, które są ciągle 
znacząco bogatsze od nas, 
nie jest dziełem przypadku. 
Budowanie silnej gospodarki 
narodowej wymaga myślenia 
w kategoriach wspólnego 
interesu. Aby Polska mogła 
wejść na ścieżkę trwałego 
rozwoju, strona rządowa 
i przedsiębiorcy powinni się 
zintegrować wokół tematów 
gospodarczych. Potrzebna 
jest nam platforma współpra-
cy pomiędzy polskimi przed-
siębiorstwami a politykami, 
zgodna z zasadami gospodar-
ki rynkowej i transparentna, 
która będzie pomagać 
w rozwoju naszego kapitału. 
Obojętne jest, czy będzie on 
prywatny, czy państwowy. 
Patriotyzm gospodarczy 
wymaga zespołowego podej-
ścia — aby osiągać sukcesy, 
musimy nauczyć się grać 
do jednej bramki.

Zgodnie z ideą patriotyzmu 
gospodarczego, polskie 

firmy powinny płacić po-
datki w Polsce, czuć, że to 
jest potrzebne, nie ucie-
kać od tego. Dzięki temu 
państwo zyskuje przychody 
do budżetu, ale w zamian 
powinno wspierać przedsię-
biorstwa, które w naj-
większym zakresie zasilają 
budżet państwa. Wówczas 
rodzime firmy będą miały 
większe szanse na stworze-
nie dobrych, konkurencyj-
nych produktów oraz na 
ekspansję międzynarodo-
wą. Musimy pracować nie 
tylko nad optymalizacją 
systemu ekonomicznego, 
ale także nad systemem 
edukacji i lepszą komunika-
cją między poszczególnymi 
silosami naszej gospodarki. 
Popieram inicjatywę, żeby 
na bazie spółek z udziałem 
skarbu państwa tworzyć 
okręty flagowe o strategicz-
nym znaczeniu dla całych 
sektorów, np. w energetyce 
czy przemyśle. Nie mo-
żemy siedzieć zamknięci 
w naszym kraju, musimy 
mieć odwagę, by sięgać po 
więcej. Polska wciąż nie jest 
krajem bogatym, a podczas 

ostatnich 25 lat gospodarki 
rynkowej nie zbudowaliśmy 
prawdziwie globalnych 
polskich firm. Wierzę, że 
jeżeli rozpoczniemy odważ-
nie zakrojone projekty, to 
komuś uda się zbudować 
firmę mającą znaczenie 
w skali świata.

Patriotyzm gospodarczy 
to również dbałość o nasz 
wspólny majątek. W ostat-
nich latach nastąpił znaczą-
cy postęp w definiowaniu 
bezpieczeństwa gospodar-
czego państwa i rozwoju 
spółek z jego udziałem. 
Prywatyzacja tych firm przez 
giełdę oraz działanie zgodnie 
z regułami gospodarki ryn-
kowej doprowadziły do tego, 
że ich zarządy działają równie 
efektywnie jak w najlepszych 
prywatnych spółkach. Jeżeli 
będziemy konsekwentni 
w przekonywaniu Polaków, 
że z jednej strony wzajemna 
współpraca z drugiej 
— otwartość na inne kultury, 
stanowią podstawę wzrostu 
zamożności kolejnych poko-
leń, to będę spokojny o ich 
przyszłość. © Ⓟ
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Czas na patriotyzm gospodarczy

Debatę z cyklu

Polska nowoczesna  

działa globalnie

obejrzysz na stronie

patriotyzm.pb.pl  

 

SŁAWOMIR S. SIKORA 

prezes Citi Handlowego

W Polakach drzemie 
innowacyjna myśl i ją, 

uważam, powinniśmy rozwi-
jać, przekuwać na projekty, 
a potem inicjatywom tym 
nadawać skalę. Jak to zrobić? 
Jesteśmy na dobrej drodze. 
Po pierwsze, w nowych tech-
nologiach rynek zdobywa się 
szybko i relatywnie krótko 
przygotowuje sam projekt. 
Po drugie, to konkurencyjny 
rynek — już nie Europa czy 
region, ale świat. 

Polska gospodarka coraz 
bardziej się otwiera. Mówię 
to z perspektywy prezesa 
banku od lat realizującego 
program Emerging Market 
Champions. U jego podstaw 
legło przekonanie, że rodzime 
firmy są w stanie skutecznie 
konkurować na świecie, 
a Polska jest bardzo dobrym 
miejscem do rozwoju biznesu 
dla zagranicznych inwesto-
rów. W tym procesie zawsze 

odgrywaliśmy rolę proaktyw-
nego partnera biznesowego, 
który motywuje do rozwoju 
na zagranicznych rynkach 
i dostarcza odpowiednie 
narzędzia. Pomagamy też fir-
mom zdobywać rzetelne eks-
pertyzy na temat zagranicz-
nych rynków, a współpraca 
z rozpoznawalnym na całym 
świecie, globalnym bankiem 
poprawia ich wiarygodność 
w nowym otoczeniu.  
 
Kilka lat temu zagranicz-
nych sukcesów polskich 
firm wypatrywaliśmy jak 
białych kruków. Dzisiaj to 
trend, żelazny punkt w pla-
nach rozwojowych naszych 
przedsiębiorców. Sukcesy 
takich firm jak Nowy Styl są 
urzeczywistnieniem aspiracji 
nas wszystkich. Cieszy też, że 
Polska zyskuje na atrakcyjno-
ści w oczach zagranicznych 
inwestorów, coraz częściej 
stając się dla nich długofa-
lowym partnerem. Mamy 
szansę wyrosnąć na nowego 
lidera usług biznesowych, 

co zawdzięczamy młodym 
talentom. Co roku polskie 
uczelnie opuszcza ponad 
400 tys. absolwentów. To oni 
mogą przyciągać kolejnych 
zagranicznych inwestorów, 
sami zyskując możliwość roz-
woju w międzynarodowych 
organizacjach. 
 
Wszystko to pozwala nam 
czuć się coraz ważniejszym 
graczem na mapie globalnej 
gospodarki. Sprawia też, że 
o rozwoju przedsiębiorczo-
ści myślimy coraz szerzej. 
Przekraczamy granice 
geograficzne i technologicz-
ne. Gdy w finale globalnego 
konkursu Citi Global Mobile 
Challenge, w którym udział 
brali programiści i start-upy 
z całego świata, widzę pol-
skich przedsiębiorców, mam  
poczucie, że obok polskich 
czempionów i zagranicznych 
inwestorów nasz kraj zyskuje 
nową siłę — polskie start-upy. 
W siłę innowacyjnej myśli 
powinniśmy inwestować 
więcej. © Ⓟ
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Nowa siła polskiej gospodarki
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Chciałaby Polska dusza do technologicz-
nego raju, tylko stare grzechy i błędy 
systemu nie pozwalają. Kształcimy świet-
nych informatyków i inżynierów, ale za-
miast stać się drugą Doliną Krzemową, 
ryzykujemy, że pozostaniemy krajem 
opartym na rolnictwie, węglu kamiennym 
i produkcji podzespołów do niemieckich 
maszyn. Państwo od lat informatyzuje się 
za wielkie pieniądze, a zwykły obywatel 
i tak wszystko musi załatwiać w urzę-
dach, ręcznie wypełniając skomplikowa-
ne druczki i brnąc przez czasochłonne 
procedury. Co trzeba zmienić, żeby dało 
się poczuć różnicę? Czy Polska ma szansę 
na to, by gospodarka cyfrowa stała się jej 
motorem napędowym? 

O tym dyskutowali przedstawiciele 
administracji i biznesu, zgromadzeni na 
Stadionie Narodowym na zorganizowa-
nej przez „Puls Biznesu” debacie z cy-
klu „Czas na patriotyzm gospodarczy”. 
Zaczęli od zdiagnozowania kondycji  
e-państwa AD 2015. 

Administrator też człowiek
Polska administracja informatyzuje się 
w coraz szybszym tempie, ale obywate-
le, którzy chcieliby załatwić urzędowe 
sprawy, nie wychodząc z domu, muszą 
uzbroić się w cierpliwość — albo po pro-
stu zaakceptować rzeczywistość, założyć 
buty, pójść do urzędu i stanąć w kolejce do 
okienka. Zdaniem Sebastiana Christowa, 
dyrektora departamentu informatyzacji 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, 
w skali od 1 do 10 Polska jest dziś gdzieś 
między 5 a 6, jeśli chodzi o stopień za-
awansowania informatyzacji.

— Czyli właściwie jesteśmy w połowie. 
Spory impuls dały pieniądze unijne, choć 
na razie powstały raczej odrębne systemy, 
które teraz trzeba będzie łączyć i pracować 
nad ich efektywnością. To nie jest tylko 
polska przypadłość — w innych, bardziej 

zaawansowanych krajach, też wyglądało 
to w ten sposób, że przez dziesięciolecia 
różne resorty i różne branże pracowały 
nad odmiennymi systemami i w końcu wy-
grywały rozwiązania najlepsze, z których 
użytkownicy chcieli korzystać — oceniał 
Sebastian Christow. 

Według niego, problemem jest percep-
cja systemów, tworzonych na potrzeby 
administracji. Tu bowiem, w przeciwień-
stwie do biznesu, każdą porażkę wytyka 
się palcami. O ile nie ma nic dziwnego 
w pragnieniu, by pieniądze publiczne były 
wydawane dobrze, o tyle nieracjonalne 
jest oczekiwanie, że budowane od pod-
staw systemy będą powstawać szybko i od 
razu zadowalać wszystkich. Zgadzał się 
z nim Jerzy Goraziński, dyrektor Centrum 
Projektów Informatycznych, które odpo-
wiada za tworzenie, rozwój i eksploatację 
systemów, wykorzystywanych przez ad-
ministrację. 

— Administracja ma ten problem, że 
oczekuje się od niej, by nigdy nie popeł-
niała żadnych błędów — by systemy od po-
czątku działały, były efektywne i najlepiej 
od razu ze sobą zintegrowane. Tak się nie 
da — mówił Jerzy Goraziński.

Estoński przykład
Tyle usprawiedliwień administracji. A co 
na to przedstawiciele biznesu? Otóż oni 
jeździli po świecie i na własne oczy widzie-
li, że to, czego w Polsce się „nie da”, gdzie 
indziej się da. I to bez problemów.

— Niezbędna jest jednak żelazna kon-
sekwencja i systematyczność. Świetnym 
przykładem jest Estonia, gdzie od 1996 r. 
masowo wprowadzano komputery do 
szkół i rozpoczęto informatyzację całego 
państwa. Efekty widać — i są one powa-
lające. Nie wychodząc z domu, można 
tam w kilkanaście minut otworzyć biznes 
— mówił Rafał Grodzicki, członek zarzą-
du PZU.

Tymczasem w Polsce według wicepre-
zesa PZU problemy zaczynają się już na 
etapie szkolnym, bo dzieciom wtłaczane 
są do głów schematyczne rozwiązania. 
W efekcie wychodzą z nich wykształceni 
młodzi ludzie, którzy nie potrafią my-
śleć kreatywnie i nie podejmują ryzyka 

Niemal nie rozstajemy się z komputerami i smartfonami, ale porozmawiać 
za ich pomocą z urzędem lub zrobić na nich biznes nadal nie potrafimy. 
Dlaczego?

Przy projektach informatycznych wszyscy mogą się wiele 
nauczyć od banków, które w Polsce stały się liderem 

technologicznych przemian. Kluczowa lekcja jest taka,  
że nie można koncentrować się na innowacji samej  
w sobie, tylko od początku wiedzieć, jakie wymierne korzyści 
przyniesie jej wprowadzenie — i wprowadzić ją tak, by mógł  
z niej z łatwością korzystać przeciętny użytkownik.

Piotr Alicki, wiceprezes PKO Banku Polskiego

W Estonii od dekady jest elektroniczny dowód osobisty,  
z analogicznego rozwiązania mogą korzystać 

obcokrajowcy, co przyciąga inwestycje. A u nas takich warunków 
jakoś ciągle nie da się stworzyć, u nas realnie ułatwiających życie 
rozwiązań brakuje. Nie umiemy dobrze wykorzystać pieniędzy, 
które poszły na wielkie projekty informatyczne.
Rafał Grodzicki, członek zarządu PZU

Skoro działająca od 450 lat Poczta Polska może się 
przestawić na cyfrowe tory, to wszyscy mogą  

— i wymuszą to ludzie, coraz częściej korzystający z nowych 
technologii. Jednak nie tylko przy projektach informatycznych  
na wszystkich szczeblach pokutuje u nas niska tolerancja  
dla podejmowania ryzyka biznesowego, bez czego nie można 
stać się liderem zmian. 
Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej

od start-upów — mówił Rafał Federowicz, 
dyrektor departamentu platform i techno-
logii w T-Mobile Polska.

Tymczasem Piotr Alicki, wiceprezes 
PKO Banku Polskiego, zwracał uwagę na 
to, że nie trzeba szukać przykładów za gra-
nicą, bo samemu można zostać liderem 
zmian. 

— Jeśli chodzi o rozwój usług elektro-
nicznych, to w sektorze bankowym w ska-
li od 1 do 10 jesteśmy blisko 10 — i to nie 
tylko w opinii rodzimych bankierów. Przy 
wprowadzaniu rozwiązań kartowych czy 
bankowości elektronicznej czerpaliśmy 
jeszcze z obcych wzorców, uczyliśmy 
się od lepszych, ale teraz, przy techno-
logiach mobilnych, ścigamy się sami ze 
sobą i to my jesteśmy liderami — mówił 
Piotr Alicki.

W liderowaniu, jak przestrzegał, nie 
chodzi jednak o to, żeby być liderem — tyl-
ko o to, by na końcu zarobić pieniądze.

— Nie chodzi o innowacje dla samych 
innowacji. Wszystko musi mieć ostatecznie 
cel biznesowy, a rozwiązania przygotowa-
ne przez działy badań i rozwoju nie mogą 
służyć wyłącznie najbardziej zaawanso-
wanym technologicznie użytkownikom. 
Chodzi o to, by powszechnie ułatwiały 
życie — podkreślał Piotr Alicki.

IT do usług
Przedstawiciele biznesu zwracali uwagę na 
to, że gwoździem do trumny dla wielu pro-
jektów informatycznych jest to, że czy to 
biznes, czy administracja oddaje je całkowi-
cie w ręce specjalistów od IT. A ci troszczą 
się o system, nie o jego zastosowanie.

— Dla mnie dział IT jest dostawcą dóbr, 
które trzeba zmonetyzować — i od razu 
wiedzieć, jak to zrobić. Właściciel musi 
czuwać nad projektem, dbać o jego cią-

Czas na patriotyzm gospodarczy

Marcel 

Zatoński

m.zatonski@pb.pl  22-333-98-15

Być albo nie być  
— Estonią

— krótko mówiąc, nie mają mentalności 
start-upowca. By to zmienić i rozwinąć  
e-państwo, najważniejsze jest porozumie-
nie ponad politycznymi podziałami, które 
zagwarantuje ciągłość procesu zmian.

— Nie ma szans, by projekty się powio-
dły, jeśli są tylko elementem krótkoter-
minowej polityki pojedynczego rządu. 
Bo potem jest jak w biznesie — zmieni się 
kierownictwo i nikt nie będzie pamiętał 
o pierwotnym celu, tylko zacznie się udo-
wadnianie, że poprzednicy byli bezna-
dziejni — mówił Rafał Grodzicki.

Loukas Notopoulos, prezes Vivus 
Finance, opierającego swoją działalność 
pożyczkową na internecie, zwracał uwa-
gę, że małym krajom łatwiej przodować 
w innowacjach.

— W Polsce brakuje wielu rozwią-
zań informatycznych w administracji. 
W Bułgarii czy Czechach, gdzie też działa-
my, to wszystko jest zorganizowane lepiej 
i można szybciej przejść przez procedury.  
Ale to tak jak z firmami — mnie w organi-
zacji, w której pracuje 300 osób, łatwiej 
wdrożyć lub wycofać jakieś rozwiązanie 
niż wielkiej korporacji. Estonię można 
porównywać z Warszawą, ale nie z całą 
Polską — mówił Loukas Notopoulos.

Można? Można!
Przykłady z zagranicy mogą jednak okazać 
się przydatne dla polskich urzędników.

— Administracja państwowa sama nie 
poradzi sobie z takim zadaniem jak infor-
matyzacja. Państwo powinno wymagać 
i brać, ale nad całością rozwiązań musi 
pracować prywatny biznes i młodzi inno-
watorzy. W Izraelu już lata temu oparto 
model rozwoju nowych technologii na 
współpracy w trójkącie rząd-armia-uni-
wersytety i teraz w tym kraju aż roi się 
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Słucham z pokorą, bo trzeba się uczyć od biznesu, 
ale cały czas się zastanawiam, kiedy uznamy, 

że jesteśmy już wystarczająco rozwinięci, że wcale 
nie wleczemy się w światowym ogonie. My sami 
nie wierzymy w nasz potencjał, nie dostrzegamy, 
że wiele już zrobiono i jesteśmy gotowi.
Sebastian Christow, dyrektor departamentu informatyzacji
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Polska może stać się hubem startupowym, bo jej 
gospodarka rośnie, a na rynku pracy nie brakuje świetnie 

wykształconych inżynierów. To przyciąga kapitał zagraniczny, 
poszukujący wysokich stóp zwrotu — tyle że naszym start-
-upowcom brakuje umiejętności sprzedania swoich pomysłów, 
nawiązania i wykorzystania kontaktów biznesowych.
Loukas Notopoulos, prezes Vivus Finance

Oglądałem pomysły studentów z Nowego Jorku na start-
-upy, były, umówmy się, średnie. Ale od początku myśleli 

o ich wdrażaniu w skali globalnej, rozpisywali sobie, kiedy wejdą 
na rynki azjatyckie, a kiedy do Europy. U nas szczytem ambicji 
jest wejście z Pruszkowa na rynek warszawski, 
a przecież możliwości i jedni, i drudzy mają takie same.
Rafał Federowicz, dyrektor departamentu platform i technologii 
w T-Mobile Polska

Nie twórzmy podziałów na linii biznes-administracja. 
To najgorsze, co może się stać — jedni krzyczą 

do państwa „załatwcie nam!”, a drudzy wołają „dajcie 
rozwiązania!”. Trzeba znaleźć punkt wspólny i w żadnym 
razie nie oczekiwać rewolucji, bo po rewolucjach 
trzeba sprzątać.
Jerzy Goraziński, dyrektor Centrum Projektów Informatycznych

FOT. MAREK WIŚNIEWSKI

głość i o to, by był robiony pod kątem ko-
rzystania z niego przez klientów. Działy IT 
długo miały nad wszystkim kontrolę i nie 
kończyło się to dobrze, teraz jest często 
niebezpieczny przechył w drugą stronę, bo 
klient żąda i wymaga, a często nie ma po-
jęcia, co jest technologicznie możliwe do 
wykonania — mówił Janusz Wojtas, członek 
zarządu Poczty Polskiej.

Zgadzał się z nim Rafał Grodzicki.
— Szefem projektu wdrożeniowego nigdy 

nie powinien być ktoś z działu IT, tylko ktoś, 
kto wie, co ten projekt ma przynieść całej 
organizacji. W przeciwnym razie — tak jak 
to się dzieje w administracji — będą powsta-
wać wyspy, które potem trzeba będzie w ra-
mach żmudnych procesów łączyć ze sobą. 
I na koniec przyjdzie konsument, który nie 
będzie mógł szybko zrobić tego, co chce 
— mówił członek zarządu PZU.

Brak zgrania
Rafał Federowicz zwracał uwagę na to, 
że główną przeszkodą w rozwoju e-admi-
nistracji i Polski 2.0 jest to, że powstają 
już zaawansowane narzędzia, tymczasem 
nadal nie rozwiązano problemów naj-
prostszych i nie upowszechniono podsta-
wowych usług. 

— Fakty są takie, że moja tożsamość nie 
funkcjonuje realnie w gospodarce. Mówię 
tu o podpisach cyfrowych czy nowych do-
wodach osobistych. I to jest elementarny 
problem, bo potwierdzenie tożsamości 
jest niezbędne do budowy e-gospodarki 
— mówił Rafał Federowicz.

Piotr Alicki dodawał, że w codziennym 
kontakcie czy to z administracją, czy z biz-
nesem brakuje omnikanałowości. 

— Chodzi o to, by łatwe stało się prze-
skakiwanie między kanałem elektronicz-
nym i „analogowym”, czyli na przykład 
rozpoczynanie procedury na komputerze, 
kontynuowanie jej na smartfonie i kończe-
nie w okienku lub odwrotnie. Tymczasem 
zazwyczaj wciąż są to różne, niewspółgra-
jące ze sobą światy — mówił wiceprezes 
PKO Banku Polskiego.

Brak ambicji
Przedstawiciele biznesu zwracali też uwa-
gę na to, że Polska szybko traci kadry, 

które mogłyby zapewnić jej awans w ta-
beli państw innowacyjnych. Bo zamiast 
rozwijać się w Polsce, wolą robić to samo 
na Zachodzie, a Dolina Krzemowa nadal 
brzmi dla nich dużo lepiej niż warszaw-
ski Służewiec.

— Kapitał zagraniczny poszukuje wyso-
kich stóp zwrotu i wie, że najłatwiej o to 
w segmencie nowych technologii. U nas 
start-upowcy są świetnie wykształceni 
i kreatywni, ale są wysysani na zewnątrz 
— mówił Loukas Notopoulos.

Podkreślano także, że o ile z tworze-
niem ciekawych rozwiązań nie ma więk-
szych problemów, o tyle z ich prezen-
tacją i sprzedażą problemy już są — i to 
ogromne. 

— W Nowym Jorku odwiedziłem tam-
tejszy uniwersytet, który udostępnił 
całe piętro w środku Manhattanu swo-
im absolwentom, by w kilkuosobowych 
zespołach pracowali nad swoimi start-
-upami. Pomysły mieli, umówmy się, 
średnie. Ale od początku myśleli o ich 
wdrażaniu w skali globalnej, rozpisywali 
sobie, kiedy wejdą na rynki azjatyckie, 
a kiedy do Europy. U nas szczytem am-
bicji jest wejście z Pruszkowa na rynek 
warszawski, a przecież możliwości i jedni, 
i drudzy mają takie same — pomstował 
Rafał Federowicz.

Krótko mówiąc: w Polsce jest wiedza na 
poziomie 2.0, ale kraju 2.0 nie ma i długo 
nie będzie.

— U nas już studenci są sprzedani zagra-
nicznym korporacjom i pracują w ramach 
ich projektów od samego początku kariery 
zawodowej. Nie pracujemy nad własny-
mi pomysłami, bo wciąż nie ma ku temu 
warunków — i nad tym, jak zmienić ten 
stan rzeczy, trzeba się zastanowić — mówił 
Jerzy Goraziński.

Koniec narzekań
Po litanii narzekań biznesu swoje trzy gro-
sze wtrącił Sebastian Christow z resortu 
administracji i cyfryzacji.

— Słucham z pokorą, bo trzeba się uczyć 
od biznesu, ale cały czas się zastanawiam, 
kiedy uznamy, że jesteśmy juz wystarcza-
jąco rozwinięci, że wcale nie wleczemy się 
w światowym ogonie. My sami nie wie-

rzymy w nasz potencjał, nie dostrzegamy, 
że wiele już zrobiono i jesteśmy gotowi. 
Administracja ma problem z informowa-
niem społeczeństwa o istniejących rozwią-
zaniach, ale podkreślam — te rozwiązania 
istnieją — mówił przedstawiciel minister-
stwa.

Rafał Federowicz kontrował, że nawet 
jeśli administracji udało się stworzyć dzia-
łający system, to nie potrafi zachęcić oby-
wateli do korzystania z niego.

— W biznesie to jest proste — wiadomo, 
że trzeba stworzyć mechanizm motywu-
jący do korzystania z nowych rozwiązań. 
Administracja tego nie robi — mówił przed-
stawiciel T-Mobile.

— A jak urząd ma to zrobić? Chyba tylko 
wprowadzając obowiązek, na który będzie 
się narzekać. I jeszcze trzeba ten obowią-
zek przepchnąć przez parlament — pole-
mizował Sebastian Christow.

Co robić?
Janusz Wojtas z Poczty Polskiej zwracał 
uwagę na to, że Polska słabo wygląda pod 
kątem wydatków na badania i rozwój.

— Co gorsza, mamy złą strukturę tych wy-
datków, bo mało aktywny jest biznes i ciężar 

zostaje przerzucony na państwo. Nie bę-
dziemy mieli innowacyjnej gospodarki, jeśli 
nie zmienimy mentalności i nie zaakceptuje-
my dużo wyższego ryzyka — i mówię to jako 
członek zarządu spółki kontrolowanej przez 
skarb państwa. Wszyscy, od pracowników, 
przez szefów i całe firmy po państwo muszą 
rozumieć, że bez ryzyka nie ma innowacji. 
Coś może się nie udać, ale trzeba próbować 
— mówił Janusz Wojtas.

Kończący dyskusję Jerzy Goraziński 
przypominał, że w okresie rewolucji prze-
mysłowej nie brakowało pomysłów, by na 
każdym podwórku stawiać maszynę paro-
wą z przymocowanym śmigłem, by każdy 
mógł sobie latać, gdzie zechce.

— Teraz też jesteśmy w takim okresie 
— mamy krótkotrwały błysk nowych tech-
nologii mobilnych i nagle każdy oczekuje, 
by wszystko dało się załatwić mobilnie, 
bo pojawiła się nowa zabawka, na której 
wszyscy chcą zrobić biznes. Państwo nie 
może działać w ten sposób. Jesteśmy dużą, 
wielomilionową gospodarką, to jak lotni-
skowiec, którego nie da się łatwo zawrócić. 
Projekty informatyczne trwają długo nie 
z kaprysu, tylko dlatego, że długo trwać 
muszą — zakończył Jerzy Goraziński. © Ⓟ
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Debatę z cyklu

Nowoczesna Polska,  

czyli e-Polska

obejrzysz na stronie
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LOUKAS NOTOPOULOS 
prezes Vivus Finance

Co drugi Polak, mając do 
wyboru dwa produkty 

spożywcze, wybierze ten, 
na którym znajduje się 
oznaczenie „Produkt Polski”. 
Większość klientów jest 
skłonna dopłacić nawet 30 
proc., aby kupić towar kra-
jowy. Znamy już jakość na-
szych codziennych produk-
tów i przestały działać hasła 
takie jak mityczna „chemia 
z Niemiec”.

Dlaczego więc, gdy szuka-
my rozwiązań technolo-
gicznych, automatycznie 
przychylniej patrzymy na 
produkty rozwijane za gra-
nicą? Cały czas działa magia 
Doliny Krzemowej albo 
choćby legenda niemieckiej 
precyzji. Potrzebujemy 
jeszcze trochę czasu, aby 

przyzwyczaić się do tego, że 
polscy informatycy należą 
do najbardziej cenionych na 
świecie, ale wszystko przed 
nami. 

Polska spełnia wszystkie 
warunki, aby stać się regio-
nalnym hubem technolo-
gicznym i liderem 
w dziedzinie nowych 
technologii. Mamy zaplecze 
naukowe, duży biznes mo-
gący inwestować w start-upy 
i — co najważniejsze — duży 
rynek wewnętrzny, dający 
młodym firmom potencjał 
komercjalizacji produktu bez 
wychodzenia za granicę. 

Można by więc zapytać: 
jeżeli jest tak dobrze, to 
dlaczego jest tak źle? Otóż 
nie jest źle, już reprezentu-
jemy średnie europejskie 
warunki do robienia inno-

wacyjnego biznesu. Naszym 
celem jest jednak wejście do 
pierwszej ligi krajów wytwa-
rzających nowe technologie, 
a nie pozostanie wśród 
przeciętnych. Popatrzmy 
więc na najlepszych. Sukces 
Izraelczyków, nazywanych 
narodem start-upów, 
to zasługa ścisłej współpra-
cy branży technologicznej 
z uczelniami i branżą zbro-
jeniową, która jako pierwsza 
adaptuje nowe technologie. 
Estonia zaczęła od zapew-
nienia darmowego, szero-
kopasmowego dostępu do 
internetu w całym Tallinie, 
a potem kula śnieżna poto-
czyła się dalej. Teraz kraj 
nazywany jest e-Stonia, 
bo w zasadzie już cały 
przeniósł się do internetu. 
Londyn to europejska stolica 
funduszy inwestycyjnych. 
Każdy, kto szuka poważnego 

finansowania, prędzej czy 
później odwiedzi to miasto. 

Gdzie w tym wszystkim 
może odnaleźć się 
Warszawa? Przy niewiel-
kich nakładach pieniędzy, 
pracy i dobrej woli jesteśmy 
w stanie każdy obszar istotny 
dla twórców innowacyjnych 
technologii rozwinąć co naj-
mniej do poziomu, który nie 
będzie utrudniał im pracy. 
A wtedy wykorzystamy nasze 
naturalne atuty — położenie 
geograficzne, dostęp do 
najwyższej jakości specjali-
stów, ośrodki akademickie, 
a także możliwość ściągnięcia 
utalentowanych pracowni-
ków ze Wschodu. e-Polska 
jest na wyciągnięcie ręki, 
a wszystkie badania wskazu-
ją, że to najlepsza inwestycja, 
jaką możemy zrealizować dla 
kolejnych pokoleń. © Ⓟ

Awans 
do pierwszej e-ligi

KOMENTARZ PARTNERA
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Czas na patriotyzm gospodarczy

To znak czasów. „Puls Biznesu” zaprosił me-
nedżerów do debaty „Nowoczesny polski 
przemysł i energetyka”, a ci mówili nie o su-
rowcach i fabrykach, lecz przede wszystkim 
o innowacjach.

— Bez nich jesteśmy pod ścianą — stwir-
dził Adam Czyżewski, główny ekonomista 
paliwowego PKN Orlen.

Poza nim w naszej debacie, kolejnej 
z cyklu Czas na patriotyzm gospodarczy, 
uczestniczyli Piotr Szlagowski, dyrektor de-
partamentu strategii i regulacji w gazowym 
PGNiG, oraz Grzegorz Onichimowski, były 
prezes Towarowej Giełdy Energii i szef pol-
skiego oddziału Enernoc, amerykańskiej 
firmy specjalizującej się w zarządzaniu po-
pytem na energię.

Kupić już się nie da
Paneliści mówili o innowacjach, bo to one 
mają być receptą na powodzenie naszego 
przemysłu w globalnej rywalizacji.

— Nie będzie nią węgiel, który wydaje się 
priorytetem rządu. Pamiętajmy, że brytyjska 
premier Margaret Thatcher zamykała kopal-
nie wtedy, gdy jeszcze nie było nawet mowy 
o pakiecie klimatycznym. Czy bez pakietu na-
szemu węglowi byłoby łatwiej? Nie, to już nie 
ten moment. Dziś trzeba szukać nisz, pomy-
słów — przekonywał Grzegorz Onichimowski.

Dla polskich menedżerów to nadal nowe 
podejście.

— Kiedy zaczynałem pracę w Orlenie, 
w 2007 r., mówiliśmy, że w razie potrzeby 
zawsze możemy przecież kupić technologię. 
Dziś okazuje się, że potrzebnych nam tech-
nologii po prostu na świecie nie ma. Tak jest 
np. z technologią do wydobywania gazu ze 
skał łupkowych — zauważył Adam Czyżewski.

Polskie łupki to rzeczywiście dobry przy-
kład. Amerykanie przeprowadzili na własnej 
ziemi rewolucję, eksplorując złoża łupkowe 
i przeistaczając Stany Zjednoczone z impor-
tera surowców energetycznych w eksporte-
ra. Kiedy jednak przyszło do eksplorowania 
polskich skał łupkowych, amerykańska 
technologia okazała się bezradna. Inna 
geologia wymaga innej technologii. Dlatego 
Orlen przejął w zeszłym roku łupkową firmę 
w Kanadzie i pracuje nad dostosowaniem jej 
know-how do polskich warunków.

— Dostrajanie technologii do lokalnych 
warunków geologicznych zabiera czas. 
Nawet Amerykanom zajęło to 10 lat — przy-
pomniał Adam Czyżewski.

Pieniędzy poszukaj u siebie
Dotychczas nasza gospodarka modernizo-
wała się, kupując, kopiując i wdrażając roz-
wiązania innych.

— I doszliśmy do ściany. Kiedy kraj im-
portuje technologie, osiąga taką wydajność, 
jaką mają inni, i musi konkurować kosztami 
pracy. A my, na tle świata, jesteśmy już wśród 
krajów najbogatszych. Nie ma co się oglą-
dać na innych, tylko inwestować — stwierdził 
Adam Czyżewski.

To, że innowacje to dla Polski nowość, 
dostrzegł też Piotr Szlagowski z PGNiG.

— Wystarczy przejrzeć dane Eurostatu. 
Jeśli chodzi o nakłady na badania i rozwój, 
Polska wydaje ledwie połowę tego, ile wyno-
si średnia unijna. Na dodatek odstajemy ne-
gatywnie np. od Czech, w których nakłady 
na badania i rozwój stanowią większą część 
PKB niż u nas — wyliczał Piotr Szlagowski.

Przestrzegałby jednak przed prostym 
dosypywaniem pieniędzy do worka z inno-
wacjami. Lepiej, żeby przemysł poszukał 
dobrze we własnych kieszeniach.

— W naszej gospodarce jest jeszcze spo-
ro rezerw. Przykładem jest choćby PGNiG, 
który dzięki oszczędnościom zmniejszył 
w ostatnich latach koszty stałe o 400 mln zł, 
a docelowo ma to być nawet 800 mln zł. Ta 
gotówka pozwala myśleć o inwestycjach, rów-
nież w technologie — mówił Piotr Szlagowski.

Duzi nie lubią ryzyka
Problem z innowacjami polega jednak na 
tym, że to projekty ryzykowne. A wielkie 
korporacje przemysłowe za ryzykiem 
nie przepadają.

— Widać to zwłaszcza w gronie dużych 
spółek skarbu państwa. Rozumiem, że uti-
lites nie mogą ryzykować, ale powinien 
istnieć jakiś mechanizm wymuszający 
niestandardowe myślenie — przekonywał 
Grzegorz Onichimowski.

Próbę wypracowania takiego mecha-
nizmu widać w Niemczech — niemiecki 
koncern energetyczny E.ON postanowił po-
dzielić się na dwie części. Jedna idzie starym 
torem, czyli działa w sektorze konwencjonal-
nym, a drugiej przydzielono źródła odna-
wialne i nowe technologie. To od tej drugiej 
oczekuje się przełomu.

— Skąd opór dużych firm przed ryzy-
kownymi wydatkami? Widać to dobrze na 
przykładzie PGE, którą media krytykowały 
ostatnio za wydanie 100 mln zł w związku 
z programem jądrowym, wokół którego 
są wątpliwości. A przecież to mogą być 

bardzo dobrze wydane pieniądze! PGE 
powinna takie sumy alokować bez prze-
rwy, bo to daje know-how — stwierdził 
Grzegorz Onichimowski.

Piotr Szlagowski nie przesadzałby z pod-
kreślaniem opornego stosunku do ryzyka. 

— W gruncie rzeczy każde wiercenie 
to już ryzyko, a tym się zajmujemy. Choć 
faktycznie, z innowacyjnych rozwiązań naj-
bardziej kuszące wydają nam się te, które 
związane są z efektywnością energetyczną. 
Dają natychmiastowe skutki — tłumaczył 
Piotr Szlagowski.

Z pewnym oporem przed podejmowa-
niem ryzyka nie krył się natomiast Orlen.

— Taki jest po prostu profil rafinerii. Nikt tu 
nie będzie kręcił zaworem w celach ekspery-
mentalnych — przypomniał Adam Czyżewski.

Żeby uniknąć nieprzyjemnego zderzenia 
innowatorów z ostrożnymi decydentami, 
koncerny powołują często osobne spółki, 
nastawione na prace nad wynalazkami. 
Tak zrobił np. miedziowy KGHM, powołu-
jąc KGHM TFI.

— Takie specjalne spółki trzeba jednak 
finansować. A jeśli grupa jest notowana na 
giełdzie, to akcjonariusze, nastawieni na krót-
koterminowe zyski patrzą na to niechętnym 
okiem — zwrócił uwagę Adam Czyżewski.

Nie oznacza to jednak, że się nie da. Orlen 
wymyślił, że do innowacji podejdzie na zasa-
dzie crowdsourcingu. Ogłosił, że poszukuje 
konkretnego rozwiązania — zagospodarowa-
nia ciepła niskotemperaturowego do wyko-
rzystania w siedmiu orlenowskich instala-
cjach przemysłowych. Konkurs rozstrzygnie 
w kwietniu.

— Wprowadzamy innowacje trochę tylny-
mi drzwiami. Bez tworzenia spółki i zatrud-
niania ludzi — tłumaczył Adam Czyżewski.

Czy to się sprawdzi? Na pewno trzeba 
być cierpliwym.

— Nie bez przyczyny Nagrodę Nobla przy-
znaje się nawet 20 lat po dokonaniu odkry-
cia. Tyle czasu trwa dojrzewanie innowacji 
— stwierdził Adam Czyżewski. 

Dajmy łupkom szanse
Przez pryzmat innowacji paneliści spojrzeli 
też na dotychczasowe, pesymistyczne, efek-
ty poszukiwań gazu z łupków w Polsce.

— Nie szkoda tych pieniędzy. Mamy przy-
najmniej dane, że ten gaz jest. Trzeba dalej 
próbować — mówił Grzegorz Onichimowski.

— Polskim firmom, z centrum interesów 
w tym kraju, praca nad łupkami opłaca się 
w każdej sytuacji. Niepotrzebnie załamu-
jemy ręce, skoro w USA najbardziej wy-
dajne złoże odkryto dopiero po 1000 od-
wiertów — wtórował mu Adam Czyżewski.

Innowacje mogą też być kluczem do 
odpowiedzi na pytanie o optymalny miks 
energetyczny dla Polski, czyli o to, z jakich 
źródeł powinna pochodzić nasza energia.

— O miksie energetycznym decydować 
będą technologie, których nawet jeszcze nie 
znamy. Dlatego powinniśmy się kierować kry-
terium ceny, tzn. miks powinien być najtań-
szy z możliwych — mówił Adam Czyżewski.

Oponował tu jednak Piotr Szlagowski, 
reprezentujący PGNiG, czyli wielkiego im-
portera gazu.

— Patrzenie wyłącznie na cenę może za-
owocować brakiem konkurencji na rynku. 
Cena skłoni nas np. do kupowania wyłącz-
nie rosyjskiego gazu, dostawca stanie się 
monopolistą, a następnie narzuci nam wy-
soką cenę — przestrzegał Piotr Szlagowski.

O innych wyzwaniach technologicznych 
związanych z miksem energetycznym mó-
wił Grzegorz Onichimowski. Przekonywał, 
że potrzebna byłaby technologia zwiększa-
jąca elastyczność bloków węglowych, np. 
do poziomu bloków gazowych.

— Tendencja jest taka, że tradycyjne blo-
ki będą potrzebne tylko w szczycie zapo-
trzebowania na energię, a poza szczytem 
będą wypychane przez źródła odnawialne. 
Potrzebna jest więc elastyczność — tłumaczył 
Grzegorz Onichimowski.

Kopalnie do przeglądu
Czy innowacje mogą też być odpowiedzią 
na potrzeby polskiego sektora węglowego, 
przeżywającego poważne problemy finan-
sowe? Tak właśnie uważali paneliści. Adam 
Czyżewski głęboko wierzy w przyszłość czy-
stych technologii węglowych.

— Skoro wiemy, że nasza energetyka jesz-
cze długo będzie się opierać na węglu, to 
szukajmy rozwiązań redukujących emisje. 
Na świecie nikt nie inwestuje w prace nad 
węglem, ale będzie on potrzebny. I to my 
mamy AGH, naukowców. Sprzedawajmy ta-
kie technologie — zachęcał Adam Czyżewski.

Podobnego zdania Grzegorz Onichimow-
ski, który popyt na polskie czyste technolo-
gie widziałby np. w Chinach.

— Chiny inwestują w źródła węglowe, ale 
opierają się na technologiach amerykańskich 
— przypominał Grzegorz Onichimowski.

Same innowacje polskiego bankrutującego 
górnictwa nie uratują. Piotr Szlagowski apelo-
wałby raczej o tradycyjny przegląd kosztów 
wydobycia w poszczególnych kopalniach. 
Pytany o sposób na tani prąd dla przemysłu 
odwołał się do podejścia tradycyjnego, czyli 
ograniczania zużycia.

— Najlepiej jest liczyć na siebie i poprawiać 
efektywność zużycia. Są na to technologie, 
są też dotacje — mówił Piotr Szlagowski. © Ⓟ

Dlaczego słynną nagrodę przyznaje się nawet 20 lat po odkryciu? Tyle czasu 
dojrzewa innowacja. Przemysł ma się tym nie zrażać, tylko inwestować

Magdalena  
Graniszewska

m.graniszewska@pb.pl  22-333-98-29

Niech przemysł  
szuka własnego Nobla

 JAK BYĆ ZWYCIĘZCĄ: O tym, czy polski przemysł ma szanse wyjść zwycięsko z globalnej 
konkurencji, dyskutowali: Grzegorz Onichimowski, były prezes TGE i szef polskiego oddziału 
Enernoc (z prawej), Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, i Piotr Szlagowski, 
dyrektor biura strategii i rozwoju PGNiG. Dyskusję moderował Grzegorz Nawacki, 
wicenaczelny „Pulsu Biznesu”.  [FOT. WM] 
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Wspieramy to, co ważne

801 102 102    pzu.pl
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„Czas na patriotyzm gospodarczy” to cykl debat organizowany 

od trzech lat przez „Puls Biznesu”. Ideą spotkań najważniejszych 

przedstawicieli rządu i czołowych polskich przedsiębiorców  

jest wymiana poglądów i wspólne szukanie rozwiązań  

dla najważniejszych wyzwań gospodarczych stojących przed 

Polską. Niestety, w tym roku zabrakło Jana Kulczyka, jednego 

z inicjatorów projektu. Gdy przedstawiliśmy mu ideę spotkań, 

zaangażował się bez wahania, utwierdzając nas w przekonaniu,  

że takie debaty są nie tylko potrzebne, ale też… możliwe  

do zorganizowania. W tym roku również ochoczo potwierdził 

udział, sugerując tematy, o których warto rozmawiać.  

Niestety, w lipcu odszedł. Przypominamy, co mówił i postulował 

podczas dwóch pierwszych edycji.

Wielki nieobecny  
na jedynej  
takiej debacie

Wspomnienie

40 lat temu 
kończyłem 

Uniwersytet Adama 
Mickiewicza.  
I ten Mickiewicz  
ze mną przez  
całe życie podąża.  
Myślę, że dlatego 
jestem trochę 
romantykiem i dlatego 
tak poważnie biorę 
jego słowa i jego poezję. 
Wszyscy pamiętamy 
„Odę do młodości” 
i słowa „Tam sięgaj, 
gdzie wzrok nie 
sięga”. I ja ciągle mam 
problemy ze wzrokiem.

R E K L A M A  3 2 1 4 3
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Chyba wszyscy jesteśmy 

patriotami – wszyscy się z Polską 

identyfikujemy i Polskę kochamy, 

ale kochamy przede wszystkim 

Polskę bogatą i Polskę rozwijającą się.

Uważam, że powinniśmy 
zlikwidować ministerstwo obrony, 

bo dziś nie mamy się przed kim bronić, 
i te wszystkie pieniądze przekazać na naukę, 
żebyśmy zaczęli kształcić młodzież, 
bo to jest największy kapitał, 
jaki w tej chwili mamy.

Ja kocham Polskę bardzo, 

jestem związany wyjątkowo, 

każdą wolną chwilę spędzam w Polsce, 

ale musimy zacząć myśleć 

kategoriami naprawdę globalnymi, 

a co najmniej europejskimi.

Myślenie w kategoriach, że kogoś się ukarze tylko dlatego, 
że najwięcej inwestuje, najwięcej ryzykuje i najwięcej pracuje, 

jest drogą donikąd. I myślę o tym, że przede wszystkim należy 
stworzyć warunki do rozwoju, wspierania państwa tam, 
gdzie jest ono potrzebne, a nie zabierać firmom, przedsiębiorcom 
nadwyżki, która musi być zabrana tylko z tego powodu, że ktoś uważa, 
że musi te pieniądze wydać.

Kapitał ludzki jest ważny, 
ale na końcu jest kompetencja. 

Po prostu trzeba uwierzyć w to, 
że ludzie zajmujący się prowadzeniem 
firm, ludzie, którzy ryzykują pieniędzmi, 
którzy są odpowiedzialni i niczym innym 
się nie zajmują tylko gospodarką, 
mają coś do powiedzenia.

Musimy spojrzeć 
na te 25 lat jak na 

ogromny sukces. Nie wiem, 
czy od Kazimierza Wielkiego 
mieliśmy tak ogromny 
sukces. (...) Ale mamy też 
następne 25 lat — one 
są istotne dla naszych 
dzieci i wnuków. Dlatego 
ważne jest, co my z tym 
sukcesem zrobimy.
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partnerom:

patronom honorowym:

Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych

dziękuje za udział w projekcie 

partnerom debat tematycznych:

Oglądaj debaty na stronie patriotyzm.pb.pl 
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