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Wstęp

Londyńska giełda LSE odrzuca 
ofertę przejęcia za 39 mld USD

Londyńska Giełda Papierów Wartościowych 
odrzuciła ponownie ofertę przejęcia za 39 
mld USD jaką złożyła jej giełda z Hong  
Kongu (HKEX).

Zarząd 300-letniej brytyjskiej giełdy, 
która pracuje nad własną transakcją 
zakupu dostawcy danych Refinitiv, 
biorąc pod uwagę fundamentalne 
wady złożonej propozycji, nie widzi 
podstaw do dalszego zaangażowania 
się w transakcję.
Obie firmy były już wcześniej zaanga-
żowane w transakcje fuzji giełdowej 
po tym jak nie udało się Lo ndynowi 
połączyć LSE z Deutsche Börse.
Przypomnijmy, że w 2012 roku HKEX 
nabył London Metal Exchange za 
kwotę równą 1,47 mld GBP.

Olbrzymie koszty ponoszone przez współczesne państwa na walkę z koronawirusem  
pokazują, jak bardzo świat się wzbogacił i jak wzrosła wartość ludzkiego życia w ostatnich 
dekadach.  

Opinię, jak silny wpływ na gospodarkę, wymianę handlową i międzynarodowe inwestycje 
będzie miała epidemia koronawirusa, podsumować będzie można prawdopodobnie dopiero 
za kilka lat. 

Nie jest łatwo skwantyfikować skutki ekonomiczne pandemii zwłaszcza, że próba histo-
rycznych przypadków jest niewielka. To, co mnie najbardziej zaskakuje, to reakcja rynków 
finansowych na epidemię Covid-19.

Światowe giełdy zaliczyły w drugim kwartale br. jeden z najszybszych i najbardziej spekta-
kularnych wzrostów w historii. Problem w tym, że kwestia oddziaływania COVID-19 wcale 
nie została rozwiązana, a dane z gospodarki są dalekie od tych, z którymi mieliśmy do 
czynienia jeszcze w zeszłym roku, jednak rynki finansowe radzą sobie doskonale. Moim 
zdniem do czasu.

Skąd więc wzrosty na giełdzie i jak zrozumieć, że nawet akcje bankrutów potrafią rosnąć 
o kilkaset procent w ciągu paru dni, a spółki, które ogłaszają bankructwo planują jeszcze 
emisję nowych akcji?

Do tych i wielu innych pytań staramy się odnieść w bieżącym numerze magazynu, oraz 
dać odpowiedź na wiele zaskakujących kwestii obserwowanych w gospodarce globalnej, 
polityce i na rynkach finansowych.

Aby dokonać właściwej analizy sytuacji warto znać stan wyjściowy. Dlatego w bieżącym 
numerze zamieszczamy także dane, do których można będzie się odnieść w przyszłości  
w zupełnie innej niż obecna rzeczywistość dokonując oceny skutków rozpoczynającego się 
obecnie ogólnoświatowego kryzysu.   

Parlament Europejski
chce utworzenia  
Prokuratury Europejskiej

Parlament Europejski dał zielone 
światło dla utworzenia Prokuratury 
Europejskiej, która ma prowadzić  
dochodzenia w sprawie  przestępstw 
godzących w unijny budżet.

Prokuratura otrzyma uprawnienia do 
prowadzenia postępowań przygoto-
wawczych oraz wnoszenia i popierania 
oskarżeń dotyczących nadużyć i in-
nych przestępstw na szkodę interesów 
finansowych UE. 
Prokuratora Europejska zostanie utwo-
rzona dzięki wzmocnionej współpracy 
20 państw członkowskich. Do udziału 
nie została jeszcze zaproszona Polska, 
Węgry i kilka innych państw unijnych.

Brak na świecie ożywienia  
gospodarczego w kształcie „V”

Pandemia głęboko zakłóciła funkcjo-• 
nowanie globalnej gospodarki do tego 
stopnia, że jakiekolwiek prognozy stają 
się na chwilę obecną niemożliwe. 

Logika obecnego kryzysu jest bezprece-• 
densowa, a wyjście z niego nastąpi za 
sprawą wielu trudnych do przewidzenia 
czynników – ekonomicznych, zdrowot-
nych i społeczno-politycznych. 

Kryzys nie pojawił się w sferze finanso-• 
wej, ale bezpośrednio w „realnej” gospo-
darce, oraz w świadomości wszystkich 
obywateli wpływając na ich niekontrolo-
waną psychologię zachowań.

Najnowsze prognozy Komisji Europej-
skiej przedstawione w analizach KE- 
„Forecast Spring 2020” i FMI w „The 
Great Lockdown, World Economic 
Outlook, April 2020” wskazują na spa-
dek wzrostu gospodarczego w 2020 r.,  
o 7,7 proc., a następnie poprawę 
PKB dla strefy euro do poziomu 6,3%  
w 2021 r. Dane za 2020 r. są tym-
czasowe i ilustrują wielkość szoku  

w gospodarce. Ponieważ jednak jest 
to średni wzrost z roku na rok, KE do-
myślnie zakłada wysokie ożywienie już 
w drugiej połowie br. roku.

Jednak ekonomiści niepokoją się 
tzw. „ekonomią czarnej dziury”, któ-
ra może wywołać falowe fluktuacje  
w gospodarce światowej. Taką hipo-
tezę potwierdzają przeprowadzone 
niezależne badania przez Kristine  
A. Moore, w  „The Future of the CO-
VID-19 Pandemic: Lessons Learned 
from Pandemic Influenza”.
Także  Paul Hannon et Saabira Chau-
dhuri w artykule „Why the Economic 
Recovery Will Be More of a ‘Swoosh’ 
Than V-Shaped” opublikowanym  
w The Wall Street Journal z 11 maja 
2020 r. uważają, że należy odłożyć na 
bok wszystkie nasze scenariusze oży-
wienia w kształcie litery V a prognozy 
międzynarodowych instytucji finan-
sowych jego zdaniem są zbyt opty-
mistyczne. Krótko mówiąc, ożywienie  
V wydaje się wykluczone, ponieważ 
spowolnienie gospodarcze było brutal-
ne, a w wielu państwach odmrażanie 
całkowite gospodarki pozostaje nadal 
wątpliwe. 

Rosnące  
zadłużenie korporacyjne

Niepokojąco wygląda sprawa długu 
korporacyjnego w gospodarce świa-
towej. 
Obecny kryzys doprowadzi do dalsze-
go wzrostu zadłużenia firm, co spo-
woduje, że będą one musiały dążyć 
w kolejnych latach do zmniejszenia 
zadłużenia poprzez redukcję poziomu 
płac i inwestycji. 

Jedynie dywidendy będą uspokajały 
akcjonariuszy tylko po to, aby nie wy-
cofywali oni szybko swoich aktywów 
i wstrzymały napływ kapitału na rynki 
walut bezpiecznych. 

Według Fed, „zadłużenie przedsiębiorstw  
w stosunku do produktu krajowego brutto 
(PKB) jest historycznie wysokie i istnieją oznaki 
pogarszających się standardów kredytowych”, 
a „poziom dźwigni finansowej niektórych firm 
zbliża się do najwyższego poziomu odnotowa-
nego w ciągu ostatnich dwóch dekad”.

Zadłużenie przedsię-
biorstw  na koniec 
2019 r. osiągnęło 

bardzo wysoki poziom 
przekraczający  śred-

nio 110 proc. PKB  
dla strefy euro  

i 125-140 proc.  
w większości  

państw wysoko-  
rozwiniętych – G20.
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W 2004 roku prezes FED Allan Gre-• 
enspan stwierdził, że XXI wiek będzie 
stuleciem prywatnych, lokalnych wa-
lut i pieniądza suwerennego.

Władze włoskiego miasta Castellino 
del Biferno, aby pomóc mieszkań-
com zmagającym się z kryzysem 
wywołanym pandemią COVID-19, 
zaczęły drukować własne lokalne 

Dług publiczny

Bezpośrednim skutkiem kryzysu jest gwał-
towne zwiększenie deficytu publicznego  
w większości państw na świecie, a tym samym 
wzrost długu publicznego ze względu na utra-
tę zasobów związaną ze spadkiem aktywności  
i wzrostem wydatków na wsparcie gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw. 

Szczególnie w złej sytuacji są wszyst-
kie kraje strefy euro, jak wynika z wio-
sennego raportu Komisjii Europejskiej 
– „Comisión Europea, Forecast Spring 
2020.”  
Historycznie inflacja była często 
sposobem zmniejszenia rzeczywi-
stego zadłużenia. Prawdopodobnie 
będzieona odgrywać ważną rolę w 
nadchodzących latach, ale nie jest to 
instrument, którym można ciągle eks-
perymentować. Deflacja wydaje się 
równie prawdopodobna. Ponadto jest 
to ślepy mechanizm, który oczywiście 
uderza w emerytów i może również 
zubażać obywateli państw unijnych.

Jeśli  wydaje się, że na chwilę obecną 
wykluczone są oszczędności budże-
towe, prawdopodobnie w nadcho-
dzących latach planowane będzie 

ograniczenie wydatków. Jednym  
z wyzwań końca kryzysu będzie zro-
bienie wszystkiego, aby zapobiec dzi-
siejszemu zadłużeniu finansowania 
„zadłużenia jutra” i umiejętnym dosto-
sowaniu strukturalnym budżetów na 
kolejne lata.

Gdyby polski PKB spadł o 4-7 proc. 
w tym roku, to deficyt sektora 

finansów publicznych liczony według 
metodologii europejskiej (Eurostat) 

mógłby sięgnąć 150 mld zł.

Jeśli dług publiczy przekroczy trwale 
konstytucyjny limit 60 proc. PKB wówczas 

konieczna będzie korekta budżetu, która może 
obejmować wycofanie się z dodatkowych 

emerytur, 13-tej i 14-tej oraz ze wzrostu płacy 
minimalnej do 4 000 zł miesięcznie w 2022 r.

Wbrew obawom, pandemia do tej pory roz-
przestrzeniła się w Afryce stosunkowo słabo, 
ale w wielu krajach głód stał się bardziej nie-
bezpieczny niż wirus. 

Szok Covid-19 podkreśla jedynie to, 
czego od kilku ostatnich lat obawia-
li się ekonomiści  – eksponencjal-
ny wzrosts zadłużenia publicznego 
większości biednych państw.
Jak poinformował UNCTAD kry-
zys zadłużenia publicznego w kra-
jach rozwijających się staje się dla  
nich najpotężniejszym zagrożeniem.  
W ciągu ostatnich dwudziestu lat kraje 

afrykańskie wydawały więcej pieniędzy 
na spłatę odsetek z zadłużenia niż na 
służbę zdrowia, edukację i świadcze-
nia socjalne.  
Kryzys w tych państwach zmaga się 
obecnie z pogorszeniem ich bilansu 
handlu zagranicznego oraz odpływem 
kapitału międzynarodowego. Trzeba 
przyznać, że MFW oraz Klub Paryski, 
który skupia głównych wierzycieli, 
postanowili zawiesić spłaty zadłuże-
nia wraz z odsetkami na kolejne lata. 
Jednak UNCTAD słusznie zauważa, 
że to zawieszenie „opiera się na he-
roicznym założeniu, że szok Covid-19 
będzie krótkotrwały. Dewastacja, jaką 
może wywołać kryzys w przypadku 
niepodjęcia zdecydowanych i rady-
kalnych działań, powinna stanowić 
wystarczającą motywację dla społecz-
ności międzynarodowej, by w końcu 
przejść do spójnych i kompleksowych 
ram, aby radzić sobie z niezrównowa-
żonym długiem państwowym. Dlatego 
umorzenie go byłoby jedną z najbar-
dziej radykalnych i słusznych opcji.

Kryzys afrykańskich  
krajów południa

W ciągu ostatnich kilkunastu lat  • 
w niektórych miastach na świecie po-
jawiło się dużo inicjatyw związanych  
z wprowadzeniem do obiegu wła-
snych walut lokalnych.  

Alternatywne waluty są swoistym • 
rodzajem współczesnej „ekonomii 
społecznej”.

Miasta, lub gminy wprowadzają je  • 
w celu zmniejszania wykluczenia spo-
łecznego, ograniczenia bezrobocia, 
biedy, oraz zapewnienia rozwoju go-
spodarczego własnego regionu.

Stworzenie i uruchomienie lokalnego • 
systemu monetarnego jest zadaniem 
dość skomplikowanym i pracochłon-
nym. Jednak w miarę jak rozwijają się 
systemy mobilnych płatności i inne 
nowoczesne formy pieniądza bezgo-
tówkowego, tworzenie lokalnych wa-
lut staje się coraz łatwiejsze i tańsze.

Alternatywne waluty niewątpliwie przy-
czyniają się do integracji społeczno-
ści lokalnej, patriotyzmu narodowe-
go, poprawiają jakość życia, tworząc 
nowe relacje i inny sposób myślenia 
o współuczestnikach życia gospodar-
czego. 
Co kiekawe, że powstają się one nie 
tylko na obszarach słabo rozwiniętych 
gospodarczo, lub tam gdzie brakuje 
pieniędzy na utrzymanie lokalnej in-
frastruktury, ale także w regionach bo-
gatych w których gospodarka dobrze 
funkcjonuje. 
Najbardziej popularnymi w Euro-
pie walutami lokalnymi jest dzisiaj 
funt bristolski i szwajcarska waluta 
WIR.

FUNT BRISTOLSKI

Funt bristolski, zadebiutował w Bri-
stolu w 2012 roku. Cel był taki sam  – 
wzmocnienie lokalnej gospodarki.

 Funty bristolskie są dostępne w for-
mie banknotów, ale można je także 
wydać poprzez SMSy. Można je wy-
dać w każdej firmie, która zdecyduje 
się przystąpić do programu rozwoju 
gospodarczego. 

Emitent „Bristol Pound” prowadzi 
od wielu lat także własny program 
pożyczek konsumcyjnych i hipo-
tecznych. 

Funty bristolski pożyczany jest na 
0% RRSO, ocena kredytowa nie ma 
wpływu na roczną stopę procentową 
0% (APR), a spłaty dokonywane są w 
12. równych ratach przez okres 12-
cie miesięcy. 

Większość znanych przykładów  
w Europie, Japonii czy USA wskazuje,  

że waluty lokalne charakteryzują  
się dużą skutecznością ekonomiczną,  

w wyniku czego spada bezrobocie  
i poprawia się lokalna koniunktura. 

Skuteczność ta wynika z prostej zasady, 
dzięki walucie lokalnej pieniądz  

jest podtrzymywany w obiegu lokalnym, 
co powoduje wzrost obrotu pieniężnego  

w lokalnych społecznościach. 
To z kolei generuje silniejszy wzrost 

gospodarczy. Waluta obowiązuje  
tylko na wcześniej określonym terenie,  

przez co wypracowany wzrost zostaje  
w lokalnych społecznościach. 

Posiadając taką walutę,  
mieszkańcy są zachęceni, by kupować  

lokalne produkty i nie są zmuszani, 
 do odwiedzania dyskontów  

czy hipermarketów operujący  
na globalnych rynkach.

Rosja i Chiny zawarły pod koniec ubie-• 
głego roku międzyrządowe porozumie-
nie w sprawie przejścia na rozliczenia 
wzajemnej wymiany handlowej w wa-
lutach krajowych. 

Dokonano tego w ramach detronizacji • 
dolara amerykańskiego ogłoszonej przez 
oba kraje jesienią ubuegłego roku. 

Od lipca b.r. został wprowadzony 
specjalny algorytm w chińskim i rosyj-
skim systemie płatniczym, który ma 
zapewnić szybszą i bezpiecznięjszą 
formę płatności.
Na rozliczenia w rublach i juanach 
przeszły największe firmy z kapitałem 
państwowym z tradycyjnych chińskich 
i rosyjskich sektorów eksportowych. 
Dotychczasowe transakcje zawarte  
w dolarach amerykańskich są od tego 
lata rozliczane w walutach narodo-
wych obu państw. 

Łączna wysokość handlu towarów i usług 
między Rosją i Chinami na koniec ubie-
głego roku wzrosła o 21% – do wartości 
119,2 mld dolarów. 

VTB i Merchant Bank of China będą 
upoważnione do przeprowadzania 
rozliczeń, połączonych rosyjskim 
i chińskim systemem będącym od-
powiednikiem amerykańskiego SWI-
FT-u. Oba kraje planują także utwo-
rzyć wspólny rynek dla instrumentów 
finansowych w których aktywa będą 
denominowane w rublach i juanach.  
Zapewnić ma on całkowite usunię-
cie ryzyka wahań kursu dolara, jena  
i euro.

Rosja i Chiny pomijają  
dolara amerykańskiego 

Włoskie miasto rozpoczęło 
druk własnej waluty lokalnej

Alternatywne  
waluty lokalne

zwane „dukatami”, pomijając euro. 
Wprowadzony dukat ma wartość po-
niżej jednego euro i drukowany jest 
lokalnie przez miasto, a następnie na-
stępnie rozprowadzany wśród wszyst-
kich mieszkańców.
Jak podaje Fox News, mieszkańcy 
miasta mogą płacić dukatami w lo-
kalnych sklepach i innych przedsię-
biorstwach zlokalizowanych na te-
renie gminy. Co tydzień pracownicy 
sklepów odsyłają pieniądze władzom 
miasta i w zamian otrzymują euro we-
dług zaniżonego kursu wymiany.
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SZWAJCARSKA  
WAUTA LOKALNA  WIR (CHW)

Szwajcarska waluta lokalna WIR po-
czątkowo była zarezerwowana dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

Od 2000 roku bank waluty lokalnej • 
WIR, również oferuje atrakcyjne pro-
dukty, tanie systemy rozliczeniowe, 
kredyty konsumpcyjne i inwestycyjne, 
ubezpieczenia a nawet pierwsze in-
strumenty finansowe - dla ogółu spo-
łeczeństwa i narodowych firm. 

Jednak, to promocja małych i śred-
nich przedsiębiorstw pozostaje stale 
głównym celem emitenta.
Bank WIR osiągnął w 2012 r. rocz-
ną sumę bilansową przekraczają-
cą 4,8 mld CHF pomimo napiętego 
otoczenia gospodarczego, a na ko-
niec 2019 r. zakończył rok budże-
towy solidnym wynikiem (+23%), 
który wynikał głównie ze wzrostu 
udzielonych kredytów hipotecznych.  
Bank odnotował zysk netto w wyso-
kości 13,5 mln CHF w 2018 r. i 14,7 
mln CHF na koniec 2019 roku. Suma 
bilansowa wyniosła 5,27 mld franków 
szwajcarskich, a uzyskany współczyn-
nik kapitałowy (wskaźnik dźwigni) jest 
kilkakrotnie wyższy niż minimalny wy-
móg prawny (w wysokości 3%) osią-
gając poziom blisko 8,9 proc.

• W przeciwieństwie do innych rządów, 
Szwajcarzy nigdy nie zakwestionowali  
legalności działania lokalnej waluty WIR.  
Mnóstwo obywateli i firm do dziś rozlicza 
się poza oficjalnym rynkiem franka szwaj-
carskiego.

• Zdaniem specjalistów tak ogromny suk-
ces waluty spowodowany jest wyjątkową 
mentalnością Szwajcarów i silną integracją 
monetarną.

• W grudniu 2000 r. Bank Światowy  
oficjalnie zaakceptował istnienie szwajcar-
skiej waluty, a jednostce monetarnej Ban-
ku WIR (Wirtschaftsring-Genossenschaft) 
przyznanał międzynarodowy kod monetarny 
CHW.

W ten sposób dokonano instytucjo-
nalizacji szwajcarskiego lokalnego 
franka WIR, którym od ponad siedem-
dziesięciu lat posługują się lokalne 
społeczności biznesowe Szwajcarii  
i Lichtensteinu.  

POLSKA  
WALUTA LOKALNA VAVICON

Jak informuje Narodowy Insty-
tut Studiów Strategicznych (NISS), 
 „By Polacy jak Grecy nie stali w kolej-
kach do bankomatów po ułamek pro-
centa swoich oszczędności, gdy banki 
zgodnie z dyrektywami UE zagrabią 
nasze złotówki, by ratować się przed 
bankructwem wyemitujemy i rozdamy 
NaviCoin jako walutę równoległą, aby 
chronić naszych obywateli”.

Polska waluta lokalna NaviCo-
in ma być społecznościową wa-
lutą równoległą sprzedawaną 
po cenie emisyjnej, która wyno-
si zero złotych. Nowa waluta ma 
stanowić wsparcie NISS dla pol-
skich rolników, przedsiębiorców  
i społeczności lokalnych. 

NISS zrealizowało projekt w w 80% 
własnymi siłami. Stworzyli już własny 
Blockchain, zbudowali własny ser-
wer, węzły nodów i wallety. Kolejnym 
etapem mają być prace nad informa-
tycznymi systemami zabezpieczają-
cymi, testami, dystrybucją i nadzorem 
systemu. Jaka będzie przyszłość?  
Musimy poczekać.

Waluty lokalne w wielu krajach są 
niewymienialne na inne obce wa-
luty, co czyni je bardziej odpornymi 
na spekulacje.

Zdaniem założycieli NaviCoin polska 
waluta lokalna mogłaby nie tylko na-
pędzać krajowy rynek, lecz skutecznie 
likwidować przewagę obcego kapita-
łu i uniemożliwić transfer zysków za 
granice, niechciany import, oraz wy-
eliminować zbędnych pośredników  
w gospodarce.     

Polski sytem prawny nie  
ułatwia emisji waluty lokalnej

W Polsce zgodnie z ugruntowanym 
orzecznictwem Sądu Najwyższego  wa-
luty lokalne nie są podłożem systemu 
monetarnego.

* Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyro-
ku z dnia 26.08.2004 r., sygn. akt ICK 
210/04, umowa barteru na podstawie 
której powstają polskie waluty lokalne 
różni się od umowy zamiany przede 
wszystkim tym, iż w umowie barterowej 
występującej w różnych formach moż-
liwa jest wymiana towarów pomiędzy 
różnymi podmiotami (nie tylko 2 strona-
mi) oraz może ona dotyczyć także usług, 
podczas gdy umowa zamiany dotyczy 
wyłącznie stron danej umowy, zaś jej 
przedmiotem może być tylko własność 
rzeczy bądź zbywalne prawo majątkowe.

* Umowa, którą chcieliby zawierać  
w  Polsce uczestnicy systemu opar-
tego na walucie lokalnej jest de facto 
umową cywilnoprawną, która nie  
została uregulowana w Kodeksie  
Cywilnym. Z całą stanowczością 
należy stwierdzić, iż pomimo braku 
możliwości uznania w Polsce waluty 
lokalnej za prawny środek płatniczy 
pozostaje on w sprzeczności z po-
wszechnie obowiązującymi przepisa-
mi prawa na terenie Rzeczpospolitej.  

* Analiza polskiego Kodeku Cywil-
nego, – ustawa. o Narodowym Banku 
Polskim, – ustawa  o zmianie systemu 
pieniężnego, – ustawa o prawie de-
wizowym, – ustawa o usługach płat-
niczych, – ustawa o elektronicznych 
instrumentach płatniczych, – ustawa 
o obrocie instrumentami finansowymi 
w sposób wyraźny wskazuje, iż żadna 
waluta lokalna nie może być trakto-
wana na równi z prawnym środkiem 
płatniczym, albowiem nie funkcjonują 
one jako instrument rynku pieniężnego 
w rozumieniu odrębnych przepisów. 

Nie są one zatem uznawane za praw-
ny środek płatniczy, a jedynie za 
umowny środek transakcyjny działa-
jący w granicach zamkniętego pol-
skiego systemu.

Japoński bank centralny (BoJ) poin-• 
formował na koniec ub. r., że planuje 
wprowadzić własne waluty cyfrowe 
z początkiem 2021 roku. Inne kraje 
także rozważają dzisiaj taką możli-
wość.

Szefowie z banków centralnych Ka-
nady, Japonii, Szwecji, Szwajcarii,  
Wielkiej Brytanii oraz Bank Rozliczeń 

Międzynarodowych (BIS) utworzyli  
w styczniu bieżącego roku grupę 
roboczą, aby ustanowić standardy 
wprowadzania i zarządzania walutami 
cyfrowymi, których emitentami będą 
oni sami. 

Dlaczego takie decyzje? 

Regulatorzy instytucji finansowych na 
całym świecie wydają się być zaniepo-
kojeni rosnącą rolą prywatnych walut 
cyfrowych, które mogą w przyszłości 
osłabić popyt na narodowe waluty ban-
ków centralnych opartych wyłącznie na 
zaufaniu. 

Pragną oni aby w przyszłości waluty cy-
frowe banków centralnych przyczyniały 
się nie tylko do bardziej wygodnych i 
bezpiecznych transakcji międzynaro-
dowych, ale także mogły być należycie 
kontrolowane i nadzorowane przez rzą-
dowe instytucje finansowe. 

Były dyrektor Banku Japonii (BoJ)  
w udzielonym ostatnio wywiadzie, 
zauważył że potęga gospodarcza  

i wpływy Japonii w perspektywie śred-
nioterminowej zmniejszyłyby się, gdyby 
chiński juan cyfrowy był szerzej stoso-
wany niż cyfrowy jen lub dolar amery-
kański. Liderem współczesnej architek-
tury monetarnej od dwóch lat są Chiny,  
a ich cyfrowy plan walutowy niepokoi 
najbardziej Stany Zjednoczone, Euro-
pejski Bank Centralny i Japonię. Jak na 
obecną chwilę londyński BoE nie zajął 
jeszcze jednoznacznego stanoowiska 
w tej sprawie.

W pierwszym półroczu tego roku, tylko • 
do Dubaju napłynęło 135 zagranicznych 
inwestycji o wartości przekraczającej 
2,8 mld dolarów USD.

Pomimo 52 procentowego spadku 
globalnych bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ) na świecie, pań-
stwa Bliskiego Wschodu przyciągają 
zagranicznych inwestorów - zgodnie  
z danymi Financial Times fDi Markets.
Dubaj zajął drugie miejsce na świecie 

pod względem przepływów kapitału 
bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych i trzecie miejsce na świecie pod 
względem liczby projektów greenfil-
dowych.

Dzisiaj Dubaj znajduje się w czołówce 
światowych kierunków bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, dzięki wła-
ściwej polityce zwalczania pandemii 
Covid-19, oraz korzyściom jakie Bliski 
Wschód oferuje inwestorom. Zyskują 

także dubajskie firmy startupowe któ-
re zebrały ponad 700 milionów Dh. 

Dubaj znalazł się wśród 20 najpo-
pularniejszych kierunków inwesty-
cyjnych dla venture capital, zgod-
nie z ostatnim raportem „Global 
Venture Capital FDI Ranking 2020”. 
Rząd uruchomił wszelkie środki aby 
wspierać ekspansję bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w opie-
kę zdrowotną, gospodarkę cyfrową  
i sektory zdrowej żywności w ramach 
ogłoszonoego w ubiegłym roku pro-
gramu AgriTech. 
„Okazuje się, że to one cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem 
inwestorów globalnych i są ogniwem 
przyszłej efektywności ekonomicznej 
Bliskiego Wschodu” powiedział Al 
Gergawi, Prezes Światowego Stowa-

Chiny planują emisję  
cyfrowego juana jeszcze  
przed końcem tego roku. 

Rząd w Pekinie przygotowuje 
już kadry partii komunistycznej 
do nowej technologii wydając  
dla nich kilka miesięcy temu 

oficjalny podręcznik 
o walucie cyfrowej.

Perspektywa cyfrowej waluty 
wzbudziła w świecie wiele  

niepokoju, zawłaszcza  
po oświadczeniu prezesa 

chińskiego banku  
centralnego, że cyfrowy juan  

stanowi wyzwanie 
dla istniejącego globalnego 
systemu rezerw walutowych 

oraz hegemonii walutowej 
dolara amerykańskiego i euro. 

Japoński bank centralny   
– BoJ planuje wprowadzić 
suwerenny pieniądz cyfrowy

DOKĄD PłyNIE  
KaPItał 
MIęDzyNaRODOWy  
W OKRESIE  
EKONOMII PaNDEMII?

• Międzynarodowy kapitał inwesty-
cyjny kieruje się obecnie na Bliski 
Wschód. 

• Rośnie liczba fuzji i przejęć, IPO 
oraz zagranicznych inwestycji bez-
pośrednich w tym regionie. 

• Tracą na tym kraje rozwijające się 
– Indie, Państwa Ameryki Łacińskiej 
i Europa Środkowa.

• Liderem BIZ pozostają Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie. 
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ograniczając jednocześnie popyt na węgiel.
Wykorzystanie wiatru i energii słonecznej szybko rosną  
w wielu częściach świata podkreśla Keisuke Sadamori, dy-
rekto ds. rynków energii i bezpieczeństwa energetycznego 
w agencji IEA. 
„To nie koniec węgla, ponieważ popyt stale rośnie w Azji. 
Udział tego kontynentu w światowej produkcji energii wę-
glowej wzrósł z 20% w 1990 r. do prawie 80% w 2019 r. 
Oznacza to, że los węgla jest coraz bardziej związany z de-
cyzjami podejmowanymi w stolicach Azji” - dodaje. 

• Kraje Azji Południowej i Południowo-Wschodniej - takie 
jak Indie, Indonezja i Wietnam - polegają nadal na węglu, 
który napędza ich wzrost gospodarczy. 

• Gaz ziemny i ropa naftowa były od lat głównymi źródłami 
wytwarzania energii w Pakistanie, jednak kraj ten urucho-
mił w ub. r. 5 gigawatów (GW) nowej mocy energetycznej 
opartej na węglu kamiennym sprowadzanym z Chin.

• Kolejne 5 GW ma zostać uruchomione w ciągu najbliż-
szych dwóch lat w Bangladeszu, gdzie gaz ziemny od 
dawna generuje większość dostaw energii elektrycznej, 
jednak to właśnie węgiel zyska większy udział w nadcho-
dzących latach z powodu niedawno podpisanych długo-
terminowych umów z Pekinem na  jego dostawy.

• Niskie wytwarzanie energii elektrycznej z węgla w Indiach 
w 2019 r. było spowodowane niezwykle niskim wzrostem 
zapotrzebowania na energię elektryczną i wyjątkowo wy-
soką mocą hydroenergetyczną. Nie jest jednak jasne, czy 
ta sytuacja powtórzy się w kolejnych latach. 

Narasta społeczny sprzeciw wobec węgla, ale jest on 
szczególnie widoczny w krajach europejskich. Wiele 
państw azjatyckich  nadal rozważa silniejszy udział węgla 
w gospodarce całkowicie ignorując politykę klimatyczną i 
środowiskową. Odnawialne źródła energii i gaz ziemny są 
dla nich mniej konkurencyjne z racji na upolitycznienie cen 
tych zasobów energetycznych.

Jeśli kraje Europy Zachodniej – Niemcy, Francja, wysyłają 
do nas niezutylizowane odpady – często radioaktywne i nie 
troszczą się o globalne środowisko naturalne, dlaczego my 
mielibyśmy zmieniać naszą politykę energetyczną na kosz-
towniejszą i niskoemisyjną produkcję energii elektrycznej? 
– twierdzą środowiska rządowe wielu azjatyckich państw.

Kwestie klimatu i ochrony środowiska muszą być podej-
mowane wspólnie na szczeblu organizacji międzynarodo-
wych a nie w przekazach płynących szczególnie z państw 
europejskich. Jeśli chcemy zrobić coś dla planety zróbmy 
to razem w sposób adekwatny do naszych możliwości – 
twierdzą dalej. 

Jeśli chodzi o prognozy cenowe, to przewiduje się kilku 
procentowy wzrost w stosunku do cen z 2019 r. w kolej-
nych 5-ciu latach.
Ekonomiści od dawna zgodzili się, że najskuteczniejszym 

sposobem sprostania wyzwaniu klimatycznemu jest usta-
lenie właściwej ceny emisji gazów cieplarnianych, a nowe 
badania Międzynarodowego Funduszu Walutowego mó-
wią, że do 2030 r. cena powinna wynieść 75 USD za tonę.

Globalne ocieplenie stało się wyraźnym i aktualnym 
zagrożeniem dla planety. Dotychczasowe działania  
i zobowiązania okazały się niewystarczające. Im dłu-
żej czekamy, tym większa jest utrata życia i szkody dla 
światowej gospodarki. Ministrowie finansów muszą już 
dzisiaj odgrywać kluczową rolę w obronie i wdraża-
niu polityki fiskalnej w celu ograniczenia zmian klimatu.  
W tym celu powinni przekształcić system podatkowy i po-
litykę fiskalną tak, aby zniechęcić wszystkie kraje do emi-
sji dwutlenku węgla z węgla i innych zanieczyszczających 
paliw kopalnych.

Rządy muszą w końcu podnieść cenę emisji dwutlen-
ku węgla, aby zachęcić ludzi i firmy do ograniczenia 
zużycia energii i przejścia na czyste źródła energii. Po-
datki od emisji dwutlenku węgla są najpotężniejszymi 
i najbardziej wydajnymi narzędziami, ale tylko wtedy, 
gdy są wdrażane w sposób sprawiedliwy i sprzyjający 
wzrostowi gospodarczemu.

Aby podatki od emisji dwutlenku węgla były politycznie wy-
konalne i ekonomicznie efektywne, rządy muszą wybrać 
sposób wykorzystania nowych dochodów. Opcje obej-
mują obniżenie innych podatków, wspieranie wrażliwych 
gospodarstw domowych i społeczności, zwiększenie in-
westycji w zieloną energię lub po prostu zwrot pieniędzy 
ludziom w formie dywidendy.

Około 50 krajów ma w pewnej formie system ustalania 
cen emisji dwutlenku węgla. Ale ich średnia globalna 
cena dwutlenku węgla wynosi obecnie zaledwie 2 dolary 
za tonę, a więc znacznie poniżej tego, czego potrzebuje 
planeta. Wyzwanie polega na tym, aby więcej krajów pod-
niosło cenę Co2.

Szwecja dała dobry przykład. Jej podatek od emisji dwu-• 
tlenku węgla wynosi 127 USD za tonę i zmniejszył emisje  
o 25 procent od 1995 r., a gospodarka wzrosła o 75 procent od 
tego czasu.

Kraje, działając indywidualnie, mogą niechętnie składać 
deklaracje dotyczące wyższych opłat za węgiel, jeśli na 
przykład obawiają się wpływu wyższych kosztów energii 
na konkurencyjność swoich gałęzi przemysłu.
Rządy mogłyby rozwiązać te problemy poprzez porozu-
mienie w sprawie dolnego progu cen emisji dwutlenku wę-
gla dla krajów o wysokim poziomie emisji. Można to zrobić 
sprawiedliwie przy bardziej rygorystycznym wymogu mini-
malnej ceny dla zaawansowanych gospodarek.
Na przykład dolna granica cen emisji w wysokości 50 USD 
dla państw zaawansowanych gospodarczo i 25 USD za 
tonę w 2030 r. dla krajów rozwijających się, zmniejszyłaby 
emisję o 100 procent więcej niż obecna, która wynika ze  
zobowiązania państw porozumienia paryskiego z 2015 r.  
w sprawie zmian klimatu. 

SCREEN

rzyszenia Agencji Promocji Inwestycji 
(WAIPA). 
Innym wskaźnikiem świadczącym  
o atrakcyjności regionu jest gwałtow-
ny wzrost fuzji i przejęć (M&A) w trud-
nym ocecnie okresie dla gospodarki 
światowej.
Abu Dhabi National Oil Company, 
będący własnością państwa, zebrał  
w ostatnim tygodniu czerwca ponad 
10 miliardów dolarów, sprzedając 
udziały w swoich gazociągach suwe-
rennemu funduszowi inwestycyjnemu 
z Singapuru oraz firmie Global Infra-
structure Partners.
W tym samym czasie suwerenne 
fundusze majątkowe państw Bli-
skiego Wschodu przeznaczyły mi-
liardy dolarów na kupno udziałów 
w wielu amerykańskich spółkach, 

począwszy od Facebooka Inc. po 
akcje Citigroup Inc. 
Jak wynika z danych opracowanych 
przez Bloomberg, wartość trans-
akcji fuzji i przejęć w krajach Zatoki 
Perskiej, wzrosła w czerwcu aż dzie-
sięciokrotnie w porównaniu z analo-

gicznym okresem ubiegłego roku.  
Tymczasem w Europie spada liczba 
IPO tak w ujęciu ilościowym jak warto-
ściowym w stosunku do historycznych 
minimów –  informuje Federacja Eu-
ropejskich Giełd Papierów Wartościo-
wych (FESE). 

Zużycie surowców  
w gospodarce chińskiej do 2025 r.

Azja będzie nadal wspierać  
globalny popyt na węgiel

Według analiz i prognoz Międzynarodowej Agencji Energii,  • 
globalne zapotrzebowanie na węgiel wzrośnie w ciągu najbliż-
szych pięciu lat, za sprawą azjatyckich rynków.

Po okresie ekonomii pandemii ekonomiści są zdania, że 
wytwarzanie energii elektrycznej z węgla wzrośnie do 35% 
w 2024 r. i 37% na koniec 2025 r. Oznacza to, że węgiel 
nadal pozostaje na świecie zdecydowanie największym 
źródłem produkcji energii elektrycznej niezależnie od za-
chodzących zmian w światowej strukturze przemysłowej. 

W Europie i Stanach Zjednoczonych produkcja węgla 
stopniowo spada. Wzrost fotowoltaiki i wiatru słonecz-
nego, niskie ceny gazu ziemnego i stagnacja wywołana 
kryzysem Covid-19, mogą zmniejszyć aż o 7% zapotrze-
bowania na energię elektryczną w ciągu najbliższych lat 

Jak przewiduje amerykańska agencja EIA pomimo osła-
bienia gospodarczego w Chinach, w najbliższych 5-ciu 
latach gospodarka kraju będzie zużywać ponad jedną 
czwartą światowego popytu na ropę połowę światowej 
produkcji niklu, miedzi i cynku. Popyt Pekinu na złoto 
powinien utrzymać się na dotychczasowym poziomie 23 
procent. Według prognoz światowych ekspertów rynków 
surowcowych najbardziej zyskają ceny miedzi i palladu, 
pozostałe surowce utrzymają niewielki trend wzrostowy. 
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Chcąc ratować Wenezuelę przed  • 
hiperinflacją, prezydent Nicolás Maduro 
utworzył w sierpniu 2018 r. nową kryp-
towalutę o nazwie „Petro”, która stała 
się drugą obok tradycyjnego bolivara 
oficjalną walutą kraju.

W ten sposób Wenezuela posiada 
obecnie dwie jednostki rozliczeniowe 
– suwerenny boliwar i suwerenną kryp-
towalutę – wycenianą i wymienialną na 
tradycyjny boliwar po kursie kontrolo-
wanym przez rząd.
Petro jako jednostka rozliczeniowa 
ograniczona była początkowo do 
transakcji przemysłu naftowego drupy 
państwowej PDVSA, jednak od połowy 
ubiegłego roku stała się powszechnie 
obowiązującą walutą suwerenną We-
nezueli. Nowy cyfrowy bolivar posiada 
mniejszą wartość w stosunku do trady-
cyjnego. Obywatele mogą ubiegać się 
o jedno cyfrowe Petro za każde 100 000 
starych boliwarów.

Indeks hiperinflacji w Wenezueli  
w 2019 r. osiągnął milion procent. 

Bloomberg poinformował, że kawa, 
niegdyś warta zaledwie 450 boliwarów, 

teraz kosztuje blisko milion. 

Boliwar jest tak bezwartościowy,  
że jeden milion starych bolivarów  

stanowi dzisiaj równowartość  
około 30 centów USD. 

Petro jest odpowiedzią polityczną na 
prowadzoną przez Waszyngton poli-
tykę izolacji gospodarczej od global-
nego świata.

Cyfrowa waluta Petro jest projektem no-
wej wenezuelskiej architektury monetar-
nej mającej na celu obejście amerykań-
skich sankcji handlowych, pozwalając 
w ten sposób Wenezueli na sprzedaż 
ropy naftowej praktycznie na całym 
świecie.

W nadzieji usunięcia prezydenta Wenezueli • 
Nicolása Maduro z urzędu, amerykański 
prezydent D. Trump wykorzystał Ustawę  
o Nadzwyczajnych Uprawnieniach Ekono-
micznych z 28 października 1977 r. - IEEPA 
do zamrożenia aktywów państwowej wene-
zuelskiej spółki naftowej PDVSA.

D. Trump zabronił również amerykań-
skim inwestorom nabywania długów 
będących własnością rządu Wenezueli, 
udziału w aukcjach wenezuelskich obli-
gacji korporacyjnych oraz obrotu akcja-
mi jakiegokolwiek podmiotu, w którym 
rząd lub inny podmiot gospodarczy po-
siada pakiet kontrolny. 

Tymczasem amerykański prezydent 
dał Juanowi Guaidó - tymczasowemu 
prezydentowi Wenezueli, dostęp do 
aktywów wenezuelskiego rządu prze-
chowywanych w Fed, które zostały za-
mrożone jeszcze za kadencji Baracka 
Obamy w 2015 roku.

Doświadczenia strefy euro pokazały, jak niesforne mogą być związki • 
walutowe i jak ważne oraz kosztowne jest dalsze eksperymentowa-
nie aby dostosowywać się do nowego otoczenia monetarnego. 

Unia Walutowa Afryki Zachodniej złożona z 15. członków Wspól-• 
noty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej nie będzie inna  
– ale to nie znaczy, że nie może działać. 

15 krajów Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej • 
zgodziło się przyjąć jeszcze w tym roku nową wspólną walutę 
„ECO”.

Jednak, jak pokazują doświadczenia strefy euro, związki 
walutowe mogą być niewygodne dla niektórych jej człon-
ków. Stworzenie udanej zachodnioafrykańskiej unii waluto-
wej będzie wymagało od krajów ECOWAS przezwyciężenia 
poważnych wyzwań.
Państwa członkowskie ECOWAS doskonale zdają sobie 
sprawę warunków, które obejmują sześć trudnych kryteriów 
konwergencji ECO:

-  deficyt budżetowy poniżej 3% PKB; 
-  dług publiczny w wysokości nie więcej niż 70% PKB; 
-  inflacja 5 proc. lub mniejsza;
-  stabilny kurs walutowy. 

Ponadto rezerwy walutowe brutto muszą być wystarcza-
jąco duże, aby zapewnić co najmniej przez trzy miesiące 
ochronę importową, a deficyt finansowania banku central-
nego nie może przekraczać 10% dochodów podatkowych  
z poprzedniego roku. Dodatkowo sprawę komplikują siły 

zewnętrzne, zwłaszcza te pochodzące od rządu francu-
skiego.
ECOWAS obejmuje osiem krajów frankofońskich - Benin, 
Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwineę Bissau, 
Mali, Niger, Senegal i Togo - które od czasów francuskiego 
panowania kolonialnego, mają do dzisiaj jedną wspólną 
walutę jaką jest frank zachodnioafrykański. 
W końcu waluta ta, wspierana przez Francję, która jest 
obecnie związana z euro, oferuje im znaczące korzyści, ta-
kie jak stabilność kursów walutowych i niższe stopy procen-
towe. Członkowie unii walutowej franka zachodnioafrykań-
skiego CFA mogą nie chcieć rezygnowaćz tych korzyści, 
przyłączając się do niesprawdzonej jeszcze unii walutowej 
z krajami o wysokich stopach procentowych i inflacji szcze-
gólnie w Gambii, Ghanie, Gwinei, Liberii czy Nigerii.

Francja jest bardzo zainteresowana odrzuceniem ECO, 
ponieważ kraje franka zachodnioafrykańskiego depo-
nują połowę swoich rezerw zagranicznych we francu-
skim skarbcu.
Doświadczenia strefy euro pokazały, jak niesforne mogą 
być związki walutowe i jak ważne jest dalsze eksperymen-
towanie. Związek ECOWAS nie będzie inny. Ale jeśli kraje 
członkowskie zobowiążą się do tego, aby ECO działało 
tak jak euro może okazać się, że nie będzie to dobrodziej-
stwem dla regionalnego i kontynentalnego wzrostu i rów-
nomiernego rozwoju gospodarczego wszystkich państw.

Kryptowaluta 
Maduro’s Petro 

 - oficjalną walutą
 Wenezueli  

Jaka będzie gospodarka globalna po pandemii?

Ustawa IEEPA jest prawem federalnym 
Stanów Zjednoczonych upoważniającym 
prezydenta do regulowania wymiany mię-
dzynarodowej w odpowiedzi na każde 
niezwykłe i nadzwyczajne zagrożenie dla 
Stanów Zjednoczonych, które ma swoje 
źródło w całości lub w części poza Stanami 
Zjednoczonymi. 

IEEPA podlega przepisom krajowej ustawy 
o sytuacjach kryzysowych (NEA), co ozna-
cza, że sytuacja nadzwyczajna zadeklaro-
wana na podstawie tej ustawy musi być 
odnawiana co roku, aby pozostała w mocy.

Ponadto upoważnia ona amerykańskiego 
prezydenta do:
•  blokowania transakcji zagranicznych 
firmie, rządowi, organizacji lub osobie za-
grażającej Stanom Zjednoczonym;

•  zamrażania aktywów zagranicznej firmy, 
rządu lub osoby stanowiącej zagrożenie dla 
USA;

•  konfiskaty mienia związanego z krajem, 
firmą lub osobą, która zagraża Stanom 
Zjednoczonym.

Czym jest amerykańska 
ustawa IEEPA

Innym bolesnym ograniczeniem dla We-
nezueli było wstrzymanie przesyłanych 
przez Euro-American Society for Worl-
dwide Interbank Financial Telecommu-
nication (SWIFT) wszystkich transakcji 
rozliczanych w boliwarze.

Od jesieni 2019 r. większość – nielicz-
nych zresztą wenezuelskich transak-
cji międzynarodowych, centralny bak 
(CBV) realizuje za pomocą interneto-
wych platform transakcyjnych w formie 
klasycznego transferu elektronicznego 
w którym zagraniczne waluty są auto-
matycznie przeliczane na Petro.

Nowa wenezuelska waluta cyfrowa nie jest • 
walutą wirtualną, nie ma w niej górników ani 
zabezpieczenia wykopywanych kryptowalut 
systemem blockchain co jest charaktery-
styczne dla Bitcoina, Ethereum, XRP, Lite-
coina, EOS, Binance Coin, Tethera, Stellara  
i innych.

E C O W A S  
- nowy projekt monetarny 

•  Ponieważ miliony ludzi tracą pracę lub pra-
cują i zarabiają mniej, luki w dochodach i bo-
gactwie gospodarki XXI wieku będą się jeszcze 
powiększać. Aby uchronić się przed przyszłymi 
wstrząsami łańcucha dostaw, firmy w zaawan-
sowanych gospodarkach przeniosą produkcję  
z tanich regionów na droższe rynki krajowe. 
Ten trend przyspieszy tempo automatyzacji, 
wywierając presję na obniżkę płac i stopę bez-
robocia. 

•  Pandemia przyspieszy trendy fragmentacji 
gospodarek, które i tak były w toku. Polityka 
gospodarcza na linii Washington – Pekin spo-
woduje, że większość krajów przyjmie jeszcze 
bardziej protekcjonistyczną politykę. 
Świat po pandemii będzie naznaczony surow-
szymi ograniczeniami w przepływie towarów, 
usług, kapitału, siły roboczej, technologii,  
danych i informacji. 

•  Ponieważ administracja Trumpa dokłada 
wszelkich starań, aby winić Chiny za pandemię, 
reżim prezydenta Chin Xi Jinpinga będzie udo-
wadniał, że USA konspirują, aby zapobiec poko-
jowemu wzrostowi Chin. Chińsko-amerykańskie 
oddzielenie płatności od handlu, technologii, 
inwestycji, danych i porozumień monetarnych 
nasili się.
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W drugiej połowie ubiegłego roku 
rząd niemiecki był w stanie łatwo 
upłynnić blisko 869 mln EUR 30-let-
nich obligacji (ISIN DE0001102481)  
z ujemną rentownością na poziomie 
- 0,11% w dniu  emisji.  Inaczej mó-
wiąc, jeśli inwestorzy zakupili niemiec-
kie 30-letnie obligacje w sierpniu 2019 
r. i utrzymują je do terminu zapadalno-
ści, to nie otrzymają żadnych odsetek 
przez 30 lat. Na koniec sierpnia 2050 
r. niemiecki rząd wykupi je płacąc ich 
wartość nominalną,  co spowoduje dla 
posiadacza takiego papieru stratę kapi-
tałową wynikającą z inflacji i zerowego 
dochodu z odsetek obligacji.

Gdyby inflacja w ciągu 30 lat wynosiła 
zaledwie 2% to, (zgodnie z projekcją 
prognozy ustalonej przez EBC),  utrata 
siły nabywczej zaangażowanego kapi-
tału wyniosłaby około 50 procent.
Nic więc dziwnego, że długotermino-

we obligacje o ujemnym dochodzie 
nazywamy „obligacjami karnymi”.  Ka-
rzą inwestorów  za to, że poddali się 
fantazji niektórych banków centralnych 
decydując się na przechowanie swoje-
go kapitału w państwowych papierach 
skarbowych.

alE Czy POSIaDaCzE  
OBlIgaCjI z UjEMNĄ StOPĄ  
taK NaPRaWDę tRaCĄ?

Z pewnością nie tracą ci ktorzy nie 
utrzymują ich do końca okresu zapa-
dalności.
Jeśli stopa kuponu nowo wyemito-
wanej obligacji jest niższa niż ta wy-
nikająca z  posiadanych już obligacji  
w portfelu inwestycyjnym, wówczas 
ta wcześniejsza obligacja zyskuje 
na wartości, ponieważ jej pierwotna 
rentowność jest większa niż ta obec-
nie dostępna. Zasada jest prosta.  
Jeśli inwestorzy posiadają obligację  

o wartości 100 euro o oprocentowanym 
kuponie 5% wartości nominalnej, a po 
kilku miesiącach rząd emituje kolejną 
obligację o stopie kuponu, powiedzmy 
2%, inwestorzy mogą sprzedać swoje 
wcześniejsze obligację za np. 102 euro, 
ponieważ posiadana obligacja wyna-
gradza inwestora bardziej niż ta która 
zostaje obecnie emitowana.  
Kupowanie obligacji przypomina kupo-
wanie „towaru”.  Jeśli jego wartość no-
minalna wynosi 50 euro, a płacimy za 
niego 30 euro, to tylko po to aby go po-
siadać. Ważne, aby pewnego dnia ktoś 
zapłacił nam więcej niż to co zapłacili-
śmy wcześniej.  Chodzi raczej o handel 
a nie o wartość nominalną posiadanego 
przez inwestora „zasobu”.

Naiwni 
inwestorzy 

niemieckich 
obligacji

Jeszcze przed pojawieniem się kryzysu Covid-19 wielu inwestorów straciło pokaźne kwo-• 
ty w ciągu kilku miesięcy na najbardziej konserwatywnych 30-letnich  obligacjach  rządu 
niemieckiego.  

Dzisiaj w dobie ekonomii pandemii przy niskich stopach procentowych  straty te wydają się • 
wręcz nie do odrobienia. Co więc dziwnego dzieje się na rynkach finansowych? 

Dlaczego rosyjskie obligacje  
oferują inwestorom wysokie zyski?Pomimo nałożonych sankcji, 

zagranica inwestuje 
miliony dolarów w rosyjskie 
papiery wartościowe. 

Do zagranicznych inwestorów należy 
już ponad jedna trzecia rynku obligacji 
- 3,48 bln rubli (OFZ), emitowanych  
w ramach długu publicznego  
Federacji Rosyjskiej.

 
Jest to absolutny rekord  
ostatnich 5-ciu lat.

Rosyjskie obligacje pożyczek federal-
nych to dłużne papiery wartościowe 
rządu. Obecnie jest to jeden z naj-
bardziej stabilnych instrumentów na 
rosyjskim rynku finansowym dla inwe-
storów zagranicznych. Emituje je Mi-
nisterstwo Finansów, a organem ds.  
obsługi jest Centralny Bank Rosji.
Zagraniczne instytucje finansowe inwe-
stują w rosyjskie obligacje państwowe 
z powodu wysokich stóp procento-
wych, które wyniosły w II kwartale b.r. 
do 5 proc. 

Jednocześnie wskaźniki makroeko-
nomiczne Rosji są stabilne, co po-
twierdzają międzynarodowe agencje 
ratingowe;

Rosja utrzymuje status jednego z naj-• 
mniej obciążonego długami pożyczko-
biorców wśród największych rozwijają-
cych się gospodarek. 
Stosunek rosyjskiego długu publicznego • 
do PKB wynosi jedynie 12%,  w Brazylii 
— 78%, a w Indiach — 50%. 

Już na koniec lutego 2019 r. inwesto-
rzy byli świadkami rekordowej aukcji 
rosyjskich obligacji denominowanych 
w rublach. Rosyjskie Ministerstwo Fi-
nansów pozyskało wówczas rekordo-
we 57,6 mld rubli (875 mln USD) ze 

sprzedaży obligacji w dwóch ofertach, 
które miały nadsubskrypcję. 

analitycy zwracają uwagę, że po-
mimo groźby amerykańskich sank-
cji na sprzedaż nowych obligacji  
Rosji, rynek lokalnego długu dał 
inwestorom w 2019 r. średnio 6,2 
proc. zwrotu, podczas gdy obliga-
cje europejskie czy amerykańskie 
zapewniały jedynie od 0,91-1,4%.

W tym roku obligacje rosyjskie zysku-
ją jeszcze większe zainteresowanie 
inwestorów zagranicznych.
20 maja 2020 r. Centralny Bank Rosji 
sprzedał obligacje z terminem spła-
ty w październiku 2027 r. na wartość  
112 mld rubli. 
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fać się do końca 2020 r. ze 134 spółek 
specjalizujących się w poszukiwaniu  
i wydobyciu ropy i gazu. Sektor naftowy 
nie jest jedynym sektorem dotkniętym 
zmianą polityki inwestycyjnej. Wszyst-
kie z około 9 000 spółek wchodzących 
w skład norweskiego funduszu zostaną 
również szczegółowo przeanalizowane 
pod względem wyników finansowych, 
oraz w zakresie ochrony środowiska  
i bezpieczeństwa społecznego ostat-

nich pięciu lat. Dla inwestorów ta 
decyzja jest bardzo ważna, gdyż  
w niektórych spółkach naftowych, np. 
we francuskim Totalu, udział norwe-
skiego funduszu przekracza aż 2,7% 
kapitalizacji giełdowej. 

Gdy narodowy fundusz inwestycyjny 
wycofa z nich swój kapitał, istnieje ry-
zyko, że inni uczestnicy rynku mogą 
ulec pokusie zrobienia tego samego.  

Z tego powodu wiele europejskich 
spółek naftowych może odczuć silny 
spadek kursu ich akcji w 2021 r.

Rządowy fundusz emerytalny chce w ten • 
sposób wykazać, że suwerenna norweska 
instytucja może postawić na etykę, przej-
rzystość i transformację energetyczną  
w centrum swojej strategii inwestycyjnej  
i jednocześnie osiągnać dobre wyniki 
finansowe.  

W ten sposób Rosyjska Federacja 
– pomimo nadal obowiązujących 
sankcji zdobyła pieniądze na dalsze 
finansowanie działań stymulacyjnych 
gospodarkę dokonując rekordowej 
sprzedaży obligacji tylko na jednej au-
kcji.
Popyt na rosyjskie obligacje był tak wy-
soki, że sięgnął on poziomu wyższego 
od wartości oferowanych obligacji  
i wyniósł 149 mld rubli. Inwestorzy są 

zdania, że rząd Rosji ma dużo prze-
strzeni do dalszego pożyczania pie-
niędzy, bo kraj jest jednym z najmniej 
zadłużonych na świecie.

Rentowność obligacji 10-letnich Rosji 
wynosiła w lipcy br. 5,45 proc. i była 
najniższa od 2007 roku przy najmoc-
niejszym rublu wobec dolara amery-
kańskiego od trzech miesięcy.
Wsparciem dla rosyjskich obligacji jest 

także obowiązująca od ubiegłego roku 
tzw. „amnestia kapitału”.  
Aby ułatwić sprowadzenie do Rosji 
miliardów dolarów, wyprowadzonych 
w różnych latach z kraju, Rosjanom 
posiadającym zagraniczne aktywa 
zaoferowano ich wymianę na 11-letnie 
papiery wartościowe o łącznej war-
tości 3 mld dolarów i wynagrodzeniu 
4,82 proc.

Norweski 
państwowy

fundusz majątkowy
 zmienia strategię 

inwestycyjną

Norweski juggernaut 
„Statens pensjonsfond Utland”, 
wiodący na świecie państwowy 

fundusz majątkowy zarządzający 
prawie 850 miliardami euro, 

rozpoczyna swoją  
pokryzysową rekonwersję.  

Dokonując w tym roku radykalnej 
zmiany kursu inwestycyjnego, pań-

stwowy fundusz majątkowy 
ma wycofać się od końca 2020 r. 

ze 134 spółek specjalizujących 
się w poszukiwaniu i wydobyciu 

ropy i gazu. 

Dla inwestorów ta decyzja  
jest bardzo ważna,  

gdyż w niektórych spółkach  
naftowych udział norweskiego 
funduszu przekracza aż 2,7%  

ich kapitalizacji.

Norweski juggernaut „Statens pen-
sjonsfond Utland”, wiodący na świecie 
państwowy fundusz majątkowy zarzą-
dzający prawie 850 miliardami euro, 
rozpoczyna swoją rekonwersję na ko-
lejne lata. Po rekordowej stracie 485 
miliardów koron (50 miliardów euro)  
w  2019 roku pod wpływem nacisków 
ze strony Ministerstwa Finansów, nor-
weski suwerenny fundusz majątkowy 
ogłosił  7 marca br. stopniowe wycofy-
wanie się z węglowodorów. 

Government Pension Fund Global 
jest jednym z dwóch największych 
państwowych funduszy majątkowych  
w Norwegii. Utworzony w 2006 r. jest 
następcą Petroleum Fund (Govern-
mental Petroleum Fund) utworzonego 
w celu zarządzania finansowymi ka-
tastrofami związanymi z wydobyciem 
ropy naftowej i jej pochodnych węglo-
wodorów. 

Pod koniec 2019 r. 1,9% kapitalizacji 
światowego rynku giełdowego znaj-
dowało się pod jego kontrolą.

Rządowym funduszem emerytalnym • 
zarządza bank centralny Norwegii, aby 
zagwarantować zwrot kapitału przyszłym 
pokoleniom i zapewnić w przyszłości  
Norwegom solidną wypłatę emerytur.

Rząd Norwegii w 2015 roku jedno-
myślnie zdecydował, że fundusz może 
przeznaczyć na alokacje w akcjach 
60% aktywów, 35% w obligacjach  
i 5% na rynku nieruchomości.
W kwestii rynku nieruchomości usta-
lono wówczas parytet inwestycji kra-
jowych i zagranicznych. Inwestycje 
krajowe musiały obejmować aż 90% 
całości inwestycji sektoralnej a zagra-
niczne zaledwie 10%. 
Dokonując w tym roku radykalnej 
zmiany kursu inwestycyjnego, pań-
stwowy fundusz majątkowy ma wyco-

Co mówi 
o gospodarce 

ilość banknotów 
w obiegu?

Zgodnie z informacjami  
Centralnego Banku Szwajcarii  

wysoki odsetek dużych nominałów  
pokazuje, że banknoty są nie tylko 

 wykorzystywane do płatności,  
ale są również szeroko 

stosowane jako rezerwuar gromadzenia 
wartości przez obywateli i firmy. 

Średni obieg banknotów szwajcarskich 
w 2019 r. wyglądał następująco

którego odliczono ceny konsumpcyjne 
w porównaniu do cen z 1907 r.  Pod 
względem wielkości obieg banknotów 
znacznie wzrósł od momentu urucho-
mienia SNB w 1907 r. 
Na koniec 2019 r. nominalny obieg 
banknotów wzrósł o 79 809%. W przy-
padku rzeczywistego ruchu liczba ta 
jest bardziej skromna, choć znacząca  i 
wynosiła 7 660 proc.

zwiększony obieg banknotów czę-
ściowo odzwierciedla wzrost gospo-
darczy. 

Wskaźnik obiegu banknotów w porów-
naniu z nominalnym produktem krajo-
wym brutto a więc obejmującego łącz-
ną wartość dóbr i usług wytwarzanych 
każdego roku liczoną według bieżącej 
wartości pieniądza (PKB), stale spa-
dał od końca drugiej wojny światowej. 
Obieg banknotów w gospodarce rósł 
wolniej niż nominalny PKB.
W pierwszych czterech dekadach XX 

w., w przeciwieństwie do okresu powo-
jennego, obieg banknotów rósł silniej 
niż nominalny PKB gdyż banknoty coraz 
częściej zastępowały metalowe pienią-
dze. Niepewność spowodowana przez 
pierwszą wojnę światową, deflację na 
początku lat dwudziestych i wreszcie 
globalny kryzys gospodarczy lat trzy-
dziestych sprzyjały gromadzeniu bank-
notów. Od 2008 r. gotówka odzyskała 
pozycję instrumentu rezerwowego. 
Zwiększony popyt na banknoty tłuma-
czy się w szczególności utrzymywa-
niem się niskich stóp procentowych, 
oraz prawdopodobnym widmem przy-
szłego kryzysu lub długookresowej re-
cesji. Trzymanie gotówki stało się bar-
dziej atrakcyjne. 
Jeśli chodzi o wzrost popytu na małe 
nominały, odzwierciedla on głównie 
trend konsumpcji prywatnej.

Poniższy wykres pokazuje ewolucję no-
minalnego obiegu i rzeczywistego od 
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 „Jedyny prawdziwy argument  
przeciwko temu projektowi  

jest bardzo prosty. 
Są tacy, którzy woleliby,  

aby każde państwo unijne  
odpowiadając na potrzeby  

społeczeństwa pozostawało  
samo ze sobą. 

Ale powinni oni być szczerzy  
co do skutków tego  
co dzisiaj popierają. 

Jeżeli reakcja na kryzys pozostanie  
na szczeblu poszczególnych  

państw unijnych, Europa będzie pod-
legać jeszcze większemu  

zróżnicowaniu gospodarczemu 
– bardziej biedne kraje  

południa i rosnące w siłę  
gospodarczą kraje północy. 

Taki stan pozostanie na kontynencie 
europejskim prawdopodobnie  

już na stale. Jeśli tak się stanie,  
nastąpi to z wyboru,  

a nie przez przypadek”. 
– pisze  Financial Times 

Rząd hiszpański słusznie postuluje 
utworzenie europejskiego fundu-
szu wsparcia w wysokości 1 500 
mld euro, czyli około 10% euro-
pejskiego PKB, który mógłby być 
finansowany europejskim długiem 
wieczystym. Mielibyśmy wówczas 
do czynienia z dotacją udzielaną 
państwom unijnym a nie pożyczką 
czy zwrotnymi dotacjami programu 
„Pandemicznego Zakupu Awaryjne-
go” (PEPP) w wysokości 750 miliar-
dów euro. Dotacje te byłyby przy-
znawane państwom członkowskim  
z budżetu Unii Europejskiej propor-
cjonalnie do szkód poniesionych  
w następstwie pandemii.

W hiszpańskim planie rządowym 
jest kilka ważnych punktów. 
Pierwszy to propozycja wieczystego 
długu. Już w 2015 r. grecki minister 
finansów Yanis Varoufakis, zapropo-
nował takie rozwiązanie bankom i in-
stytucjom unijnym, którzy jednomyśl-
nie odrzucili jego propozycję.
Dług wieczysty jak sama nazwa 

wskazuje, to taki dług, który nigdy 
nie jest spłacany - płacone są tyl-
ko odsetki. Można sobie wyobrazić, 
że każde państwo członkowskie 
emituje własne obligacje wieczyste  
z okresem wykupu 100 lat, a wspól-
ny budżet unijny, prawdopodobnie 
powiększony, stanowiłby dla nich 
gwarancję zabezpieczającą. 
Dodatkowym pomysłem hiszpań-
skiego planu jest to, że dług wie-
czysty powinien być emitowany na 
poziomie europejskim, a odsetki 
byłyby płacone z nowych podatków 
ustanowionych również na poziomie 
europejskim. 
Martin Sandbu w opublikowanym 
21.04.2020 na łamach Financial Ti-
mes artykule „The merits of Spain’s 
proposed recovery fund are irrefuta-
ble”, wskazuje na niezaprzeczalne 
zalety hiszpańskiej propozycji.
Podkreśla on, że powodzenie unij-
nych obligacji wieczystych zależy od 
wielkości kryzysu. Wielkość propo-
nowanego funduszu jest rzeczywi-
ście tego samego rzędu co wywoła-

Dług wieczysty   
– hiszpańska propozycja  Dla unii europejskiej 

Jedną z najbardziej innowacyjnych propozycji dla Unii Europejskiej na naj-• 
bliższe lata jest ta, którą nieśmiało przedstawił w kwietniu br. rząd hiszpański,  
w formie nieoficjalnego dokumentu „Spain’s non-paper on a European reco-
very strategy, April 19, 2020”. 

ny szok dla działalności gospodarczej 
– 10% PKB. Poniżej tej wielkości były-
by one nieodpowiednią odpowiedzią 
budżetową na recesję Covid-19. 

Drugą ważną zaletą tego planu jest to, 
że umożliwia zmniejszenie różnic go-
spodarczych między krajami i promo-
wanie idei harmonizacji podatkowej 
na poziomie europejskim.

Prawda jest taka, że realizacja tego 
planu jest zapewne mało prawdo-
podobna w kręgach unijnych tech-
nokratów - wystarczy przypomnieć 
spór między państwami o budżet eu-
ropejski, prawie dziesięć razy mniej-
szy niż propozycja  hiszpańska.

Awaryjny Plan pomocy na odbudowę gospodarki w wysokości 750 miliardów w cią-
gu najbliższych 3 lat, składa się  500 miliardów dotacji i 250 miliardów pożyczek.  
To wciąż tylko 2% PKB rocznie.

Mowa tu o pożyczce i dotacjach zwrotnych. 500 miliardów dotacji, które mają być 
zwrócone z nowych przyszłych unijnych zasobów:

-  podatku od plastiku jednorazowego użytku; 
-  podatku od dużych firm; 
-  podatku GAFA (cyfrowy); 
-  podatku od emisji dwutlenku węgla.

W ten sposób Komisja zwiększy swoją zdolność do pozyskiwania przyszłych zaso-
bów pozbawiając w przyszłości intratnych dochodów państwa członkowskie.
Kraje objęte pomocą będą musiały przedstawić plany inwestycyjne i reformy, które 
Komisja będzie musiała zatwierdzić. Istnieje ryzyko, że pomoc będzie uzależniona od 
reform strukturalnych lub polityki konkurencyjności, a zatem od stagnacji wynagro-
dzeń i niższych wydatków socjalnych w przyszłości.Era kapitalizmu  

państwowego po COVID-19 

W nadchodzących latach kapitalizm • 
państwowy stanie się prawdopodobnie 
systemem społecznym w którym ścieżkę 
gospodarki wytyczać będzie rząd.

Najprawdopodobniej rządy wielu państw • 
aby ochronić swoje przedsiębiorstwa 
przed zagraniczną konkurencją, będą 
uciekać się do protekcjonizmu za pośred-
nictwem mocniejszych regulacji, które 
znacząco zmienią reguły gry w zglobali-
zowanym świecie.

Ponieważ nierówność majątkowa jesz-• 
cze bardziej wzrośnie po kryzysie, rzą-
dy mogą również skłaniać się do walki  
z rynkowymi siłami popytu i podaży na-
rzucając ceny administrowane. 

Singapur jest typowym przykładem 
takiego kapitalizmu.

Od lat 70. Singapur odszedł 
od rozpowszechnionego w sąsiednich 

krajach leseferyzmu i państwo odgrywało 
centralną rolę w gospodarce jako główny 

udziałowiec w krajowym przemyśle i handlu. 

W ten sposób zdołało sukcesywnie 
stworzyć konkurencyjne przedsiębiorstwa  

w kluczowych segmentach rynku, 
takich jak zaawansowane technologie  

czy półprzewodniki, z korzyścią 
dla większości obywateli.

Austria z powodzeniem sprzedała wieczyste obligacje skarbowe na które popyt podczas • 
akcji 18 czerwca br. aż dziewięciokrotnie przekroczył oferowaną kwotę.

Kraj uzyskał bardzo wysoki popyt na rządowe papiery skarbowe w wysokości 
17,7 miliarda euro. Upłynnione zostały 2 miliardy euro z zyskiem 0,88 przy 
kuponie oferującym inwestorom zarobek 0,85%. 

  

Austria zaoferowała  
inwestorom 100-letnie obligacje

Rekordowe wolumeny 
transakcji na walutach

Wolumeny walutowe wzrosły podczas 
pandemii koronawirusa zamiast utknąć 
w martwym punkcie, tak jak to zwykle 
dzieje się w czasie kryzysu.

Obroty dziennie na rynkach walutowych są • 
trudne do oszacowania. 

Jednak dane z najlepszych platform han-• 
dlu walutami w tym Refinitiv i CLS, wyka-
zały, że wolumeny obrotu na rynku walut 
osiągnęły rekordowy poziom 6,6 bln USD 
w maju br., oraz 6,81 bln USD w czerwcu 
2020 r.

„Podczas gdy w 2008 roku płynność 
była niewielka, a wolumeny transakcji 
były bardzo niskie, w okresie pandemii 
wolumeny przechodzące przez sys-
tem były jednymi z największych, jakie 

widzieliśmy”, - powiedziała Debelle - 
zastępca gubernatora Banku Rezerw 
Australii. Z kolei Neill Penney, dyrektor 
zarządzający dostawcy danych Refi-
nitiv, powiedział, że wolumen klientów 
wzrósł w czerwcu o połowę, a wolumen 
dealerów ponad dwukrotnie.

„Terminowe i zdecydowane działania 
banku centralnego i rządu - to klucz do 
powstrzymania załamania się rynków” 
- powiedział Hoshino. „Bez tych dzia-
łań moglibyśmy zobaczyć więcej za-
łamujących się rynków, ale tak się nie 
dzieje” – dodaje.  Wsparcie techniczne 
banków centralnych mocno zwiększa 
obecny wolumen obrotu walutowego.

Co będzie dalej? Tego nikt nie wie. 
Jedno jest pewne, że polityka taniego 
pieniądza i zadłużenie państwa nie są 
konwencjonalną polityką ekonomii.  Ich 
czas będzie krótki.

Zwrotne dotacje planu awaryjnego PEPP
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Rosną oszczędności 
unijnych przedsiębiorstw 
niefinansowych

G R A N I C A
a m e r y k a ń s k o - m e k s y k a ń s k a

Budowa ogrodzenia 
na całej długości granicy USA 

z Meksykiem była jedną
 z głównych obietnic 

wyborczych Donalda Trumpa.  
Większość amerykanów 
popiera jego inicjatywę.  

Koszt budowy muru 
na granicy z Meksykiem

 o długości 1 375 km wynosi  
ponad 7,2 miliardów dolarów 

i ma zostać pokryty 
z tegorocznego budżetu.

Wcześniejsze szacunki kosztu 
budowy muru, podawane przez 

media amerykańskie miały 
wynieść 14,7 mld USD.

D. Trump chce, aby mur graniczny • 
miedzy USA i Meksykiem przemalo-
wany został na czarno bo ciemny kolor 
zwiększy jego odstraszający charakter, 
a ponadto pokryty czernią mur będzie 
się mocno nagrzewał, co w miesiącach 
letnich uniemożliwi wspięcie się po 
nim i ewentualne sforsowanie. 

Koszt pomalowania muru granicz-
nego wynosi około pół miliarda do-
larów.
Około 69% społeczeństwa amerykań-
skiego popiera propozycję budowy 

muru na granicy z Meksykiem a 39% 
uważa, że mur nie powinien być po-
malowany na czarno.
Przybliżone szacunki rocznych 
strat z powodu nielegalnej emigra-
cji i przemytu narkotyków koszto-
wały w 2019 r. budżet państwa aż 
3,2% jego całkowitej wartości. 
Obietnica wyborcza złożona amery-
kanom i wysokie straty budżetu pań-
stwa słusznie upoważniły D. Trumpa 
do podjęcia tej radykalnej decyzji  
o budowie tak kontrowersyjnego na 
świecie muru. 

Rząd Holandii przegłosował w ubiegłym • 
roku specjalną ustawę dotyczącą zmiany 
nazwy kraju od br., by zerwać ze starym 
wizerunkiem.

Od 2020 r. Holandia oficjalnie na-
zwana jest Niderlandami (Neder-
land). Od  tego roku Holendrzy mniej 
bedą kojarzyć się z globalizacją,  
a bardziej z historyczną narodową 
identyfikacją. Aż 89,2% Holendrów 
nie che, aby identyfikować ich kraj  
z dotychczaowym państwem glo-
balnym. Mamy swoją narodowość, 
piękną kulturę i to powinien świat 
identyfikować z naszym krajem.

Holandia 
zmieniła nazwę kraju

Analitycy Citigroup Inc. w końcu ubie-• 
głego roku ocenili perspektywy rubla  
w przypadku wprowadzenia przez Stany 
Zjednoczone dalszych sankcji wobec 
rosyjskiego długu publicznego .

Podkreślają, że rozpatrzyli „naj-
czarniejszy scenariusz”, zakła-
dający wprowadzenie przez Wa-
szyngton zakazu nabywania przez 
podmioty amerykańskie  rosyj-
skich obligacji federalnych. 
Według wstępnych ocen, kurs ru-

Co dalej z rublem?
Na koniec I poł. 2020 r. oszczędności • 
netto przedsiębiorstw niefinansowych 
UE, tj. środki pieniężne z działalności 
operacyjnej, zwiększyły się dwukrotnie 
do ponad 700 mld EUR, czyli więcej niż 
4,5% PKB. 

W czasach kryzysów przychody 
przedsiębiorstw spadają, ale występu-
ją również znaczące cięcia w planach 
inwestycyjnych, niższe koszty wyna-
grodzeń, niższe podatki i cięcia dywi-
dend. Wszystkie te czynniki umożliwia-
ją przedsiębiorstwom niefinansowym 

zwiększyć oszczędności netto, które 
nazywamy środkami pieniężnymi  
z działalności operacyjnej. W kryzysie 
związanym z Covid-19 zauważamy, 
że przedsiębiorstwa robią dokładnie 
to samo. Niższe ceny ropy naftowej 
również pomogły przedsiębiorstwom 
zredukować ich konsumpcję pośred-
nią i ochronić ich EBITDA. Ponadto, 
niższe płatności z tytułu podatków, 
szacowne na -30% w porównaniu do 
końca 2019 r., pozwoliły przedsiębior-
stwom poprawić ich dochód brutto do 
dyspozycji lub oszczędności brutto o 
+30% tj. około 360 mld EUR, do 1,5 
bln EUR w I poł. 2020 r.

Jeśli od oszczędności netto i nowych po-
życzek bankowych odejmiemy inwestycje 
trwałe brutto – otrzymamy to, co mogliby-
śmy nazwać nadwyżką środków pieniężnych 
– przedsiębiorstwa niefinansowe, przede 
wszystkim niemieckie, zbudowały już znacz-
ne bufory gotówkowe w swoich bilansach.

Prezydent Donald J. Trump z wizytą 23 czerwca 2020 r. idzie wzdłuż ukończonej 200. mili  
nowej granicy amerykańsko-meksykańskiej w pobliżu Yuma w Arizonie.

bla może spaść nawet o 9% na ko-
niec 2020 r.  
Informacja ta jest ważna dlatego, 
że ponad 1/3 rosyjskiego długu pu-
blicznego w obligacjach federalnych 
jest w posiadaniu nierezydentów. 

Od marca 2020 r. nie tylko wspo-
mniane zewnętrzne czynniki sprzyjały 
gromadzeniu środków, ale przedsię-
biorstwa niefinansowe UE również  
z własnej inicjatywy pospiesznie ku-
mulowały środki pieniężne jako za-
bezpieczenie przed niepewnością. 

Zachętą do gromadzenia gotów-
ki było ponad  1 bln EUR gwarancji 
publicznych wprowadzonych przez 
rządy europejskie  w celu ożywienia 

pożyczek bankowych dla przedsię-
biorstw i uniknięcia kryzysu związa-
nego z płynnością. Ekonomiści Euler 
Hermes i Allianz spodziewają się, że 
oszczędności netto przedsiębiorstw 
będą ulegały pewnej redukcji wraz 
z wycofaniem wsparcia państwowego 
i wyższymi kosztami stałymi, ale nadal 
pozostaną powyżej średniej z 2019 r., 
na poziomie 280 mld EUR (+180 mld 
EUR lub 1,2% PKB UE). 

Poprawa w pozycjach środków pie-
niężnych wraz z bardzo akomodacyj-
ną polityką pieniężną również w 2021 
r. powinny umożliwić przedsiębior-
stwom zwiększenie płynności en bloc.  
Dlatego przedsiębiorstwa powinny 
być w stanie zwiększyć swoje inwesty-
cje w fazie ożywienia gospodarczego. 
Wzrosty oszczędności netto w 2020 r. 
są najwyższe we Włoszech, Zjedno-
czonym Królestwie i Francji. Szcze-
gólnie pod uwagę jako cel inwestycji 
będą brane cyfryzacja procesów pro-
dukcji, dostosowanie łańcuchów war-
tości, a także poprawa dystrybucji. 

Jednak będzie do zależało od wzrostu 
zaufania w stałość ożywienia w Euro-
pie.

FOT.: WhITE hOUSE ShEALAh CRAIGhEAD /CTM
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Nadmierne 
oszczędności 
gospodarstw domowych  
w Europie w reakcji 
na Covid-19

Ograniczenia związane z Covid-19 dosłownie uniemożliwi-
ły konsumpcję w wielu obszarach – od jedzenia poza do-
mem do podróżowania. Konsumpcja prywatna spadnie jak 
kamień, średnio o 35% w trakcie obowiązywania dalszych 
ograniczeń. 
Oprócz tego spodziewają się, że 40% ludności aktywnej 
zawodowo znajdzie się na częściowym bezrobociu, co po 
części ochroni ich dochód, chociaż doprowadzi do utraty 
nie całości, ale od 20% do 40% ich dochodu rozporządzal-
nego; łączny dochód gospodarstw domowych może w ten 
sposób obniżyć się o 8% do 16%. 
Ogólnie rzecz biorąc, stopa oszczędności wzrośnie o +5 
punktów procentowych w przypadku spadku całkowitego 
dochodu gospodarstw domowych o 5% i obniżenia się 
konsumpcji prywatnej o 10%.

Oszczędności gromadzone z przezorności odbiją się 
negatywnie na działalności gospodarczej, przyczynia-
jąc się do utrzymania jej poniżej możliwości. 
Oszczędności nadmierne lub ostrożnościowe nie są 
wykorzystywane jako długoterminowy kapitał, ale ra-
czej lokowane w formie depozytów bankowych. 

Banki prawdopodobnie zaostrzą warunki kredytowe i będą 
niechętne do udzielania nowych pożyczek w czasach kry-
zysu. Szacują że w trakcie procesu znoszenia ograniczeń 
konsumpcja prywatna utrzyma się od 10% do 15% poniżej 
poziomów przed wprowadzeniem obostrzeń i powinniśmy 
spodziewać się, że średnio jedna trzecia pracowników na 
częściowym bezrobociu może stracić pracę. 

Dopóki nie pojawi się skuteczna szczepionka przeciw Co-
vid-19, kraje pozostaną podatne na nowe ogniska pan-
demii, które mogą prowadzić do powtórnych obostrzeń  
i ponownie uruchomić poszczególne fazy. Oczywistą reak-
cją gospodarstw domowych będzie zwiększanie oszczęd-
ności, zwłaszcza w krajach o wysokim poziomie zadłużenia 
gospodarstw domowych i rosnącym bezrobociu (kraje nor-
dyckie, Niderlandy, Zjednoczone Królestwo i, w mniejszym 
zakresie, Francja, Belgia, Hiszpania i Portugalia.

Straty w światowym handlu z powodu covid-19 równoważne powrotowi 
do taryf z 1994 r.

• Handel światowy może pozostać poniżej 90% swoje-
go poziomu sprzed kryzysu nawet po zniesieniu blokad 
i tylko stopniowo się ożywić w drugim półroczu 2020 r.

• Blokady i nieskoordynowane znoszenie ograniczeń 
mogą kosztować handel towarami 2,4 bln USD, tyle 
samo, gdyby wszystkie kraje podniosły swoje taryfy 
do 17%, tj. blisko poziomów ostatnio odnotowanych  
w 1994 r.

• Sektory komputerowy i elektroniczny, metalowy i gór-
niczy, transportowy, sprzętu elektrycznego i tekstylny są 
najbardziej narażone na ryzyko długotrwałych zakłó-
ceń łańcucha dostaw w trakcie znoszenia ograniczeń.  
W kategoriach krajów, najbardziej zagrożone są przed-
siębiorstwa działające w Chinach, USA, Niemczech, 
Francji, Irlandii, Belgii, Luksemburgu i Niderlandach.

• Należy uważać na staroświecki protekcjonizm, któ-
ry może: (1) stworzyć na nowo niepewność z 2019 r. 
i zaszkodzić ożywieniu inwestycji, gdy równocześnie 
napięcia na linii USA-Chiny przybierają na sile; (2) wy-
eliminować handel sprzętem powiązanym z Covid-19  
w wysokości 30 mld USD i działać jak wzmacniacz kry-
zysu dla krajów wschodzących i rozwijających się.

Jednak po szoku 22,5% w ujęciu wartościowym handel 
może pozostać poniżej 90% swojego poziomu sprzed kry-
zysu nawet po zniesieniu blokad.
Niemniej eksperci wciąż spodziewają się, że handel towa-
rami odbije się w drugiej połowie roku, po ożywieniu w sek-
torze wytwórczym.
Oczekuje się, że handel towarami ożywi się w drugiej poło-
wie 2020 i w 2021 r., podnosząc ogólny wzrost w następ-
nym roku +10% w ujęciu ilościowym i +15% w ujęciu war-
tościowym.

W Europie stopy oszczędności gospodarstw domo-
wych mogą wzrosnąć w  drugim kwartale 2020r. nawet 
o 20 punktów procentowych do poziomu średnio 36%.

Oznacza to 1,3 bln EUR dodatkowych oszczędności czyli odpowiednik 
10% PKB. Łączne oszczędności mogą osiągnąć wartość szczytową 
na poziomie 2,3 bln EUR. W 2009 r., oszczędności w krajach UE28 
skoczyły o 100 mld EUR, przy czym całkowita wartość oszczędności 
(w ujęciu rocznym) wyniosła 1,1 mld EUR w tamtym okresie kryzysu.

• Adaptacyjna ochrona socjalna. Niezbędne jest przezwyciężenie zastrze-
żeń gospodarstw domowych wobec inwestowania nadmiernych oszczęd-
ności, np. w celu stworzenia zabezpieczenia emerytalnego. Kluczem do 
sukcesu są odpowiednie produkty – łączące bezpieczeństwo, elastycz-
ność i długoterminowe wyniki – a także większe inwestycje w wiedzę z za-
kresu finansów, łatwy dostęp do sektora zarządzania majątkiem i wsparcie 
dla osób o niskich i średnich dochodach, aby uniknąć błędów z 2009 r. 

•Ukierunkowane i uzupełniające istniejące programy. Częściowe bez-
robocie oraz publiczne programy gwarancji (bardzo skuteczne w czasie 
kryzysu) mogą napędzać gromadzenie zapobiegawczych oszczędności 
przez strach przed utratą pracy i surowszymi warunkami kredytowymi. 
Uniknięcie efektu opadania i zanikania finansowania po przekroczeniu 
masy krytycznej (w tym przez obniżenie raczej podatków od osób praw-
nych i opodatkowania pracy niż podatków konsumpcyjnych lub poprzez 
transfery) pomogłoby w pokryciu określonych inwestycji publicznych  
(w sektorze zielonej gospodarki, cyfryzacji, badań i rozwoju) mających 
wysoki współczynnik mnożnikowy. 

Sektory wzrostu i spadku 
ekonomii pandemii na świecie w 2020 r.

Spodziewamy się, że w całym 2020 r. na świecie najbar-
dziej utracą następujące sektory gospodarki:

-  energetyczny i paliwowy - straty eksportowe -733 mld USD;
-  sektor metalowy -420 mld USD;
-  usługi transportowe, w powiązaniu z producentami  
    samochodów -270 mld USD. 

jedynymi sektorami, które wyjdą zwycięsko to:

-  usługi oprogramowania i IT - wzrost eksportu o +51 mld USD;
-  branża farmaceutyczna +39 mld USD;
-  produkcja przemysłowa sprzętu farmaceutycznego +18 mld 
   USD.

Akcje sektorów oprogramowania na giełdach amerykańskich  
i azjatyckich na koniec maja br. wzrosły o 14%, a farmaceutycz-
nych o 23%. Druga połowa bieżącego roku nie powinna zaskoczyć 
inwestorów.

Handel światowy  
- straty z powodu covid-19 
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Bank Pocztowy rozpoczął współpracę 
z Wartą. Do oferty Banku trafiły dwa 
ubezpieczenia chroniące finansowo  
w sytuacji problemów ze zdrowiem.

W efekcie nawiązanej współpracy Warta 
poszerza grupę banków oferujących pro-
duktów, a Bank Pocztowy wprowadził do 
oferty nowy rodzaj ubezpieczeń – Warta 
Moje Zdrowie oraz Warta Dla Zdrowia. 
Oba rozwiązania zapewniają Ubezpie-
czonym pomoc finansową w przypadku 
wystąpienia problemów ze zdrowiem.

Oferta ubezpieczeniowa Warty dla 
klientów Banku Pocztowego składa 
się z dwóch ubezpieczeń skierowa-
nych do dwóch grup wiekowych:
• Warta Moje Zdrowie – ubezpieczenie 

dla osób w wieku 18-55 lat, które przede 
wszystkim zapewnia zabezpieczenie 
budżetu domowego w przypadku po-
ważnej choroby – wypłata wskazanej  
w umowie kwoty, którą można przezna-
czyć na dowolny cel. Produkt składa się 
z gotowych pakietów ochrony oferowa-
nych bez konieczności przeprowadzania 
badań lekarskich. Umowa zawierana jest 
na 5-letni okres ochrony z możliwością 
przedłużenia na kolejny 5-letni okres ze 
stałą składką i sumą ubezpieczenia.

• Warta Dla Zdrowia – ubezpieczenie 
skierowane do osób w wieku 55-75 lat. 
Produkt zapewnia m.in. świadczenia 
pieniężne w przypadku niezdolności do 
samodzielnej egzystencji, pobytu w szpi-
talu a także szeroki pakiet assistance. 

Wodór to bezpieczne i przyjazne środo-
wisku paliwo. Pozyskiwany jest m.in.  
z odnawialnych źródeł energii. Po oczysz-
czeniu może być stosowany w pojazdach 
elektrycznych, stanowiąc w niedalekiej 
przyszłości alternatywę dla tradycyjnych 
paliw kopalnych i baterii litowo-jonowych, 
szczególnie w transporcie publicznym.

Pojazdy jeżdżące pod szyldem  
Zarządu Transportu Metropolitalne-
go pokonują rocznie ponad 100 mi-
lionów kilometrów.  Wodór  stanowi  
olbrzymie wyzwanie dla testowania  
i wdrażania nowych rozwiązań, które 
w najbliższej przyszłości mogą zre-
wolucjonizować motoryzację.  

PKN ORLEN podjął już decyzję  
o budowie instalacji do doczyszcza-
nia wodoru, który następnie wykorzy-
stywany będzie do napędu samo-
chodów i autobusów elektrycznych.

Gry komputerowe to nowoczesna 
twarz Polski – powiedział premier Ma-
teusz Morawiecki
Sukcesy polskich gier komputerowych 
pokazują, że Polacy potrafią być inno-
wacyjni i kreatywni, a branża gamingo-
wa może być naszym oknem na świat. 
Gry komputerowe wchodzą także do 
kanonu polskiej kultury. Dlatego rząd 
rozważa, aby treści z niektórych gier 
wchodziły do lektur nieobowiązko-
wych.Gra opowiada o przetrwaniu w 
czasie wojny, a gracz wciela się w niej 
w  cywila, który musi m.in. dokonywać 
wyborów moralnych, aby zapewnić 
sobie np. żywność, lekarstwa czy 
schronienie.
„Myślę, że ta nowa forma wyrazu kultury 

i wnikania w rzeczywistość świata jest 
bardzo ważna. Pokazuje młodym lu-
dziom, jak podążać dobrymi ścieżkami 
życia” – podkreślił szef rządu.

gry komputerowe w systemie edu-
kacji
Jak powiedział premier, poprzez włą-
czanie gier do polskiego systemu 
edukacji będziemy w stanie poszerzyć 
granice naszej wyobraźni, a przez to 
wnieść coś nowego do kultury – nie 
tylko polskiej, ale i całego świata.

„Bardzo dziękuję wszystkim twórcom 
gier komputerowych, że rozsławiacie 
imię Polski na świecie” – powiedział 
szef rządu.

Polska spadła o 4 miejsca w najnowszym 
rankingu konkurencyjności gospodarek, 
World Competitiveness Ranking 2019 
przygotowywanym przez szwajcarską  
firmę IMD.

Palmę pierwszeństwa w Europie Środ-
kowo-Wschodniej otrzymała Litwa, która 
w globalnym rankingu zajęła 29. pozy-
cję, dalej Czechy – 33 miejsce, Estonia 
na 35 lokacie i Słowenia 37 na świecie. 

Polska znalazła się na 38 miejsce po 
państwach wysoko rozwiniętych po 
litwie, Kazachstanie czy Indonezji.

Za najbardziej konkurencyjną gospodar-
kę na świecie w 2019 roku został uznany 
Singapur, a za nim Hong Kong. 

Stany Zjednoczone – dotychczasowy 
lider zestawienia – spadły na 3 miejsce 
głównie z powodu wyższych cen paliw, 
słabszego eksportu zaawansowanych 
technologii i niestabilności swojej waluty.

Przy opracowywaniu rankingu brano 
pod uwagę pięć kategorii: wyniki go-
spodarcze, wydajność rządu, wydaj-
ność biznesu oraz infrastruktura.

Ubezpieczenia Warty w Banku Pocztowym

Polska na rzecz 
wodorowego  
paliwa przyszłości

Firma al-Fakher, światowy lider 
w produkcji tytoniu do fajki wod-
nej, nazywanej także sziszą lub 
nargilą, otworzyła swoją pierw-
szą fabrykę w Polsce. 

Zakład zajmuje powierzchnię nie-
mal 9 tys. mkw. Znajdzie w nim 
zatrudnienie około ok. 100 pra-
cowników.

W Polsce  
otwarto największą  
fabrykę tytoniu 

Firma Al-Fakher (czyt. ‘alfaher’) po-
wstała w 1999 r. z pasji do sziszy 
w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich. Zatrudnia ponad 1000 pra-
cowników w sieci zakładów pro-
dukcyjnych i punktów dystrybucji. 
Eksportuje swoje produkty do po-
nad 100 krajów na całym świecie. 

Do zakładów produkcyjnych  
w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich i Egipcie dołączyła w 2019 
roku fabryka w Polsce, zlokalizo-
wana w Grodzisku Mazowieckim.

Programowanie to nasze dobro narodowe
Gry komputerowe w systemie edukacji

Światowy Ranking  
Konkurencyjności 2019:  
Polska spada o 4 miejsca w 2019 r.

FOT.: KPRM/CTM
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Rządowe wsparcie na ratowanie miejsc pracy i utrzy-• 
manie płynności finansowej w firmach po kryzysie 
wywołanym przez COVID-19 to już ponad 92 mld zł.  
Tylko w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu 
Rozwoju na pomoc przedsiębiorcom rząd przeznaczył 
ponad 51,7 mld zł.  

– Świat szuka ścieżek odbudowy wzrostu gospodarczego po pandemii ko-
ronawirusa. USA, Chiny i Europa stawiają na inwestycje. Historia pokazuje,  
że dzięki wielkim planom inwestycyjnym wychodzono z kryzysu – powiedział 
premier Morawiecki. –Dzisiaj wielkim planem inwestycyjnym Polski jest 
Fundusz Inwestycji Publicznych – dodał.

Państwo musi realizować  
duże inwestycje w czasie kryzysu 

W czasie spowolnienia gospodarczego, kiedy firmy ob-
niżają wydatki inwestycyjne, do akcji wkracza państwo. 
Przejmuje rolę inwestora i daje impuls do rozwoju gospo-
darczego. W ten sposób właśnie będzie działać Fundusz 
Inwestycji Publicznych, którego budżet na najbliższe lata 
wyniesie aż 30 mld złotych. 

PRZEKOP MIERZEI  
– NAJWIęKSZA INWESTYCJA W REGIONIE

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w końcu maja br. 
na budowie kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej, pod-
kreślał, że wielkie inwestycje są kołem zamachowym go-
spodarki, dlatego trzeba je kontynuować. – Na tej wielkiej 
budowie na Mierzei Wiślanej pracuje aż 50 polskich firm 

– zauważył prezydent Duda. –To samo będzie przy Cen-
tralnym Porcie Komunikacyjnym – gdzie trzeba będzie bu-
dować drogi, kolej, a także sam port lotniczy. 

Dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej Elbląg może stać się 
istotnym portem regionalnym, z którego korzystać będą 
również inne państwa. Port w Elblągu to niewykorzystany 
dotąd potencjał dla rozwoju północno-wschodniej Polski. 
Dzięki nowym mocom portowym skorzysta cała Polska. 
Tak właśnie napędza się wzrost gospodarczy – przez eks-
port i przez import. 
Przekop Mierzei Wiślanej nie tylko ma istotny wymiar go-
spodarczy, ale i strategiczny. Inwestycja ta wzmacnia pol-
ską suwerenność, niezależność i wolność.
Budowa portu w Elblągu umożliwi wpływanie do portu  
w Elblągu jednostek o długości do 100 m oraz do 20 m 
szerokości.

Całkowita długość  
nowej drogi wodnej wyniesie  

22,880 km (w tym 
 przejście przez Zalew  
Wiślany – 10,176 km;  

Rzekę Elbląg – 10,381 km;  
pozostałe 2,323 km  

to odcinek stanowiska  
postojowego, śluzy 

 i portu zewnętrznego),  
a jej głębokość to 5 m.

Koszt całej inwestycji  
to ok. 2 mld zł. 

tarcza Finansowa PFR to program wsparcia o wartości 
100 mld zł. jest skierowana do mikrofirm oraz małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstw.
Na koniec czerwca br. pieniądze trafiły na konta blisko 280 tys. 
firm. Przedsiębiorstwa te dają pracę prawie 2,7 mln osobom.

Do polskich firm trafiło już 26,7 mld zł wsparcia w ramach •	
różnych instrumentów z Tarczy Antykryzysowej, z czego 
7,5 mld zł w ramach pożyczek dla mikroprzedsiębior-
ców.

Wypłacono również ponad 1,6 mln świadczeń postojo-•	
wych w kwocie 3,2 mld zł. 

W ramach ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwaranto-•	
wanych Świadczeń Pracowniczych przyznano ponad 8,4 
mld zł.

10,4 mld zł dla firm w ramach Tarczy Pomocowej BGK. Do •	
tej pory już ponad 10 mln zł trafiło do polskich firm, z cze-
go w ramach kredytów z gwarancjami 8 mld zł dla MŚP 
oraz 2,3 mld zł dla Dużych i Średnich przedsiębiorstw.

Finansowanie Unii Europejskiej dla MŚP to 110 mln zł.•	

Kiedy rozmawiam z twórcami firmy Scanway, która tworzy 
tak innowacyjne projekty, to widzę, że przed Polską jest mo-

Przed Polską model rozwoju oparty na wiedzy

del rozwoju kapitału polskiej wiedzy  
i tego właśnie oczekujemy. Chcemy, 
żeby młodzi Polacy mogli realizować tu 
swoje marzenia – powiedział premier 
Mateusz Morawiecki  podczas wizyty 
w firmie Scanway specjalizującej się  
w systemach wizyjnych, przetwarzaniu 
obrazów oraz skanowaniu 3D.

Firma ta – tak jak niemal 280 tys. innych 
– również skorzystała z rządowego 
wsparcia na ratowanie miejsc pracy. 
Cieszę się, gdy widzę młode, dynamicz-
ne polskie firmy z planami na przyszłość. 
Jestem przekonany, że dzięki temu na-
sza polska rzeczywistość będzie wyglą-
dać coraz lepiej – dodał premier.

FOT.: KPRM/CTM

FOT.: KPRM/CTM
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Jesteśmy świadkami rozgrywanych obecnie kilku geoekonomicznych niebezpiecznych • 
taktyk. W każdym przypadku brak kompromisu doprowadzi do kolizji, najprawdopodob-
niej do jeszcze głębszego światowego kryzysu. 

Istotnym elementem toczącej się gry między Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest • 
handel i ochrona amerykańskich najnowszych technologii. 

Kolejne, to spór między USA a Iranem,  potem Argentyna,  która może zakończyć kurs • 
kolizyjny z Międzynarodowym Funduszem Walutowym po zwycięstwie peronisty Alberto 
Fernándeza w ostatnich wyborach i obecny kryzys pandemii.

W pierwszym przypadku protekcjonizm w wymianie handlowej, wojna waluto-
wa, technologiczna i klasyczna zimna wojna między USA i Chinami popchnę-
łyby obecnie wiele państw w poważną i długookresową recesję. Podobnie jak 
konflikt zbrojny między USA i Iranem, który szybko spowodowałby wzrost cen 
ropy powyżej 70 dolarów za baryłkę, doprowadzając kraje wysoko rozwinię-
te do stagflacji. W końcu tak się stało w 1973 r. podczas wojny Jom Kippur,  
w 1979 r. po rewolucji irańskiej i w 1990 r. po inwazji Iraku na Kuwejt.

Kryzys w Argentynie może mieć także globalne konsekwencje. Nowy pre-
zydent Fernández może zniszczyć program MFW o wartości 57 miliardów 
dolarów, Argentyna może doświadczyć powtórki kryzysu walutowego  
z 2001 r. Mogłoby to doprowadzić do ucieczki kapitału z rynków wschodzą-
cych na szeroką i niespotykaną dotąd skalę, prawdopodobnie wywołując 
kryzysy w wysoce zadłużonej Turcji, Wenezueli, Pakistanie i Libanie, a także 
komplikując wiele spraw w Indiach. W ten sposób kraje, które w ostatniej 

Kursy 
kolizyjne 
globalnej 
gospodarki

Kryzys w Argentynie może  
mieć niebezpieczne  

globalne konsekwencje. 

Jeśli Fernández zniszczy  
program MFW o wartości  

57 miliardów dolarów,  
Argentyna może doświadczyć 

powtórki kryzysu  
walutowego z 2001 r. 

Spory prezydenta USA D.Trumpa z Chinami 
i Iranem, kontrowersyjna polityka premiera 
Anglii Borisa Johnsona z Unią Europejską, 
powrót Argentyny do peronistycznego po-
pulizmu i Covid-19. To główne dzisiejsze 
uwarunkowania światowej gospodarki.  

Każdy z tych scenariuszy może doprowadzić 
do jeszcze większego kryzysu z szybkimi  
i niebezpiecznymi efektami ubocznymi.
  

FOT.: CTM

FOT.: CTM
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dekadzie odpowiadały za wysokie 
tempo wzrostu gospodarczego, mo-
głyby popchnąć globalną gospodarkę  
w jeszcze większy kyzys gospodarczy 
i  niebezpieczne konflikty wojenne.  

We wszystkich tych scenariuszach 
każda ze stron biorąca udział w grze 
politycznej chce zachować twarz. Ich 
działania przypominają klasyczną grę 
taktyczną „jednego toru” na którym 
dwóch kierowców jedzie wprost na 
sobie. Jeśli jeden skręci, staje się prze-
granym, jeśli żaden z nich nie skręci, 
obaj prawdopodobnie zginą. 

W przeszłości takie scenariusze anli-
zowano w celu oceny ryzyka związa-
nego z rywalizacją wielkich mocarstw. 
Na przykład w przypadku kubańskie-
go kryzysu rakietowego przywódcy 
radzieccy i amerykańscy stanęli przed 
wyborem utraty twarzy lub ryzyka ka-
tastroficznej kolizji. Pytanie zawsze 
brzmi, czy można znaleźć kompromis, 

który oszczędza obu stronom życie  
i jednocześnie zachowuje ich wiary-
godność?
Prezydent USA Donald Trump chce 
niewątpliwie porozumienia z Chinami, 
aby ustabilizować gospodarkę i rynki 
przed jego nową kampanią reelekcyjną 
w tym roku. Prezydent Chin Xi Jinping 
chce także umowy, która powstrzyma 
spowolnienie Chin. Ale żaden z nich 
nie chce dokonać wyboru ponieważ 
podważyłoby to jego pozycję politycz-
ną w kraju i wzmocniło pozycję drugiej 
strony. Mimo to do końca roku jeśli nie 
będzie między nimi porozumienia doj-
dzie do kolizji, a w miarę upływu czasu 
zły wynik staje się dla świata bardziej 
prawdopodobny.

Podobnie wygląda niebezpieczna gra 
amerykańskiego prezydenta z Iranem. 
Uważał on, że może zastraszyć Iran, 
porzucając wspólny kompleksowy 
plan działania atomowego i nakłada-
jąc surowe sankcje gospodarcze. Ale 

Irańczycy zareagowali eskalacją regio-
nalnych prowokacji, wiedząc doskona-
le, że  D. Trumpa nie stać, ani na wojnę, 
ani na wynikający z niej skok świato-
wych cen ropy. Co więcej, Iran nie chce 
przystąpić do negocjacji, które dałyby 
Trumpowi szansę na wspólne uprzejme 
zdjęcie, dopóki niektóre sankcje nie zo-
staną zniesione. Ponieważ obie strony 
niechętnie spoglądają na siebie a Ara-
bia Saudyjska i Izrael zwracają się do 
administracji Trumpa, ryzyko konfliktu 
rośnie.

W Argentynie dźwignia finansowa MFW 
jest oczywista. Jeśli MFW na stałe 
wstrzyma kolejną transzę finansowa-
nia w wysokości 5,4 miliarda dolarów  
i zakończy ratowanie Argentyny, nastąpi 
kolejne załamanie finansowe. 
Jednak Fernández również ma dźwi-
gnię, ponieważ dług w wysokości 57 
miliardów dolarów stanowi problem dla 

każdego wierzyciela. Możliwość po-
mocy innym zagrożonym gospodar-
kom przez MFW byłaby ograniczona 
przez upadek Argentyny. Podobnie 
jak w innych przypadkach, kompro-
mis na torze jest lepszy dla wszyst-
kich, ale nie można wykluczyć kolizji, 
która może doprowadzić do niebez-
piecznego  krachu finansowego.

Problem polega na tym, że choć 
kompromis wymaga od obu stron 
najpierw niekontrolowanej eskala-
cji działań, a następnie taktycznej 
logiki – to zawsze nagradza szalo-
ne zachowanie. 
Dobrą wiadomością jest to, że w tych 
powyższych scenariuszach każda ze 
stron nadal rozmawia ze sobą, lub 
jest otwarta na dialog w pewnych 
okolicznościach pozwalających na 
zachowanie twarzy. Zła wiadomość 
to taka, że wszystkie strony wciąż 

są bardzo dalekie od jakiegokol-
wiek porozumienia. Co gorsza, w tej 
mieszance  jest jeszcze duże „ego”. 
Niektórzy woleliby doprowadzić do 
kolizji  niż zostać postrzeganym jako 
przegranym. 

Skutki szczególnie odczuje Ameryka, 
która będzie musiała zmienić, a nawet 
zaproponować światu inny kapita-
lizm. Na przestrzeni ostatnich dekad 
amerykańska gospodarka przeszła 
głębokie zmiany. Światowy kryzys  
z 2008 r pomógł bogatym ameryka-
nom wzbogacić się jeszcze bardziej, 
lecz jednocześnie doprowadził do 
coraz większego rozwarstwienia do-
chodów i osłabienia klasy średniej. 
To stało się siłą napędową popu-
listycznego gniewu widocznego  
w całym spektrum sceny politycznej  
Ostatnie wydażenia uwypuklił dosad-
nie kryzys Covid-19, który też nie-
sie dla gospodarek wielki niepokój.

Fernández ma dźwignię,  
ponieważ dług Argentyny 

w wysokości 57 miliardów  
dolarów stanowi  

już dzisiaj problem 
dla każdego wierzyciela. 

ModeLeM kAPITALIZMu? 

Miernikiem dobrobytu współczesnego kapitalizmu jest wzrost PKB  • 
w którym ogromną rolę odgrywa konsumpcja i życie na kredyt, bo 
to one napędzają gospodarkę. Kryzys Covid-19 ukazał jak kon-
sumpcja jest wrażliwa i mocno osłabia PKB jeśli w gospodarce 
brak jest inwestycji i dodatniego salda handlu zagranicznego, oraz 
umiarkowanych i zrównoważonych wydatków obywateli.  

Wydatki konsumenckie to niemal 70 proc. wszystkich wy-
datków w gospodarce. Praktycznie we wszystkich pań-
stwach wysokorozwiniętych G20 ponad 91% pracowni-
ków – konsumentów wydaje wszystko, żyjąc z miesiąca na 
miesiąc. Kiedy konsumenci ruszają na zakupy, firmy aby 
sprostać popytowi, zaczynają agresywnie inwestować, ale 
kiedy konsumenci ograniczają konsumpcję, tak jak dzisiaj, 
firmy siedzą na pieniądzach i przekazują je akcjonariuszom. 

Co z dawnymFOT.: CTM
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QE strefy euro
Zakończenie zakupów netto w ramach
programu skupu aktywów Eurosystemu

Większość firm ograniczało już od 
czasu ostatniego kryzysu finansowe-
go inwestycje, zwiększając dywidendy 
i skupując własne akcje. 

SKąD TAKA POLITYKA?

Aby dać właściwą odwiedź na to py-
tanie musimy cofnąć się do lat 70. 
Wówczas rodził się kapitalizm akcjo-
narjuszy, a interesariusze (pracowni-
cy) tracili stopniowo swoją pozycję  
w firmach

Finanse to nasza przyszłość. Socja-
liści z Francji oraz liberalni konser-
watyści spod sztandaru Margaret 
thatcher z Wielkiej Brytanii, likwi-
dują tradycyjne gałęzie przemysłu, 
uznając je za zbyt stare i kosztow-
ne. 

W 1986 roku Margaret Thatcher otwie-
ra wrota City przed rynkami finanso-
wymi. 

Robotnikami nowych fabryk stają 
się maklerzy i brokerzy marzący  
o bogactwie. Wielka Brytania od-
wróciła się od przemysłu i postawi-
ła na finanse. londyn miał się stać 
stolicą swiatowych finansów. 

To wiązało się ze stworzeniem warun-
ków, które zapewniłyby Zjednoczone-
mu Królestwu konkurencyjność. 
Anglicy rzeczywiście ogromnie się po-
starali. Obroty, a zarazem zyski były gi-
gantyczne. W latach osiemdziesiątych 
wyobrażano sobie, że przyszłością są 
usługi. 

Produkcja przemysłowa to przeżytek  
a nowe stulecie będzie należało do fi-
nansów. Uważano, ze przemysł prze-
stał się liczyć – nie przynosi zysków, 
jest przestarzały, nikomu niepotrzebny. 
Szukano rozwojowych sektorów – 
sektorów przyszłości. Postawiono na 
finanse. Uważano, że jeśli Europa 
i USa staną się bankiem całego 
świata – zastąpi to produkcję prze-
mysłową. 
W tamtym okresie zniesiono więk-
szość hamulców, które pozwalały 
sprawować kontrolę na operacjami 
bankowymi. 

Pozwolono też bankom, zwłaszcza 
niemieckim, na działalność poza gra-
nicami kraju. Te zagraniczne filie nie 
podlegały kontroli ani banku macierzy-
stego ani państwa, na terenie którego 
działały. tak narodził się system, nad 
którym nikt nie miał władzy. 

Rozpadły się wszelkie ograniczenia. 
Banki mogły prowadzić ryzykowną 
działalność bez niezbędnych ograni-
czeń finansowych. Na prawo i lewo 
udzielały więc kredytów właściwie bez 
gwarancji. Pieniądz, który powinien 
znajdować się pod kontrolną insty-
tucji finansowej nagle rozszedł się 
po świecie. Nikt nie wiedział jak zapa-
nować nad tymi ogromnymi ilościami 
żywej gotówki. Sytuacja dzisiaj w okre-
sie pandemii po raz kolejny wymknęła 
się bankom z rąk. Trwa natarcie bran-
ży finansowej i kolosalna masa żywej 
gotówki. 

Większość firm 
ogranicza dzisiaj 

inwestycje, zwiększając 
dywidendy i skupując 

własne akcje. 

Na początku XX wieku  
najlepiej opłacany pracownik 
dostawał trzydziestokrotność 

zarobków osoby najsłabiej wy-
nagradzanej. 

Teraz w międzynarodowych 
koncernach szefowie  

zarabiają trzysta a nawet  
tysiąc razy więcej niż  

ich podwładni. 

Zatrudnieni nie mogą już liczyć 
na wzrost pensji,  

ale równocześnie pragną utrzy-
mać obecny  

poziom konsumpcji.
Ratunkiem dla nich  

stają się kredyty.
 

Umiera dawny model kapitalizmu 
oparty na produkcji finansowej. Stary 
model organizacji pracy odchodzi do 
lamusa. 

Cała władza w ręce akcjonariuszy. 

Światem finansów rządzą  dwie 
powabne boginie  – elastycz-
ność i niestałość. 
tak w latach osiemdziesiątych 
ukształtował się nowy kapitalizm - 
„kapitalizm akcjonariuszy”. 

Zmianie ulegają wszystkie reguły, 
które do tej pory rządziły finansami. 
Powstają nowe instytucje, łączą się, 
wzajemnie wchłaniają, zmieniając 
geografię branży. 

Nie tak dawno właściciele 
i menadżerowie amerykańskich 

przedsiębiorstw dokonywali 
innych wyborów  

– wyborów lepszych i dla 
zwykłych obywateli  

i dla gospodarki. 

Z funduszami hedgingowymi 
wiąże się kilka 

niebezpieczeństw. 

Między innymi takie, że ze 
względu na stosowaną przez nie 
dźwignię finansową są narażona 

na bankructwo.  
A ponieważ mają formę spółek 

prawa handlowego, mogę po 
prostu zamknąć interes 

 i zniknąć. 
To bank, który udzielił im  

kredytu ma teraz problem. 

Wcześniej cele firm był wzrost, oparty • 
na pewnym, dość przewidywalnym 
modelu. Tak powstawała wartość do-
dana, dzielona pomiędzy partnerów. 
Ceniono zatem stabilność. 

Teraz najważniejszy staje się kurs gieł-
dowy, bo tylko on i dywidendy intere-
sują akcjonariuszy. 

W tej logice, akcjonariuszem jest nie 
tylko osoba, która posiada udziały  
w firmie. akcjonariusz to suma po-
tencjalnych udziałowców, tworzą-
cych swoistą wspólnotę na rynku 
giełdowym. 

Nie chodzi już o to by firma systema-
tycznie się rozwijała. Liczy się tylko 
wartość giełdowa. 

teraz pieniądze zarabia się na pie-
niądzach. Największe wzrosty cen, 
wiążą się z fuzjami i przejęciami 
(M&a). Dlatego pojawia się zatrzę-
sienie fuzji po latach 70., ponieważ 
stanowią one niemal pewną gwa-
rancję sukcesu. 

SPEKULACJE - MODA NA SZYBKIE 
BOGACTWO
Zakłada się, ze zmiana, nowy zarząd 
i układ sił, spowodują błyskawiczny 
wzrost wartości spółki, przekładają-

cy się na wzrost wartości kursu akcji. 
Bank inwestycyjny się cieszy, bo natu-
ralnie zgarnia od tego prowizję. 
We Francji, Angli i w Niemczech do gry 
wchodzą młode, agresywne wilki, ku-
pujące masowo przedsiębiorstwa. 

Co jest ich siłą napędową? 
Straty banków. 
Znika hierarchia obowiązująca kiedyś 
w przedsiębiorstwach. Liczą się zyski  
i jak największy przepływa gotówki. 
To pociąga za sobą zmianę struktury 
płacowej. Nie ma już jednakowej pen-
sji, wywalczonej solidarnie przez pra-
cowników. Każdy zarabia inaczej. 

Kolejna ważna zmiana to coraz więk-
szy wpływ akcjonariatu na budżet  
i finansowanie firm. Innymi słowy pra-
cownicy i związki zawodowe tracą 
znaczenie, a o wszystkim decydują 
akcjonariusze. 
Konsekwencją tego jest zmiana prio-
rytetów w firmie. Od tej pory jej cele 
diametralnie się zmieniają. Spółki od-
chodzą od tradycyjnej zasady warto-
ści wykupu, która opiera się między 
innymi na wartości pracowników. 

Wprowadza się angielską zasadę war-
tości dla akcjonariuszy. 
W praktyce oznaczało to, że niemiec-

FOT.: CTM
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kie przedsiębiorstwa coraz częściej 
rezygnowały z mniej opłacalnych sek-
torów albo odsprzedawały je. 
Między innymi dlatego w 1997 roku 
liczba bezrobotnych w Niemczech 
przekroczyła 4 mln. 
Bezrobocie staje się coraz poważniej-
szym problemem. Rynek pracy jest 
brutalny, odbiera kolejne przywileje. 
35 godzinny tydzień pracy, stałość za-
trudnienia, nie ma nie ma etatów, nie 
ma pieniędzy a co najgorsza pogłębia 
się otchłań dzieląca biednych od bo-
gatych. jakże lata 70-80. przypomi-
nają obecny stan kryzysu ekonomii 
pandemii.
Zatrudnieni  nie mogą już liczyć na 
wzrost pensji, ale równocześnie pra-
gną utrzymać obecny poziom kon-
sumpcji. 

Wcześniej podnosili stopę życiową 
dzięki podwyżkom i premiom. teraz 
jedynym wyjście staje się kredyt. 
gospodarstwa domowe zadłużają 
się by utrzymać obecny poziom ży-
cia. 

Kolejny element strategii zmierzającej 
do maksymalizacji zysków to ucieczka 
od podatków. 
Stworzono wokół tego całą ideolo-
gię walki z państwem. Stawiała ona 
na obniżenie podatku dla firm i dla 
najbogatszych obywateli korzysta-
jących z dywidend. 

W rezultacie państwo, aby wywiązy-
wać się ze swoich obowiązków wo-
bec społeczeństwa, musiało samo 
się zadłużać. 

Olbrzymie zadłużenie Francji wynika 
właśnie ze spadku wpływów z podat-
ków. W latach osiemdziesiątych rozluź-
nieniu ulega silna więź między bankami 
a instytucjami przemysłowymi. 
Wraz z komercjalizacją oraz globali-
zacją banków, niemieckie instytucje 
przemysłowe coraz chętniej pozbywa-
ły się kapitału związanego z wielkim 
przemysłem. Wraz ze zmianą prawa 
podatkowego w 2001 roku, niemieckie 
firmy mogły sprzedawać swoje udziały 
w przemyśle, nie płacąc za to podatku 
dochodowego. 

Dlatego cały zysk z inwestycji w prze-
mysł ciężki, trafiał do banków. W ten 
sposób Schroder wręcz zachęcał 
banki, by wycofywały się z inwestycji  
w niemiecki przemys, apieniądze loko-
wały w europejski system finansowy. 

FINANSE  
FUNDAMENTEM KAPITALIZMU

Kiedyś wymagano absolutnej przej-
rzystości w zarządzaniu funduszami 
inwestycyjnymi. Osiągano to w bardzo 
złożony sposób. Finansista odpowie-
dzialny za prace nad funduszem osobi-

ście odpowiadał przed akcjonariuszami 
za to jak pracują jednostki uczestnic-
twa. Na regularnie organizowanych 
zgromadzeniach akcjonariuszy przed-
stawiano politykę funduszu, pokazywa-
no co zrobiono w danych roku i jakie 
są plany na dalsze lata. Istniała ścisła 
współpraca między akcjonariuszami  
a osobami zarządzającymi fundu-
szem. 

POJAWIAJą  
SIę FUNDUSZE HEDGINGOWE
.Fundusze hedgingowe to zupełnie inna 
bajka. Nikt nie wie jak działają ani jak 
są usytuowane. Zarządzający przed 
nikim się nie tłumaczą. Niepostrzeżenie 
obok banków inwestycyjnych na sce-
nie pojawili się inni aktorzy – fundusze 
hedgingowe. Działają zupełnie inaczej 
niż banki. Podejmują ogromne ryzyko, 
które czasem przynosi ogromne zyski, 
czasem zaś – ogromne straty. 
Z punktu widzenia teorii finansów to 
jawna herezja, to podpowiada już sam 
zdrowy rozsądek.  Kapitalizm to naj-
lepszy system gospodarczy, jaki udało 
się ludzkości wynaleźć, a „motywator 
zysku” pomagał go napędzać. Dzisiaj 
wiele się zmieni. Kapitalizm akcjona-
riuszy zostanie prawdopodobnie za-
stąpiony kapitalizmem interesariuszy, 
a do gospodarki wkroczy państwo. 
Jutrzejszy kapitalizm państwowy jest 
tylko konsekwencją przeszłości.

Unijna Komisja Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych 
przyjęła stanowisko 

w sprawie zmian w dyrekty-
wie o delegowaniu 

pracowników z 1996 r.  

Celem reformy 
jest zapewnienie 

pracownikom delegowanym 
sprawiedliwych płac
 i ochrony socjalnej, 

a przedsiębiorstwom – 
wyrównanych szans 

na unijnym rynku.

Pracownik dElEgowany 
to osoba, którą Pracodawca wysyła na 
PEwiEn okrEs do Pracy w innym PaństwiE 
cZłonkowskim.

Pracownicy  
delegowani w UE

Swoboda świadczenia usług w ob-
rębie całej UE jest podstawą jed-
nolitego rynku. zasada ta oznacza 
w praktyce, że firmy mogą świad-
czyć usługi w innym kraju, ale nie 
muszą zakładać tam działalno-
ści. Aby świadczyć usługi, muszą 
mieć możliwość wysyłania swoich 
pracowników do innych krajów – to 
właśnie pracownicy delegowani. 
Dlatego dla sprawnego funkcjono-
wania jednolitego rynku niezbędne 
jest uregulowanie warunków pracy 
tej kategorii pracowników – zdaniem 
Komisji Europejskiej.

Pracownik oddelegowany to nie to 
samo co unijny pracownik migrujący. 
Pracownicy migrujący wyjeżdżają do 
innego kraju UE, aby wejść tam na 
rynek pracy na dłuższy okres lub na 
stałe; podlegają też systemowi za-

bezpieczenia społecznego kraju, do 
którego wyjeżdżają. 

W przypadku pracowników odde-
legowanych pobyt za granicą jest 
ściśle powiązany z wykonywaniem 
konkretnego zadania. Pracownik od-
delegowany jest nadal pracownikiem 
firmy, która wysłała go za granicę, 
a jego pobyt za granicą jest tymcza-
sowy. Pracownik oddelegowany (je-
śli okres oddelegowania nie przekra-
cza dwóch lat) pozostaje w systemie 
kraju, w którym wysyłająca go firma 
ma siedzibę.

Poza czysto ekonomicznymi przy-
czynami delegowanie jest wykorzy-
stywane również do zaspokajania 
braków pracowników o określonych 
umiejętnościach i wysoko wykwalifi-
kowanego personelu. 

rEforma ProblEmatycZna sZcZEgólniE dla Polski
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DELEGOWANIE JEST SZCZEGóLNIE POPULARNE W OKREŚLONyCH SEKTORACH:  
BUDOWLANyM, W KTóRyM ZATRUDNIONyCH JEST 42% PRACOWNIKóW 
ODDELEGOWANyCH, W PRZEMyŚLE WyTWóRCZyM (21,8%), W EDUKACJI 
ORAZ SŁUżBIE ZDROWIA I USŁUGACH SPOŁECZNyCH (13,5%) 
ORAZ USŁUGACH DLA BIZNESU (10,3%).

Aktualnie prawo UE przewiduje ze-
staw obowiązkowych przepisów 
dotyczących warunków pracy, które 
stosuje się w odniesieniu do pracow-
ników delegowanych. Przepisy te za-
warte są w dyrektywie z 1996 r., ale 
w porównaniu z 1996 r. sytuacja go-
spodarcza i rynek pracy w Unii Euro-
pejskiej uległy wielkim zmianom. W 
ciągu ostatnich 20 lat jednolity rynek 
się powiększył, a różnice płac wzro-
sły, co sprawia, że delegowanie pra-
cowników może być sposobem na 
wykorzystywanie tych różnic. Ramy 
prawne z 1996 r. nie odpowiadają już 
w pełni aktualnej sytuacji.
Ponieważ firmy wysyłające mu-
szą przestrzegać jedynie minimal-
nej stawki wynagrodzenia w kraju,  
 którym wykonywana jest praca, pro-
wadzi to wielokrotnie do znacznych 
różnic w wynagrodzeniu pracowni-
ków oddelegowanych i pracowni-
ków lokalnych, zwłaszcza w krajach,  
w których poziom płac jest stosunko-

wo wysoki. W niektórych sektorach  
i niektórych krajach UE pracownicy 
delegowani zarabiają aż o 50% mniej 
niż pracownicy miejscowi.

Większość państw tzw. starej Unii 
uważa, że  znaczące różnice płac 
zakłócają konkurencję między 
przedsiębiorstwami, a tym samym 
sprawne funkcjonowanie jednoli-
tego rynku.

Państwa Europy Zachodniej widzą 
luki w obowiązującym prawodaw-
stwie, które doprowadziły do wzrostu 
„kreatywnych” nadużyć i oszustw 
(takich jak przedsiębiorstwa skrzyn-
kowe lub fikcyjne podwykonawstwo), 
co skutkuje wyzyskiem pracowników 
delegowanych.

Nowelizacja dyrektywy o pracowni-
kach delegowanych ma budować 
podstawy Europy socjalnej. 
W publicznych przekazach medial-
nych podkreśla się, że w interesie 

wszystkich obywateli należy doko-
nać wyboru.

Reforma zasad delegowania pra-
cowników rozbiła jedność Grupy Wy-
szehradzkiej w Radzie UE. Pomimo 
sprzeciwu Polski i Węgier przyjęto 
projekt bardzo bliski postulatom Em-
manuela Macrona. Przeciw reformie 
opowiedziały się tylko Polska, Węgry, 
Litwa i Łotwa, a wstrzymały się Wlk. 
Brytania, Irlandia i Chorwacja. Kraje 
Grupy Wyszehradzkiej przyjecha-
ły na poniedziałkowe posiedzenie 
Rady UE w Luksemburgu ze wspól-
nym stanowiskiem, ale ostatecznie 
Wyszehrad się podzielił – Słowacja 
i Czechy poparły kompromis w Ra-
dzie UE. „Jestem zawiedziona, że 
Grupie Wyszehradzkiej nie udało się 
utrzymać jedności” – powiedziała 
była minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska.

dlacZEgo krajE EuroPy 
ZachodniEj widZą PotrZEbę rEformy?

od strony PraktycZnEj – 
kto traci, a kto ZyskujE?

Po nowEliZacji dyrEktywy 
o Pracownikach dElEgowanych ProściEj 
jEst wysyłać Pracowników 
do indii niŻ do francji cZy niEmiEc.

Przyjęte przez UE zmiany w zasa-
dach delegowania pracowników 
najbardziej odpowiadają francuskim 
i niemieckim związkom zawodowym, 
chociaż nie obejmują one  wszystkich 
zgłaszanych wcześniej przez oba 
kraje postulatów. Niemiecki Związek 
Zawodowy Budownictwo–Rolnictwo-
Środowisko (IG BAU) domagał się 
wprawdzie, żeby zrównanie praw 
pracowników delegowanych ob-
jęło także składki na świadczenia 
społeczne, ale poza tym „z zadowo-
leniem stwierdza, że Europa «zrobiła 
kolejny krok na drodze do sprawie-
dliwych warunków pracy»”.

Porozumienie ws. delegowania pra-
cowników jest pełne skrajności. Naj-
mniej zadowoleni są pracodawcy.
Część pracodawców francuskich 
ostrzega Brukselę przez zbyt dużą 
biurokratyzacją, niektórzy próbują 
być nawet sarkastyczni, uważając, 
że łatwiejsze będzie w przyszłości 
delegowanie pracowników do Indii 
albo Chin niż do Francji czy Włoch.

UE, regulując zasady delegowa-
nia pracowników, powoływała się 
na przykłady dumpingu płacowego  
w mało reprezentatywnej branży 
mięsnej, usługach sprzątania czy 
opieki nad osobami starszymi. Usłu-
gi w tych branżach są świadczo-
ne szczególnie przez polskie małe 
przedsiębiorstwa.

Większość polskich ekspertów 
uważa, że nie mamy do czynienia  
z dumpingiem socjalnym, bo pra-
cownicy delegowani po pierwsze 
objęci są polskim prawem pracy, 

Delegowani przez Niemcy 
i Francję są głównie 

menadżerowie 
lub specjaliści 

pomagający 
w uruchomieniu nowych 
zakładów produkcyjnych 

poza granicami kraju.
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po drugie są objęci 6-7 elementami 
prawa państwa, na terenie którego 
wykonują usługę, m.in. prawem do 
minimalnego wynagrodzenia. 
Nie dysponujemy tak naprawdę żad-
nymi rzeczowymi badaniami, ana-
lizami, które wskazywałyby na to, 
że polscy pracownicy nie otrzymują 
tego minimalnego wynagrodzenia. 
Pojawiają się nawet badania, które 
wskazują, że często świadczenia 
uzyskiwane przez pracowników de-
legowanych znacznie przewyższają 

minimalne wynagrodzenie wymaga-
ne w poszczególnych krajach człon-
kowskich.Polskie małe i średnie firmy 
wysyłają rocznie w świat najwięcej 
pracowników, bo aż 463 tys., tym-
czasem Niemcy – 240 tys.

Republika Federalna jest zarazem 
wiodącym krajem w przyjmowaniu 
pracowników delegowanych – we-
dług danych KE z 2018 r. pracowa-
ło ich w RFN 450 tys. 

Według nieoficjalnych szacunków 

Brukseli sprzed dwóch lat śred-
ni miesięczny koszt zatrudnienia 
mało wykwalifikowanego Polaka  
w sektorze budowlanym wzro-
śnie po reformie średnio w Belgii 
z 1718 do 2991 euro, we Francji  
z 1587 do 1960 euro, a w Niem-
czech z 2380 do 2897 euro. 
A zatem dla niemieckiego praco-
dawcy oszczędność z zatrudnienia 
budowlańca Polaka zamiast Niemca 
spadłaby z 562 do 45 euro na mie-
siąc.

Zachód dostaje 
więcej niż Wschód  

Zachodnia Europa  
dostaje więcej ze Wschodu  

niż wpłaca do unijnej  
kasy na jego wsparcie.

Dopiero teraz ukazują  
to badnia ekonomistów  

zachodnich.
Polscy ekonomiści  
pomijają ten temat.  

Dlaczego? 

Kilka najbogatszych państw unijnych, których wpłaty do kasy w Brukseli faktycznie fi-• 
nansują programy pomocowe UE, nie chce zwiększać swoich obciążeń w nowym wielo-
letnim budżecie wspólnoty. Jednak u podstaw debaty nad tym budżetem stoi całkowicie 
błędne rozumowanie, bo wbrew obiegowemu przekonaniu, większość pieniędzy w Unii 
płynie ze Wschodu na Zachód, a nie odwrotnie.

Kiedy kraje Europy Wschodniej weszły do Unii, zawarto układ. Ich rządy zgodziły 
się znieść bariery handlowe, tak by zachodnie firmy zyskały dostęp do ogrom-
nych rzesz konsumentów i krajowych aktywów przędsiębiorstw.
W zamian za to zachodnie rządy obiecały transferować unijne pieniądze na 
wschód, tak by były blok sowiecki mógł zbudować pilnie potrzebną mu infra-
strukturę.

Unijna „polityka spójności” miała działać jak magiczna różdżka: • 
Wschód zaczął nadrabiać dystans dzielący go od reszty klubu.

Największymi „wygranymi” takiego obrotu sprawy okazały się kraje • 
zachodnioeuropejskie, które teraz chcą przykręcić kurek twierdząc, 
że nie mogą dłużej „wpłacać do kasy UE znacząco więcej niż otrzy-
mują”.

Pomysł, że w unijnej grze budżetowej są „• przegrani” i „zwycięzcy” 
jest ekonomicznie błędny – wszyscy  jesteśmy beneficjentami net-
to unijnego wspólnego  rynku.

Przekonanie, że bogate kraje zachodnioeuropejskie opo-
wiadają same sobie opowieść o wspieraniu biednych 
państw Europy Wschodniej brzmi ładnie. To oni pomaga-
ją biedniejszym wschodnim sąsiadom, którzy po dwóch 
dekadach nadal wiszą na unijnych dotacjach i dobrej woli 
unijnych „płatników netto”. 

Jednak szerszy, makroekonomiczny obraz pokazuje całkowi-
cie inną rzeczywistość. Okazuje się, że większość pieniędzy 
w Europie płynie ze Wschodu na Zachód, a nie odwrotnie.
Kiedy kraje Europy Wschodniej zaczęły wchodzić do Unii 
Europejskiej, zawarto układ. Wschodnioeuropejskie rządy 
zgodziły się znieść bariery handlowe, tak by zachodnie firmy 
zyskały dostęp do ogromnych rzesz konsumentów, którzy 
bardzo szybko chcieli zakosztować kapitalistycznego stylu 
życia. W zamian za to zachodnie rządy obiecały transfero-
wać unijne pieniądze na wschód, tak aby były blok sowiecki 
mógł zbudować pilnie potrzebną mu infrastrukturę.
Inwestycje popłynęły na Wschód. Byłe państwowe monopo-
le były wykupywane za grosze, a zachodnie firmy na dobre 
rozgościły się w każdym sektorze wschodniej gospodarki.

W rzeczywistości pieniądze, które kraje zachodnie prze-
kazały Europie Wschodniej za pośrednictwem unijnego 
budżetu bledną przy zyskach, jakie zachodnim korpo-
racjom przyniosły inwestycje na wschodzie.

jaK tO WyglĄDa W lICzBaCh?

Pomiędzy rokiem 2010 i 2016 Węgry, Polska, Czechy  
i Słowacja otrzymały z unijnych funduszy równowartość 
od dwóch do czterech procent PKB brutto. Natomiast 
transfer kapitału z tych krajów wyniósł w tym samym 
okresie między cztery a osiem procent PKB.

zachodnioeuropejskie firmy zarabiają również wiel-
kie pieniądze na publicznych przetargach w Europie 
Wschodniej, finansowanych ze środków UE. 

Pierwsza kolej wysokich prędkości łącząca republiki bał-
tyckie jest projektowana przez firmy z Hiszpanii, Niemiec  
i Francji. Pierwszy duży kontrakt budowlany związany z tym 
projektem został przyznany firmie belgijskiej.

„Widzę tę dynamikę na własne oczy, kiedy jestem  
w mojej rodzimej Rumunii. Lokalne supermarkety na-
leżą do francuskich sieci, takich jak Carrefour czy 
Auchan. Mój operator telekomunikacyjny jest fran-
cuski. Woda płynąca z mojego kranu jest dostarcza-
na przez francuską firmę. Także mój rachunek za gaz 
płacę francuskiemu koncernowi – za pośrednictwem 
banku, który również ma francuskiego właściciela” – 
mówi Clotilde Armand - rumuńska deputowana z ramie-
nia liberalnej grupy Odnówmy Europę, zasiadająca  także  
w komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego. 

„Odpływ środków ze Wschodu na Zachód widać również po 
drenażu mózgów, którego doświadcza wschodnia Europa 
– to wysoka cena, która nie pojawia się dzisiaj w arkuszach 
kalkulacyjnych unijnych negocjatorów.
Weźmy, dla przykładu, sektor ochrony zdrowia. Żaden unijny 
fundusz nie wynagrodzi Rumunii tego, że co roku 10 procent 
tamtejszych lekarzy opuszcza kraj, by leczyć pacjentów na 
Zachodzie. W latach 2009-2015 Rumunia straciła połowę 
swoich lekarzy. Wkrótce po przystąpieniu Polski do UE po-
nad 60 proc. studentów piątego i szóstego roku medycyny 
na tamtejszych uczelniach deklarowało, że planują wyje-
chać zagranicę. W Bułgarii odsetek ten sięgnął 90 procent”. 
–  dodaje

W negocjacjach na temat następnego, siedmioletniego 
budżetu, europejscy przywódcy powinni przyjąć szerszą 
perspektywę. Rozmowy nie mogą dotyczyć tylko publicz-
nych pieniędzy ani nie powinny przerodzić się w awanturę 
pomiędzy „płatnikami netto”, a „beneficjentami netto”.

Pomysł, że w unijnej grze budżetowej są „przegrani” i „zwy-
cięzcy” jest ekonomicznie błędny – wszyscy jesteśmy be-
neficjentami netto unijnego wspólnego rynku.

Takie myślenie jest również niebezpieczne  
z politycznego punktu widzenia. Brexit pokazał  

nam, że gdy liberalni politycy zaczynają  
mówić, że chcą „swoich pieniędzy z powrotem”,  

to marginalni dotąd populiści argumentują,  
że ich kraj powinien „odzyskać kontrolę  

nad gospodarką i suwerennością”.

okaZujE się, ŻE Polska niE jEst bEnEficjEntEm nEtto unijnych dotacji

FOT.: KE/PE/CTM
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Chiny
ZroZuMIeć GosPodArkę  
I TeMATY INWesTYCYJNe 
Po NoWeJ TrANsforMACJI

Polityka Pekinu wobec UE przypomina od dawna  
tradycyjną chińską zasadę „yin i yang”, czyli rów-
noważenia dwóch sprzeczności – gospodarczej 
i politycznej.

. 

Dwustronna wymiana 
handlowa między 

UE a Chinami przekroczyła 
w 2019 r. ponad  

1,2 mld euro dziennie.

Od 2016 r. wartość 
wymiany  

handlowej spada  
- eksportu średnio o 7,1%,  
a importu średnio o 5,2%.  

Ogłoszone porozumienie między 
Chinami a Unią Europejską w 2014 
roku było bardzo doniosłe.
Szczyt Unia Europejska – Chiny, od-
był się zaraz po ogłoszeniu w Brukse-
li nowej unijnej strategii wobec ChRL  
i zbiegł się w czasie z publikacją 
wyroku trybunału arbitrażowego  
w sprawie Morza Południowochiń-
skiego. 

Zaproponowana Chinom nowa stra-
tegia UE miała być odpowiedzią na 
globalne ambicje Państwa Środ-
ka oraz narastające problemy we 
wzajemnych relacjach. Widoczna 
różnica w katalogu tematów podno-
szonych przez strony świadczyła już 
wtedy o pogłębiających się rozbież-
nościach w tym asymetrii stosunków 
na niekorzyść UE.

Z powodów gospodarczych Chi-
nom zależało zawsze na silnej  
i zintegrowanej Unii, która stanowić 
będzie w przyszłośći duży jednoli-
ty rynek mogący mocniej wspierać 
chiński model gospodarki.
Nasycenie własnego rynku sprawia, 
że Chiny poszukują sposobów wy-
korzystania swoich nadwyżek poza 
krajem. 

Z tego względu Europa chętnie zo-
stała włączona do projektu Jedwab-
nego Szlaku, otwierającego jeszcze 
większe możliwości dla wzajemnej 
wymiany handlowej. 
Chiny potrzebują także nowych 
światowych technologii, by ich pro-
dukcja i usługi weszły na wyższy 
poziom w światowym łańcuchu do-
staw. 

- UE

PoLITYkA 
uNII euroPeJskIeJ WobeC ChIN 

FOT.: KE/PE/CTM



    42       CAPITAL MAGAZYN

GEoPolITYka I EkoNoMIa

                  CAPITAL MAGAZYN        43

Politycy unijni naiwnie liczą od lat na liberalizację procedur 
ochronnych chińskiego rynku. Jednak Pekin wielokrotnie 
dawał jasno do zrozumienia, że na ten krok nie wyraża 
zgody. 
Nie należy spodziewać się wojny handlowej podobnej do 
tej prowadzonej z USA, ale można oczekiwać większej licz-

by działań symbolicznie i gospodarczo dotkliwych dla obu 
stron. Przykładem jest unijna decyzja UE z 19 lipca 2016 r.  
o wniesieniu do WTO sprawy przeciw Chinom z powodu 
ich restrykcji eksportowych dotyczących strategicznych 
surowców i metali ziem rzadkich – grafit, kobalt, chrom  
i innych, tak ważnych dla europejskiego przemysłu.

PoLITYkA ProTekCJI GosPodArCZeJ

Kolejny szczyt UE–Chiny 1–2 czerwca 2017 r. w Brukseli 
także nie rozwiązał protekcjonistycznej polityki gospodar-
czej Pekinu wobec państw unijnych.  

Chiny nadal nie przestrzegają zasady wzajemności  
w dostępie do rynku, co powoduje unijny deficyt  
w handlu zagranicznym oraz nierównowagę w pozio-
mie inwestycji bezpośrednich - 35 mld euro, na nieko-
rzyść państw unijnych.

1 czerwca 2016 r. w Chinach weszły w życie przepisy wpro-
wadzające państwową kontrolę nad przechowywaniem 
i przesyłem wszelkich danych osobowych i gospodar-
czych za granicę. 

Przepisy te dotyczą także zagranicznych firm na tery-
torium Chin, co dodatkowo utrudnia im prowadzenie 
dalszej ekspansji inwestycyjnej. 

Pekin dopuszcza do swojego rynku jedynie te firmy któ-
re udokumentują, że tworzona przez nie wartość dodana 
– oparta na nowoczesnych technologiach zachodu, jest 
korzystna dla kraju i może być skalowana na całą chińską 
gospodarkę.
Jeśli natomiast chodzi o inwestycje firm zagranicznych 
mających na celu wyłącznie powiększanie zbytu towarów 
korzystając z ponad miliardowej liczny chińskich konsu-
mentów, są one jednostronnie przez Chiny utrudniane i 
stają się wręcz niemożliwe do polonania przez europej-
skie przedsiębiorstwa. 

Chiny przyjęły także szereg rozwiązań prawnych, które 
zabezpieczają ich narodowe interesy – co ciekawe, na-
wet bardziej restrykcyjne niż amerykańskie, niemiec-
kie czy francuskie. 

Wprowadziły one w ostatnich latach ponad dwieście ob-
ostrzeń dotyczących przejmowania chińskich firm przez 
obcy kapitał.
Chińczycy badają nie tylko te zagraniczne inwestycje, któ-
re mogą godzić w bezpieczeństwo narodowe, ale także 
takie, które są potencjalnie związane z bezpieczeństwem 
gospodarczym kraju. 

Procedura zakazów  restrykcji w Chinach pozostaje od 
lat dwustopniowa. 

Na pierwszym etapie władze zakazują wszelkich inwesty-
cji, jakie mogłyby stanowić zagrożenie dla  bezpieczeń-
stwa gospodarczego, godzić w główne gałęzie chińskie-
go przemysłu, albo otwierać kraj na transfer tradycyjnych 
chińskich marek za granicę. 

W drugim etapie rząd sprawdza czy planowane zagranicz-
ne przedsięwzięcie inwestycyjne nie dotyczy tzw. „sektora 
zakazanego”, w którym działalność biznesowa jest ściśle 

uzależniona od celów chińskiej polityki rządowej. 
Do tego dochodzą jeszcze specjalne kontrole w wielu 
branżach takich jak telekomunikacja, transport i finanse. 
Zgodnie z funkcjonującym od lat  tzw. „Katalogiem Zagra-
nicznych Inwestycji Przemysłowych” publikowanym każ-
dego roku przez ministra handlu oraz Narodową Komisję 
Rozwoju i Reform (NDRC) inwestycje zagraniczne zostały 
podzielone na trzy grupy: 

a.  inwestycje zagraniczne pożądane dla kraju obejmujące 363 
różnych rodzajów aktywności gospodarczej do których rząd chiński 
zachęca inwestorów zagranicznych;

b.  inwestycje zagraniczne ograniczone obejmujące 79 rodzajów 
aktywności; 

c.  inwestycje zagraniczne całkowicie zabronione obejmujące 36 
aktywności gospodarczej.

Co ważne, te spośród należących do pierwszej i drugiej 
grupy z katalogu są możliwe jedynie jako spółki joint-
venture z towarzystwami chińskimi. 
Ostatnia wersja  Katalogu Zagranicznych Inwestycji Prze-
mysłowych z 2019 r. wprowadza już nieliczne ułatwienia 
dla inwestorów w dostępie do działalności usługowej 
związanej z ryzykiem kapitałowym. 

Warto też podkreślić, że chińskie władze działają inten-
sywnie w dziedzinie ochrony kapitału narodowego i wie-
lokrotnie powstrzymywały wszelkie próby przejęcia chiń-
skich firm przez podmioty amerykańskie. 

Oto kilka przykładów zablokowania amerykań-
skich inwestycji w Chinach:

- Amerykańska grupa finansowa Carlyle musiała 
zrezygnować z zakupu towarzystwa produkujące-
go materiały konstrukcyjne Xugong;

- Goldman Sachs miał spore kłopoty z otrzyma-
niem pozwolenia na przejęcie grupy rolno-spożyw-
czej Shineway,;
 
- Arcelor-Mittal był zmuszony odłożyć przejęcie 
udziałów w hucie Maiwu;

- Na przeszkody natknął się też Danone, negocju-
jąc ewentualny zakup dużego producenta trunków 
Wahaha. 

Inwestycje zagraniczne w Chinach

121,99
miliardów USD w ostatnich 8 latach

>>>

FOT.: KE/PE/CTM
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Dopóki Europa ostatecznie nie pokona kryzysu gospodarczego  
i nadal będzie potrzebowała pieniędzy na stymulację własnej go-
spodarki, nikt nie zajmie w tej sprawie jednoznacznego stanowiska  
wobec Pekinu – zarówno KE, jak i poszczególne państwa.  

ZroZuMIeć JedWAbNY sZLAk 
jak dotąd projekt jedwabnego Szlaku nie przyniósł 
wymiernych efektów, których tak oczekiwały państwa 
europejskie. 

Mechanizm EU-China Connectivity Platform, powołany  
w 2015 r. i łączący inicjatywę Pasa i Szlaku z Europejskim 
planem inwestycyjnym (EPI), nie spełnił wiązanych z nim 
oczekiwań. Po czterech latach, udało się jedynie zapro-
ponować możliwe pilotażowe projekty, które powinny być 
skoordynowane z założeniami Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T). Chiny przeznaczyły na EPI ok. 10 
mld euro i w 2015 r. przystąpiły do Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Z kolei 18 państw człon-
kowskich UE przystąpiło do Azjatyckiego Banku Inwesty-
cji Infrastrukturalnych (AIIB), który ma wspierać projekty  
w ramach Pasa i Szlaku. 

Obecnie komisja Europejska ma jednak wątpliwości, czy 
projekty te będą zgodne z unijnymi zasadami dotyczą-
cymi równego dostępu europejskich firm do przetargów, 
oraz czy będą przestrzegane normy środowiskowe w celu 
ochrony europejskiego środowiska naturalnego. Z tego 
powodu niektóre państwa unijne odmówiły podpisania 
deklaracji w sprawie współpracy gospodarczej podczas 
Forum Pasa i Szlaku w Pekinie. Polska jednak poparła ini-
cjatywę Pekinu.

Pomimo różnych trudności na linii EU-Chiny, kraj Środ-
ka jest dzisiaj największym dostawcą towarów do UE  
i trzecim co do wielkości rynkiem eksportowym dla eu-
ropejskich firm. Roczna dwustronna wymiana handlowa 
między UE a Chinami ma wzrosnąć w ciągu obecnej de-
kady do 900 mld euro. 
Niemcy są i prawdopodobnie pozostaną największym 
partnerem handlowym, licząc, że ich eksport do Chin 
wzrośnie od 65 do 75 % w ciągu kolejnych 5. lat.

Kryzys COVID-19 wywołał nową debatę w Europie na te-
mat potrzeby większej „dywersyfikacji” łańcucha dostaw, 
a tym samym stopniowego zmniejszania uzależnienia od 
Chin. Nie będzie to łatwe i nie nastąpi to szybko. Jednak 
najwyraźniej Europa porzuciła swoje wcześniejsze ambi-
cje dotyczące ściślej zintegrowanych dwustronnych sto-
sunków gospodarczych z Chinami.

W przeszłości, Europejczycy dążyli bez opamiętania do 
reform handlowych, gospodarczych a nawet zmiany poli-
tyki zagranicznej w stosunku do Chin. Nadzieją była chęć 
do coraz większego zacieśniania kontaktów z tym krajem, 
przy jednoczesnym dążeniu do budowy sprawiedliwszych 
i bardziej wzajemnych relacji. Podstawowym celem było 
rozszerzenie dwustronnego handlu i wywarcie na Pekinie 
otwarcia chińskiego rynku na inwestycje europejskie. 
Nawet gdy Unia Europejska w 2017 r. zaostrzyła podej-
ście do Chin, jej celem było nadal pogłębianie więzi go-
spodarczych z tym krajem. Tworzenie nowych instrumen-
tów UE służących do kontroli inwestycji i egzekwowania 
środków antymonopolowych były godne pożałowania, ale 
konieczne aby rozwijać umiarkowane stosunki polityczne 
niezbędne dla przyszłej ściślejszej współpracy. 

W raporcie opublikowanym w maju b.r. przez Andrew 
Smalla z Europejskiej Rady ds. Stosunków Zagranicznych 
wskazano, że zaangażowaniu państw unijnych w Chi-
nach będzie odtąd przyświecał nowy cel. Konieczne jest 
ustrukturyzowane stosunków chińsko-europejskich w taki 
sposób, aby zmniejszyć zależność Europy od chińskiego 
handlu i bezpośrednich inwestycji. Nowy konsensus jest 
taki, że państwa unijne powinny być bardziej odizolowa-
ne od nierzetelnych kaprysów rządu w Pekinie a nawet  
i w Waszyngtonie.

To nowe myślenie jest widoczne w oświadczeniach naj-
wyższych urzędników UE. Joseph Borrell wysoki przed-
stawiciela UE do spraw zagranicznych i polityki bezpie-
czeństwa wezwał niedawno Europejczyków do skrócenia 
i dywersyfikacji łańcuchów dostaw oraz do rozważenia 
przesunięcia więzi handlowych z Azji do innych regionów.
  Podobnie brzmi notatka Margrethe Vestager, w której 
proponuje zmienić unijne zasady pomocy państwowej 
firmom unijnym aby chronić je przed chińskimi prze-
jęciami.

Jeszcze przed pandemią większość europejskich rządów 
nie chciała jakiejkolwiek zmiany strategii gospodarczej 
wobec Pekinu. Bez opamiętania inwestowano w rozwój 
współpracy z Chinami. Na poziomie praktycznym, okaza-
ło się dzisiaj jak desperacko poszukiwali chińskich mate-
riałów medycznych, by przetrwać pandemię.

ZroZuMIeć  
AsPekT PoLITYCZNY
Politycznie natomiast, Unia ma być „ogniwem” w lanso-
wanym przez Chiny wielobiegunowym świecie. Chiny li-
czą, że w wielu kwestiach będzie ona mówić innym gło-
sem niż USA. Doskonałym przykładem jest przystąpienie 
18 państw unijnych do Azjatyckiego Banku Inwestycji 
Infrastrukturalnych pomimo silnego sprzeciwu ze strony 
Waszyngtonu. 
Z drugiej strony w interesie Chin jest osłabienie UE. Sła-
ba Unia będzie mniej skłonna do podejmowania nie-
korzystnych dla Chin decyzji i zmniejszy postrzeganie 
niebezpiecznie rosnących wpływów Chin w Europie.  
Przy słabszej Unii Chiny łatwiej mogą też realizować swoje 
interesy na poziomie dwustronnych relacji z poszczegól-
nymi krajami.

Polska nadal sądzi, że poprawa relacji unijno-chińskich 
może ułatwić współpracę naszego kraju z Chinami m.in. 
przez zmniejszenie nieufności Unii do formatów subregio-
nalnych, jak „16+1”. Jeśli Chinom uda się osłabić wątpli-
wości KE dotyczące Jedwabnego Szlaku, wówczas zwięk-
szy to wiarygodność planowanych chińskich inwestycji w 
Polsce. Ewentualne zniesienie części barier gospodar-
czych, a szczególnie sfinalizowanie BIT, może zachęcić 
polskie przedsiębiorstwa do angażowania się na chińskim 
rynku oraz ograniczyć trudności administracyjne i praw-
ne. Należy jednak pamiętać, że głównymi beneficjentami 
poprawy relacji będą dotychczasowi najwięksi inwestorzy  
z państw UE - Niemcy, Holandia i Francja, od dawna 
obecni na rynku chińskim.

ChINY A sPrAWA PoLskI

Kryzys COVID-19 zmusił Unię Europejską do myślenia 
i bardziej strategicznego podejścia wobec Chin - które 
zmieniają się z powodu przekroczenia punktu krytycz-
nego. 

Po latach zacieśniania dwustronnych więzi gospodar-
czych Europejczycy nagle uświadamiają sobie, jak nie-
bezpiecznie uzależnili się od chińskiego handlu i inwe-
stycji. Czy aby nie za późno?

JedNAk NAdChodZI koNIeC 
ChIńskIeGo sNu o euroPIe

dłuGoTerMINoWA 
ZMIANA uNIJNeJ 
PoLITYkI WobeC PekINu
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Na początku tego roku, gdy koronawirus szalał w Wu-
han, państwa członkowskie UE wysłały bezpłatnie do 

Chin prawie 60 ton sprzętu medycznego.  
Wiele tych środków pochodziło z krajowych  

strategicznych zapasów i zostało wysłane 
 dyskretnie, na prośbę Chin.  

Natomiast gdy pandemia dotarła do Europy,  
chiński rząd pokazał, że oferuje „pomoc” dla Europy 

 - z czego większość była pomocą płatną.

Co gorsze, Chiny wykorzystują osłonę kryzysu CO-
VID-19 do realizacji kontrowersyjnych politycznie 
umów gospodarczych, takich jak finansowany przez 
Chiny plan kolejowy Belgrad-Budapeszt, który został 
zaakceptowany przez węgierską władzę ustawodaw-
czą w ramach awaryjnego pakietu COVID-19. 

W Zjednoczonym Królestwie chiński państwowy fundusz 
venture capital próbował niedawno przejąć kontrolę nad 
jednym z największych producentów chipów w kraju –  
Imagination Technologies.

Najbardziej niepokojące jest wykorzystywanie przez Chi-
ny tematu zdrowia w celu realizacji własnych drobnych 
interesów politycznych. Na przykład chińscy urzędnicy 
ostrzegli holandię, że dostawy niezbędnych środków 
medycznych mogą zostać wstrzymane w odwecie za 
decyzję holenderskiego rządu o zmianie nazwy jego 
biura dyplomatycznego na tajwanie.
Od czasu wybuchu kryzysu UE nie wykazała większej go-
towości do odparcia chińskich kampanii dezinformacyj-
nych i nie przyjęła właściwych środków w celu ochrony 
zagrożonych europejskich firm przed wykupieniem przez 
chińskich inwestorów. Europejczycy nie są jeszcze wy-
starczająco przekonani do potrzeby dywersyfikacji i zmia-
ny zasad w globalnej gospodarce.

COVID-19 ujawnił zarówno zależności Europy, jak i praw-
dziwe intencje Chin a zmiana strategiczna nie jest dla ni-
kogo taka łatwa.

Kilka głównych czynników, które zmieniły podejście 
strategiczne Europy wobec Pekinu. 

Pierwszy to długoterminowa zmiana unijnej polityki 
wobec Chin. 
Poprzednia polityka UE wobec Chin opierała się na tak 
zwanych założeniach konwergencji, zgodnie z którą Chiny 
stopniowo stawałyby się bardziej odpowiedzialnym oby-
watelem globalnym, gdyby zostały należycie powitane na 
międzynarodowych rynkach i w salonach wielu świato-
wych instytucjach globalnych.

Zamiast tego stało się odwrotnie. Za prezydenta Xi Jin-
pinga Chiny stały się bardziej autorytarne. Państwo chiń-
skie zwiększyło jeszcze bardziej swoją rolę w gospodarce,  
a rynki chińskie stały się mniej gościnne dla firm europej-
skich. Podpisane przez Xi polityki programowej – Made 
in China 2025, China Standards 2035 oraz Belt and Road 
Initiative – nie tylko zmusiły częśc europejskich firm do 
opuszczenia chińskiego rynku, ale potrafiły skutecznie 
eksportować chiński model gospodarczy i politykę inwe-
stycyjną w państwach unijnych.

Po drugie, Stany zjednoczone coraz częściej przyjmu-
ją bardziej jastrzębi pogląd na temat Chin, zwłaszcza 
odkąd prezydent USA Donald Trump wszedł do Białego 
Domu. Pojawiły się próby „oddzielenia” gospodarek USA 
i Chin. Ta Nowa polityka amerykańska wobec Pekinu była 
szokiem tak dla UE jak i innych światowych gospoda-
rek globalnych. Politycy europejscy chorobliwie walczyli  
o uspokojenie napięcia pomiędzy USA i Chin w związku  
z rolą chińskiego giganta technologicznego Huawei w bu-
dowaniu europejskiej sieci 5G. 

Teoretycznie nowy sceptycyzm Europy 
wobec Chin powinien utorować drogę do bliższej 
współpracy transatlantyckiej w tej sprawie. 

Ale niewłaściwa polityka europejska 
wobec administracji D. Trumpa 
od początku jego prezydentury 
doprowadziła do ataku na Europę 
taryfami i odwetowymi sankcjami 
wtórnymi niszcząc możliwy przyszły 
model współpracy. 

trzecim i najbardziej zaskakującym wydarzeniem było 
zachowanie się rządu chińskiego podczas pandemii. 

Po globalnym kryzysie finansowym w 2008 r. Chiny wy-
dawały się być odpowiedzialną potęgą globalną, uczest-
nicząc w skoordynowanych działaniach stymulujących 
światowy wzrost gospodarczy,  kupując euro, europejskie 
obligacje i inwestując w gospodarki słabszych ekono-
micznie państw wschodzących. 
Nie tak się dzieje tym razem.

Blokowanie Chin 
PoZa systEm dolara amErykańskiEgo

Rozszerzając związek między 
interesem gospodarczym  

a bezpieczeństwem  
narodowym, D. Trump zachęca 

do rozdzielenia dwóch  
największych  

gospodarek świata.

Poza handlem przygotowano 
także scenę dla nowego  

niszczycielskiego konfliktu. 
Tym razem chodzi  

o światowy rynek finansowy.

Ogłoszona jesienią ubiegłego roku umowa • „fazy pierwszej” między Stanami 
Zjednoczonymi a Chinami została przyjęta jako ważny krok w kierunku komplek-
sowego porozumienia kończącego trwającą od ponad roku wojnę handlową. 

W okresie kryzysu pandemii i jasnego stanowiska Stanów Zjednoczonych wo-• 
bec WHO i Chin, ten optymizm okazał się za wczesny. Dzisiaj administracja  
D. Trumpa zamierza rozpocząć kolejną wojnę z Chinami. 

Tym razem w grę wchodzą międzynarodowe przepływy finansowe.• 

W wysoce zintegrowanej gospodarce światowej handel i finanse to dwie 
strony tego samego medalu. 
Transgraniczne transakcje handlowe zależą od dobrze funkcjonującego 
międzynarodowego systemu płatności i solidnej sieci instytucji finanso-
wych, które chcą i są w stanie wydawać coraz więcej pieniędzy na jej inno-
wacyjne udoskonalenia. Taka infrastruktura finansowa została zbudowana 
wokół dolara amerykańskiego - najbardziej płynnej i wymienialnej waluty 
międzynarodowej i jest stale udoskonalana przez innowacje amerykańskie-
go fintechu.

Pozycja dolara jako wiodącej globalnej waluty rezerwowej od dawna da-
wała Stanom Zjednoczonym to co nazwał były francuski prezydent  Valéry 
Giscard d’Estaing „wygórowanym przywilejem”.  

>>>

FOT.: WhITE hOUSE/CTM



    48       CAPITAL MAGAZYN

GEoPolITYka I EkoNoMIa

                  CAPITAL MAGAZYN        49

Valéry Giscard d’Estaing  
był zdania, że „Ameryka  
może drukować pieniądze po  
niskich kosztach i wykorzystywać 
je do zakupu towarów 
i usług na całym świecie, 
obniżać wartość własnej waluty, 
lub dokonywać zagranicznego
transferu waluty w celu 
eksportu amerykańskiej inflacji”. 

Ten sam mechanizm pojawił  się po 
kryzysie finansowym w latach 2010-
2015 i funkcjonuje podczas obecne-
go kryzysu Covid-19.
Wraz z otwarciem globalnych rynków 
kapitałowych Stany Zjednoczone zy-
skały ogromną dźwignię finansową  
i polityczną w stosunku do reszty 
świata. 

Obecnie około 80% światowego 
handlu jest fakturowana i rozli-
czane w dolarach amerykańskich,  
a większość z tych transakcji mię-
dzynarodowych jest ostatecznie 
rozliczana przez amerykański sys-
tem finansowy. 

Około 16 milionów zleceń płatniczych 
jest przesyłanych każdego dnia przez 
Euro-American Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication 
(SWIFT). 

W związku z tym jakiekolwiek ame-
rykańskie ograniczenia przepływów 
kapitału (czy bezpośredniej interwen-
cji na rynku finansowym – przykład 
Iranu, Rosji czy Wenezueli) mają bar-
dziej dalekosiężne skutki niż taryfy 
handlowe. 

Narzucenie jakichkolwiek ogra-
niczeń finansowychich wymaga 
jedynie powołania się amerykań-
skiego prezydenta na Ustawę  
o nadzwyczajnych uprawnieniach 
ekonomicznych z 1977 r. (IEEPA), któ-
ra pozwala prezydentowi USA ogło-
sić krajową sytuację nadzwyczajną  
i zastosować szereg narzędzi ekono-
micznych w celu reagowania na niety-
powe lub nadzwyczajne zagrożenia.
Podobnie Rosja stoi dzisiaj nie tylko 
standardowymi zamrożeniami akty-

wów i blokowaniem transakcji, ale 
także z ograniczeniami w dostępie do 
amerykańskiego systemu bankowe-
go i wykluczeniem z amerykańskich 
zamówień publicznych.

Chiny, podczas trwającej ekonomii 
pandemii zmierzają się ze spadkiem 
eksportu, powolnymi inwestycjami, 
słabą konsumpcją i spowolnieniem 
tempa wzrostu gospodarcego. 

W tych wyjątkowych okolicznościach 
dla chińskiej gospodarki, administra-
cja D. Trumpa rozważa:

wprowadzenie ograniczeń w przepły-• 
wach finansowych do Chin dla amery-
kańskiego portfela kapitałowego;
zakaz inwestowania amerykańskich fun-• 
duszy emerytalnych na chińskim rynku  
kapitałowym;
wycofywanie chińskich firm z giełd • 
amerykańskich;
ograniczanie dostępu do chińskich in-• 
deksów giełdowych dla zarządzanych 
przez amerykańskie firmy funduszy in-
westycyjnych.

 Wszystko to ma na celu wykorzysta-
nie dźwigni ekonomicznej, politycz-
nej i finansowej do realizacji ame-
rykańskich celów geopolitycznych 
w nowym światowym ładzie gospo-
darczym.

Takie podejście prezydenta może 
zadziałać w stosunkowo krótkim  
okresie i z pewnością dotknie Chiny 
oraz większość państw wysoko roz-
winiętych.

DlaCzEgO taK SIę DzIEjE?

Amerykańscy doradcy prezyden-
ta od dłuższego czasu powtarzają 
chęć umocnienia dolara pomimo 
koniecznych obniżek stóp procen-
towych. 

Słaby dolar podważa zaufanie 
posiadaczy aktywów zabezpie-
czonych w tej walucie nie tylko  
w samej ameryce, ale i na świe-
cie. 

Istnieje dzisiaj poważne ryzyko po-
jawienia się mniejszego zaintere-

sowania dolarem amerykańskim 
na światowym rynku kapitałowym, 
a to mogłoby przy obecnej polityce 
Fedu doprowadzić do wysokiej hi-
perinflacji. 
Druga kwestia to chęć powstrzy-
mania dążeń wielu krajów do 
międzynarodowej reformy mone-
tarnej, której przewodniczą Chiny, 
a która staje się jeszcze bardziej 
realna w obecnej ekonomii pande-
mii.  Może to oznaczać rozszerzenie 
w świecie międzynarodowej roli in-
nych walut, takich jak renminbi czy 
rosyjski rubel. 

Mogłoby to również doprowadzić 
do stworzenia alternatywnego 
systemu walutowego, skoncen-
trowanego na potrzebach krajów 
rozwijających się - zwłaszcza eks-
porterów ropy i surowców ziem 
rzadkich.

Chiny nie pozostają dłuże Waszyng-
tonowi i już dzisiaj podejmują kroki  
w celu zwiększenia ilości pieniądza 
suwerennego i zapewnienia chiń-
skiemu bankowi centralnemu cał-

Chiński bank centralny 
zarządził zamianę pieniądza 
bankowego, stanowiącego 

pełne zabezpieczenie 
jednostek AliPay  

i WeChat, na pieniądz  
banku centralnego. 

Kreacja pieniądza 
w formie rezerw cząstkowych 

przez banki komercyjne  
zostanie znacznie  

ograniczona w Chinach  
już od tego roku.

>>>
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Zasady 
Nasdaq

m. PomPEo naZywa „surowE Zasady na-
sdaq” wZorEm do ochrony inwEstorów 
PrZEd niEucZciwymi chińskimi firmami.

Amerykański sekretarz stanu Mike 
Pompeo ostrzegł 28 czerwca 2019 
r. amerykańskich inwestorów przed 
nieuczciwymi praktykami księgowy-
mi chińskich firm. Niedawna decyzja 
Nasdaq o zaostrzeniu zasad doty-
czących notowań dla takich graczy 
powinna być „wzorem” dla wszyst-
kich innych giełd na całym świecie.

Jego uwagi na ten temat, zgłoszone 
po raz pierwszy przez Reutera przed 
wydaniem oświadczenia, ilustrują 
chęć administracji Trumpa utrudnia-
nia niektórym chińskim firmom han-
dlu na giełdach poza Chinami.

„Musimy podjąć zdecydowane, upo-
rządkowane działania, aby położyć 
kres chińskiej praktyce lekceważenia 
amerykańskich wymogów dotyczą-
cych przejrzystości bez negatywnego 
wpływu na amerykańskich inwesto-
rów i rynki finansowe” - poinformował 
Trump.

Prezydent donald trump 
wydał memorandum w celu 
ochrony inwestorów amery-
kańskich przed brakiem ze-
zwoleń ze strony Pekinu na 
audyty chińskich spółek no-
towanych na giełdzie amery-
kańskiej.

nienia rzeczywistych informacji księ-
gowych amerykańskim inwestorom” 
- powiedział w środę Reuters Keith 
Krach, podsekretarz stanu ds. Wzro-
stu gospodarczego, energii i środo-
wiska w Departamencie Stanu USA.

„Żaden kraj nie powinien oszukiwać 
amerykańskich inwestorów, aby stwo-
rzyć nieuczciwą przewagę, szczegól-
nie gdy działają na rynkach amery-
kańskich” - powiedział Krach.

Wiele chińskich firm notowanych na 
giełdzie w USA prawdopodobnie po-
jawi się w tym roku także na giełdzie 
w Hongkongu, częściowo z powodu 
presji politycznej USA, powiedział 
szef szanghajskiej giełdy.
Starszy urzędnik amerykańskiej ko-
misji nadzoru giełdowego (SEC) 
powiedział, że ma nadzieję, że SEC 
przejrzy protokół ustaleń podpisany 
z Chinami w 2013 r., umożliwiając 
chińskim firmom wstrzymanie się  
z informacjami, jeśli lokalne przepisy 
zabraniają im ich udostępniania.

Oświadczenia oznaczają najnow-
szy punkt zapalny w stosunkach 
USa-Chiny w czasie eskalacji 
napięcia między dwiema naj-
większymi gospodarkami świata 
w związku z handlem, pandemią 
koronawirusa i sytuacją w hong-
kongu.

„Amerykańscy inwestorzy nie powin-
ni być narażeni na ukryte i nieuza-
sadnione ryzyko związane z firmami, 
które nie przestrzegają tych samych 
zasad, co firmy amerykańskie” - po-
wiedział Pompeo w swoim oświad-
czeniu. „Działania Nasdaq powinny 
służyć jako model dla innych wymian 
w Stanach Zjednoczonych i na ca-
łym świecie” - dodał. 
Aden Friedman, dyrektor naczel-

ny Nasdaq, powiedział, że kwestie 
rachunkowości zagranicznej firm 
notowanych na amerykańskich 
giełdach należą do amerykańskiej 
Komisji Papierów Wartościowych  
i Giełd (SEC).

Zaostrzenie przez giełdę standar-
dów notowań nastąpiło po tym, jak 
chińska sieć kawiarni Luckin Coffee 
Inc, która miała debiut w USA na po-
czątku 2019 r., przeprowadziła we-
wnętrzne dochodzenie, które wyka-
zało, że jej dyrektor operacyjny oraz 
inni pracownicy fałszowali transak-
cje sprzedaży w celu uzyskania lep-
szych notowań giełdowych.

„Prawdziwym problemem chińskich 
firm jest brak przejrzystości i ujaw-

kowitej kontroli nad jego emisją wy-
łączając z obiegu banki komercyjne, 
często połączone systemami płatni-
czymi z Ameryką.
Świadczy o tym wypowiedź zastęp-
cy dyrektora generalnego Instytutu 
Waluty Cyfrowej przy chińskim banku 
centralnym Mu Czangczuna, dwa 
miesiące temu na temat systemów 
płatniczych AliPay (należącego do 
Alibaby) i WeChat (należącego do 
Tencent).

„Po prostu zmieniamy instrumenty 
płatnicze z pieniędzy depozytowych  
w bankach komercyjnych na pienią-
dze banku centralnego. Nie zmienia-
my sposobu posługiwania się tymi 
instrumentami, gdyż obsługa rachun-
ków pozostanie niezmieniona”. – po-
wiedział.

CO zNaCzĄ tE SłOWa? 
Otóż AliPay i WeChat to dwa najpo-
tężniejsze chińskie systemy płatnicze, 
które dotychczas działały w oparciu  
o pieniądz zdeponowany w bankach 
komercyjnych.

Jednostki płatnicze w systemie AliPay 
i WeChat można było dotychczas na-
być, przelewając środki z rachunku 
banku komercyjnego. Zamiana odby-
wała się po kursie 1:1. Obecnie chiń-
ski bank centralny zarządził zamianę 
pieniądza bankowego, stanowiące-
go pełne zabezpieczenie jednostek 
AliPay i WeChat, na pieniądz banku 
centralnego.

Zwiększanie suwerennego pienią-
dza we współczesnej gospodarce 
wpisuje się w nowy model polityki 
monetarnej, w którym z jednej strony 
obfitość pieniądza na rynku musi być 
kontrolowana przez bank centralny, 
a kreacja pieniądza w formie rezerw 
cząstkowych przez banki komercyjne 
znacznie ograniczona.

jak to się odbywa w praktyce?

W Chinach operuje firma AliPay, bę-
dąca instytucją juana elektronicz-
nego. Instytucja taka uzyskuje pra-
wo otwarcia specjalnego rachunku 
depozytowego w chińskim banku 
centralnym, na którym przechowuje 
pełne zabezpieczenie emitowanego 
przez nią pieniądza cyfrowego.  

za 1 juan, przelany z konta banku 
komercyjnego na rachunek firmy 
aliPay, kupuje się jednostkę cyfro-
wą, a 1 juan w formie elektronicznej 
przekazywany jest na pozabanko-
wy rachunek w banku centralnym.

Pomimo, że w takiej transakcji go-
tówka nie brała udziału, to 1 juan  
z rachunku banku komercyjnego tra-
fia na rachunek banku centralnego, 
prowadzony w elektronicznym pie-
niądzu suwerennym. W ten sposób 
zmniejsza się ilość pieniądza ban-
kowego o 1 juan, a ilość elektronicz-
nego pieniądza suwerennego banku 
centralnego funkcjonującego poza 
rezerwami banków komercyjnych  
i wzrasta o 1 juan. 



    52       CAPITAL MAGAZYN

GEoPolITYka I EkoNoMIa

                  CAPITAL MAGAZYN        53

Pandemia koronawirusa (COVID-19) dramatycznie wpłynęła 
na globalną działalność gospodarczą od czasu jej opano-
wania na początku 2020 r., A gospodarka strefy euro nie jest 
wyjątkiem. Głównie ze względu na ścisłe środki blokujące 
wprowadzone w większości krajów strefy euro około połowy 
marca realny PKB strefy euro odnotował rekordowy spadek 
o 3,8% w pierwszym kwartale 2020 r. i blisko 13% drugim 
kwartale.

to, co stanie się później, będzie podlegać bezprece-
densowej niepewności.

Podstawa opiera się na zestawie kluczowych założeń doty-
czących przyszłej ewolucji pandemii, a także niezbędnych 
środków ograniczających i zachowania gospodarstw do-
mowych i przedsiębiorstw. 

Linia bazowa zakłada jedynie częściowy 
sukces w powstrzymywaniu wirusa,  
z pewnym odrodzeniem się infekcji  

w nadchodzących kwartałach, 
wymagając ciągłych środków powstrzymywania 

aż do udostępnienia rozwiązania medycznego, 
co, jak się zakłada, nastąpi w połowie 2021 r. 

COVID-19 - projekcje
1. Po tym jak w zeszłym roku spór handlowy pomiędzy USA  
i Chinami zredukował drastycznie światowy wzrost handlowy do 
najwolniejszego tempa od 2009 r. (+1.2% w ujęciu ilościo-
wym), to w 2020 r. epidemia Covid-19  stała się główną barierą  
światowej wymiany handlowej. 

2. Według obliczeń Euler Hermes istniejące środki ograniczające 
rozprzestrzenianie w reakcji na epidemię Covid-19 już stanowią 
odpowiednik +0,7 p.p. dodatkowych taryf celnych na towary — 
podnosząc światową średnią stawkę taryfową do hipotetycznego 
poziomu 6,5% na koniec I kw. 2020 r. 

3. Innymi słowy, w jednym kwartale, handel światowy już po-
niósł straty będące ekwiwalentem całorocznej wojny handlowej 
pomiędzy USA i Chinami w 2019 r. 

4. Międzynarodowa Izba żeglugi ocenia, że epidemia Covid-19 
zmniejszyła handel światowy o ponad 350,000 kontenerów. 
Według Komisji Europejskiej w ostatnich czterech tygodniach 
było 49% mniej rejsów kontenerowców z Chin. Przewidywany 
20-25% spadek w globalnej przepustowości w sektorze żeglugi 
przełoży się na sektor terminali portowych.

5. Mocny dolar, niższe ceny surowców i spadek popytu będzie 
utrzymywał nominalną wymianę handlową w recesji przez cały 
rok 2020.

Oczekuje się, że te środki ograniczające będą wpływać na podaż • 
i popyt. Oczekuje się także, że zwiększona niepewność i pogor-
szenie warunków na rynku pracy skłoni gospodarstwa domowe 
i firmy do dalszego ograniczania wydatków. Znaczne wsparcie 
ze strony polityki pieniężnej, fiskalnej i polityki rynku pracy po-
winno pomóc utrzymać dochody i ograniczyć blizny gospodar-
cze, które pozostawiłby kryzys zdrowotny. 

Ostatnie załamanie cen ropy oznacza gwałtowny spadek infla-• 
cji HICP do poziomów zbliżonych do zera w nadchodzących 
kwartałach. Efekty podstawowe komponentu energetycznego 
spowodowałyby wówczas mechaniczne odbicie na początku 
2021 r. 

Oczekuje się, że inflacja HICP z wyłączeniem energii i żywności • 
również spadnie w perspektywie krótkoterminowej, ale o mniej 
niż inflacja zasadnicza, natomiast skutki dezinflacji będą miały 
szerokie odzwierciedlenie w cenach usług i towarów, ponieważ 
popyt pozostanie słaby.

Z uwagi na bezprecedensową niepewność co do rozwoju 
pandemii i jej wpływu na zachowania gospodarcze, a tak-
że związane z tym środki ograniczające rozprzestrzenianie 
się i powodzenie środków politycznych, EBC przygotował 
dwa alternatywne scenariusze. W łagodnym scenariuszu 
szok jest tymczasowy, a szybkie i skuteczne powstrzyma-

nie wirusa pozwala na szybkie usunięcie ograniczeń. W tym 
scenariuszu realny PKB prawie osiągnąłby poziom prognoz 
pracowników z marca 2020 r. Inflacja w tym scenariuszu 
osiągnęłaby 1,7% do 2022 r. Natomiast scenariusz poważny, 
z silnym odrodzeniem się infekcji, pociąga za sobą bardziej 
rygorystyczne środki ograniczające, które znacznie obciąża-
ją działalność gospodarczą. W tym scenariuszu realny PKB 
spada o 12%.

Podobne założenia dotyczące rozwoju pandemii leżą u pod-
staw międzynarodowych prognoz sugerujących załamanie 
popytu zagranicznego strefy euro w 2020 r. Prognozuje 
się, że realny globalny PKB (bez strefy euro) spadnie o 4%  
w 2020 r.

Znaczące środki polityki pieniężnej, fiskalnej i polityki rynku 
pracy pomogą w utrzymaniu dochodów, ograniczą utratę 
miejsc pracy i bankructwa, a także skutecznie zapobiegną 
powstawaniu niekorzystnych pętli informacji zwrotnych do-
tyczących realnych finansów.

Jeśli chodzi bardziej szczegółowo o komponenty PKB, 
oczekuje się, że konsumpcja prywatna spadnie o 7,8%  
w 2020 r. i stopniowo odzyska swoją pozycję na koniec 
2022 roku.

FOT.: KE/PE/CTM
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Cios ze strony 
protekcjonizmu

Środki protekcjonistyczne na towary medyczne, sygnalizować mogą po-
nowne pojawienie się – i słusznie – retoryki patriotyzmu gospodarczego, 
co wraz ze zmianami zasad polityki gospodarczej zakłócać może łańcu-
chy dostaw w fazie ożywienia i spowalniać wznowienie działalności w II 
poł. roku. 

Podczas gdy Chiny niedawno nałożyły 80-procentowe cło na austra-
lijski eksport jęczmienia, pogłoski o cłach na amerykański import   
z Chin nasilają się wraz z intensyfikacją oskarżeń przeciwko roli Pekinu 
w kryzysie Covid-19. 

krótkoterminowe spory handlowe mogą podkopać zaufanie i wystraszyć 
rynki oraz przyczynić się do wstrzymania odrodzenia cyklu inwestycyjne-
go. OFFSHORING
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Jedna para dżinsów sprzedawana w Europie po cenie 30 -60 euro, • 
wymaga pokonania aż 8,5 tys. km dystansu drogą lotniczą pozo-
stawiając kolosalny ślad węglowy. 

Indygo do produkcji dżinsów przewożone jest do państw północno-• 
afrykańskich (Tunezja, Maroko) szacujących wstępny koszt produk-
cji jednej pary towaru. Następnie kraje te przesyłają surowiec do 
Bangladeszu i Pakistanu w celu merceryzacji i kolorowania. Surowy, 
przerobiony produkt tekstylny, wraca ponownie do Maroka, Tunezji  
i Turcji i tam poddawany jest konfekcjonowaniu. Finalny produkt 
wraca do Europy i Stanów Zjednoczonych w cenie jednostkowej 
nie wyższej niż 3,3 – 7,5  EURO.

Spory prezydenta USA Donalda Trumpa  
z Chinami i Iranem, kontrowersyjna polityka 
premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnso-
na z Unią Europejską, powrót Argentyny do 
peronistycznego populizmu, i pandemia.
To główne uwarunkowania światowej go-
spodarki. Każdy z tych scenariuszy może 
doprowadzić do jeszcze większego kryzy-
su z szybkimi i niebezpiecznymi efektami 
ubocznymi.

Offshoring praktykowany jest od połowy tak siedemdziesiątych • 
głownie przez kraje wysoko rozwinięte. Jest on niczym inny jak 
przenoszeniem procesów biznesowych  –  takich jak produkcja  
i usługi za granice w celu ograniczenia kosztów, do państw sła-
bo rozwiniętych.

Powoduje on niehumanitarny wyzysk biednych państw, które • 
nie posiadają rozwiniętej ochrony socjalnej, oraz powoduje 
wysokie koszty zanieczyszczenia planety.  

Reshoring nie zawsze oznacza zmniejszenie ryzyka, gdyż 
może także oznaczać wrzucenie wszystkiego do jednego 
worka, tworząc w ten sposób ryzyko procykliczności w razie 
uderzenia kryzysu. Można sobie wyobrazić, że wszystkie sek-
tory staną się narażone na krajowe fluktuacje w gospodarce. 
Jeżeli dana gospodarka znajdzie się w stanie zamrożenia, a 
jej zakłady zostaną zamknięte, nie będzie mogła rzeczywi-
ście produkować dóbr na potrzeby lokalne.

Rosnące niezadowolenie społeczne może być nie do po-
godzenia z reshoringiem, ponieważ pociągałoby za sobą 
wysokie koszty pracy przeniesione na konsumentów. Pod-
czas gdy strategiczna niezależność (od importu) jest tak 
zachwalana przez decydentów politycznych, rosnące ceny 
kluczowych dóbr trwałych, takich jak samochody, tekstylia, 
gry pięknie opakowanie w chiński plastik, czy sprzęt elektro-
niczny codziennego użytku mogą być niepopularne i delikat-
ne z politycznego punktu widzenia.

W końcu, poza argumentami politycznymi wciąż braku-
je zachęt dla przedsiębiorstw do reshoringu, który może 
kosztować mnóstwo publicznych pieniędzy.

Czy firmy uwzględnią to w sowich marżach te kolosalne 
koszty? Czy wszystkie rządy zdołają obejść teorię przewagi 
komparatywnej Ricardo i alokowania pracy tam, gdzie jest 

tańsza? Jak dotąd istnieje rozbieżność pomiędzy ambitnymi 
stanowiskami politycznymi i bodźcami biznesowymi.

Ale nie tylko handel może zostać zakłócony, ponieważ bar-
dziej gorliwa kontrola bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych może spowolnić transgraniczne przepływy kapitału. 

Według OECD, w ostatnich latach, od 55% do 65% 
światowego napływu bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych trafiało do krajów, które stosowały międzysek-
torowe procesy oceny bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych – było to dwukrotnie więcej od ich średniego 
napływu przez większą część lat 90. ubiegłego wieku, 
gdy podlegały one kontroli motywowanej przede wszyst-
kim względami bezpieczeństwa. 

Kryzys Covid-19 prawdopodobnie przyspieszy trend (powro-
tu do tych zasad), a UE i Wielka Brytania w szczególności 
mogą potencjalnie zaostrzyć swoje zasady kontroli. UNC-
TAD przewiduje drastyczny spadek światowego przepływu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych – do 40% – w latach 
2020-2021 i osiągnięcie najniższego ich poziomu od dwóch 
ostatnich dekad.

OFFSHORING

PrZEdstawiciEl usa ds. handlu 
ogłosił koniEc offshoringu 

Świadomy tego Parlament Europejski oświadczył - dopiero 
w okresie pandemii, że będzie wspierał reintegrację łańcu-
chów dostaw wewnątrz Unii Europejskiej, aby zaprzestać 
nielojalnym praktykom dystrybucyjnym koncernom handlo-
wym. Czy uogólniony ruch w kierunku reshoringu (lub inaczej 
inshoring – odwrotne do offshoringu zjawisko: przenoszenie 
z powrotem przysłowiowych fabryk do kraju macierzystego – 
i zazwyczaj rynku zbytu i odłączeniu się od gospodarki chiń-
skiej, pakistańskiej i Turecjiej  może mieć sens? 

Całkowite uzależnienie od produkcji chińskiej i innych państw 
azjatyckich znacznie wzrosło w ostatnich 20 latach, co spra-
wia, że reshoring jest jeszcze trudniejszy. Nie tylko wartość 
chińskiej produkcji – jej udział w światowej produkcji wzrósł 
od 2004 r. ponad dwukrotnie, ale równocześnie inne kraje 
zwiększały swoje pośrednie i bezpośrednie uzależnienie od 
chińskich czynników produkcji (Banglasesz i Pakistan). Rze-
czywiście, Chiny są głównym dostawcą środków produkcji 
do USA, Europy i innych państw wysoko rozwiniętych. Ale są 
także głównym dostawcą części samochodowych do Nie-
miec, Japonii, Meksyku i Kanady. Kraje te z kolei korzystają 
z chińskich czynników produkcji, kiedy wytwarzają części  
i komponenty samochodowe, które sprzedają amerykań-
skim producentom samochodów, co tworzy pośrednie uza-
leżnienie od Chin, znacznie większe niż zazwyczaj obserwo-
wane bezpośrednie uzależnienie.
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>>>

USA jako największa gospodarka świata odgrywa 
ważną rolę przywódczą. Jako dostawca głównej 
globalnej waluty rezerwowej Ameryka ma znaczącą 
rolę w mobilizacji i alokacji światowych funduszy 
inwestycyjnych i transferu kapitału.

 
Przywództwo
zaczyna się 
w Ameryce

Amerykańscy decydenci powinni współpracować 
w celu przywrócenia globalnego przywództwa 
gospodarczego swojego kraju poprzez ożywienie 
wielostronnych dyskusji politycznych i poprawę 
funkcjonowania globalnego systemu opartego na 
wzajemnych regułach.

USA powinny wznowić utknięte w martwym punk-
cie wysiłki na rzecz reformy zarządzania MFW i 
Banku Światowego, poprzez dostosowanie repre-
zentacji do dzisiejszych realiów gospodarczych  
i działania na rzecz zwiększenia zasobów funduszu.
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W obecnym stanie najbardziej prawdo-• 
podobną odpowiedzią na obecny kryzys 
jest niestety niższy wzrost gospodarczy, 
pogłębiające się nierówności, zniekształ-
cone rynki i rosnące ryzyko finansowe. Ale 
ten wynik nie jest z góry ustalony. Dzięki 
terminowym zmianom paradygmatu poli-
tyki decydenci mogą położyć podwaliny 
pod bardziej dynamiczną, integracyjną  
i odporną gospodarkę amerykańską.

Wiodące międzynarodowe instytucje 
gospodarcze na świecie - Międzyna-
rodowy Fundusz Walutowy, OECD  
i Bank Światowy - ostrzegają teraz, że 
może minąć co najmniej dwa lata, za-
nim globalna gospodarka odzyska to, 
co zostało utracone przez COVID-19. 
Jeśli główne gospodarki staną w obli-
czu dodatkowych fal infekcji, powrót do 
zdrowia potrwa jeszcze dłużej.
Terminowe i dobrze zaprojektowane 

działania prorozwojowe mogą przy-
spieszyć ten harmonogram, jedno-
cześnie czyniąc odbudowę bardziej 
szeroką i zrównoważoną. Oznacza 
to nie tylko większą krótkoterminową 
ulgę, ale także większy nacisk na wy-
biegające w przyszłość środki, które 
promują wydajność, zmniejszają nie-
pewność ekonomiczną gospodarstw 
domowych, lepiej dostosowują im-
pulsy wzrostu krajowego i międzyna-
rodowego oraz przeciwdziałają coraz 
bardziej niebezpiecznemu rozłącze-
niu między systemem finansowym  
a prawdziwą ekonomią.
USA, jako największa gospodarka 
świata, odgrywa ważną rolę przywód-
czą. Jako dostawca głównej global-
nej waluty rezerwowej Ameryka ma 
znaczącą rolę w mobilizacji i alokacji 
światowych funduszy inwestycyjnych, 
szczególnie w czasach, gdy Rezerwa 

Federalna intensywnie interweniuje 
na globalnych rynkach finansowych. 
Jako dominujący gracz w MFW, Banku 
Światowym, G7 i G20, może napędzać 
- lub osłabiać - globalną koordynację 
polityki. Podczas gdy amerykańscy de-
cydenci polityczni są bardziej chętni do 
prowadzenia polityki sprzyjającej wzro-
stowi, ich zdolność do tego jest coraz 
bardziej ograniczana przez politykę 
wewnętrzną. Pakiet COVID-19 w wyso-
kości 3 bilionów dolarów był imponują-
cym pokazem dwustronnej współpracy. 
Jednak wraz ze wzrostem liczby zaka-
żeń COVID-19 i nasileniem się napięć 
społecznych – czego przykładem są 
szeroko zakrojone protesty przeciwko 
niesprawiedliwości rasowej i przemo-
cy policyjnej – ustawodawcy amery-
kańscy wrócili do swoich odpowied-
nich zachowań. W rezultacie postęp  
w tworzeniu podstaw dla długotermi-
nowego wzrostu – w tym w obszarach,  
w których wydaje się, że istnieje dwu-
stronna umowa, takich jak infrastruk-
tura oraz przekwalifikowanie pracow-

ników - wydaje się bardziej odległą 
perspektywą.
Podobne rozłączenie „woli od zdolno-
ści” można zaobserwować w reakcji 
Ameryki na światową politykę pienięż-
ną. Fed jest gotów zrobić wszystko, co 
w jego mocy, aby ograniczyć cykliczne 
i strukturalne szkody na rynku pracy, 
w tym ponad 26 milionów osób, które 
złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobot-

nych. Brakuje jednak zarówno skutecz-
nych narzędzi, jak i wsparcia ze strony 
amerykańskich decydentów fiskalnych.

Mając niewiele opcji wspierania praw-
dziwego wzrostu gospodarczego, Fed 
czuł się zmuszony do podjęcia wcze-
śniej nie do pomyślenia kroków, które 
coraz bardziej zakłócają funkcjonowa-
nie rynków finansowych, pogłębiając 
w ten sposób nierówności majątkowe  
i zachęcając do podejmowania nad-
miernego ryzyka przez dłużników, jak 
i inwestorów. Zamiast być częścią 
mechanizmu rozwiązania problemu 
gospodarczego, Fed jest teraz zagro-
żony tworzeniem kolejnych problemów, 
w tym niewłaściwej alokacji zasobów, 
nadmiernego zadłużenia i niestabilno-
ści finansowej – wszystko to zaszko-
dzić może przyszłemu wzrostowi.
Intencje i wyniki są również źle dopa-
sowane w międzynarodowych stosun-
kach gospodarczych. W dążeniu do 
uczynienia globalnego systemu handlu 
bardziej sprawiedliwym i zrównowa-

żonym administracja prezydenta Do-
nalda Trumpa prowadziła dwustronną 
politykę, która osłabiła globalne prze-
pływy handlowe. Stany Zjednoczone 
są teraz najbardziej protekcjonistycz-
ne z zaawansowanych gospodarek.
 
Amerykańscy decydenci są podziele-
ni w wielu kwestiach, ale z pewnością 
mogą zgodzić się co do celowości szyb-

szego, bardziej integracyjnego i trwal-
szego wzrostu. Jedynym sposobem na 
osiągnięcie tego w zrównoważony spo-
sób jest towarzyszenie krótkotermino-
wym środkom pomocowym z perspek-
tywicznymi politykami budżetowymi  
i reformami strukturalnymi sprzyjającymi 
wzrostowi gospodarczemu i na rynku  
pracy. W przeciwnym razie potencjal-
nie odwracalne problemy krótkotermi-
nowe, takie jak wysokie bezrobocie, 
mogą stać się głęboko zakorzenione 
i znacznie trudniejsze do rozwiązania.

Ze swojej strony Fed musi zachować 
większą ostrożność w zakresie inter-
wencji na rynkach. Stale poszerzając 
zarówno skalę, jak i zasięg swoich pro-
gramów skupu aktywów, pozbawia ryn-
ki możliwości ich właściwej wyceny i od-
powiedniej alokacji zasobów. Jeśli nie 
będzie ostrożny, może osłabiać jeszcze 
bardziej produktywność słabych firm, 
prawdziwy wzrost gospodarczy osta-
tecznie potwierdzi tylko podwyższone  
w sposób nieuzasadniony ceny 
aktywów.

Wreszcie, amerykańscy decydenci po-
winni współpracować w celu przywróce-
nia globalnego przywództwa gospodar-
czego swojego kraju poprzez ożywienie 
wielostronnych dyskusji politycznych  
i poprawę funkcjonowania globalnego 
systemu opartego na wzajemnych re-
gułach. W tym celu USA powinny wzno-
wić utknięte w martwym punkcie wysiłki 
na rzecz reformy zarządzania MFW  
i Banku Światowego, poprzez dosto-
sowanie reprezentacji do dzisiejszych 
realiów gospodarczych i działania na 
rzecz zwiększenia zasobów funduszu.
Inne kraje nie powinny lekceważyć zna-
czenia takich zmian dla ich wyników 
gospodarczych. 

Wraz z kryzysem COVID-19 ewolu-
cja globalnego paradygmatu polityki 
gospodarczej stała się sprawą pilną. 
Wyzwaniem dla innych krajów jest 
teraz ograniczenie tzw. „ryzyka eg-
zekucji” Ameryki poprzez robienie 
wszystkiego, co w jej mocy, w celu 
zapewnienia samo wzmacniających 
się impulsów wzrostu i sprawiedliw-
szego systemu międzynarodowego.

Szkody gospodarcze  
wyrządzone przez kryzys  

COVID-19 w drugim kwartale 
2020 r. były jeszcze gorsze  

niż oczekiwano. 

Pomimo szczepionki,
 która ma zostać opracowana, 

droga wyjścia z pandemii
 i związanego z nią kryzysu  
gospodarczego pozostaje  

głęboko niepewna.

Co PRzYNIESIE PRzYSzłoŚć  
GlobalNEj GoSPodaRCE  
I jaka w NIEj będzIE  Rola aMERYkI? 

foT.: WhITe house TIA dufour/CTM

Prezydent donald J. Trump wysiada z samolotu Marine one w Joint base Andrews, Md, 
w sobotę 20 czerwca 2020 r. eskortuje go płk stephen snelson - dowódca 89th Airlift 

Wing do Air force one, aby rozpocząć swoją podróż do Tulsa, okla. 
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historia Polski, 
którą każdy Polak 
powinien znać

W XV i XVI w. parlamentaryzm i miłość i umiłowanie do ojczyzny • 
dawały niezwykłą siłę i zdolność Rzeczypospolitej, która stała się 
wartościową i bogatą wspólnotą Polaków, Litwinów, Białorusi-
nów i Ukraińców.

Jednak prywata i pycha elit w kolejnych stuleciach spowodowały, • 
że życie gospodarcze podobnie jak polski parlament zaczęły ule-
gać anarchii. To doprowadziło do upadku państwa polskiego.

króLesTW0 PoLskIe  
I rZeCZYPosPoLITA oboJGA NArodóW 

Po XVI w. z zasady „jednomyślności - zgody posłów ziem” wyłoniło się pra-
wo „liberum veto” jako jej skrajna konsekwencja, która uchodziła przez lata 
za kanoniczną regułę. 

Liberum veto – „ nic o nas bez nas”. Było to „prawo praw”, prawo „macierzy 
praw” – lex legum, matter legum.  To zgubne, jak się okazało po latach, de-
mokratyczne liberum veto było potwierdzane jako prawo kardynalne.
Liberum veto utożsamiano z gwarancją wolności szlacheckich, pełnej demo-
kracji wszystkich obywateli, oraz z prawem „wolnego głosu”– liberum vox.

Po raz pierwszy zostało ono wprowadzone w 1652 r. przez zarządcę mająt-
ku Radziwiłłów, a dokładnie posła Żmudzi - Władysława SICIŃSKIEgO. 

• Zarządca jako jednostka, wystąpił przeciwko uchwale o prolongacie 
obrad sejmowych, po czym opuścił salę obrad.

• Sejm rozszedł się po wielu tygodniach debat bez żadnej ustawy. 

• Był  to pierwszy egoizm jednostki systemu demokratycznego otwierają-
cy drogę przyszłej utracie polskiej suwerenności narodowej.

Niestety, veto „dumnego i aroganckiego wówczas Sicińskiego” stało się szko-
dliwym precedensem. W kolejnych latach dochodziło do podobnych zdarzeń 
podczas obrad polskiego Sejmu.

Za panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego oraz Jana • 
III Sobieskiego, czyli w latach 1648–1696, na łączną liczbę 44 sejmów aż 17 
rozeszło się bez jakichkolwiek uchwał. 

Za panowania Augusta III (1733–1763) doszedł do skutku jedynie Sejm ko-• 
ronacyjny. Próby reformy demokratycznej procedury sejmowej podejmowali 
później bezskutecznie  - Zygmunt III i Jan Kazimierz.

W połowie XVII w. Rzeczpospolitą wstrząsnęły tragiczne w skutkach wyda-
rzenia: wojna domowa na Ukrainie oraz „potop” szwedzki w Polsce zachod-
niej i centralnej, inwazja moskiewska na Litwie. Polska i Litwa ponosiły także 
ogromny ciężar obrony chrześcijańskiej Europy przed agresją muzułmańskiej 
Turcji, wspieranej przez Tatarów krymskich.

zgUBNE POlSKIE 
PRAWo KARDYNALNE
„LIBERUM VETO”

Warchoły, to wy! 
- Wy, co liżecie obcych wrogów 
podłoże, czołgacie się u obcych 

rządów i całujecie najeźdźcom łapy, 
uznając w nich  

prawowitych wam królów. 

Wy hołota, którzy nie czuliście 
dumy nigdy, chyba wobec biedy  

i nędzy, której nieszczęście  
potrącaliście sytym brzuchem 

bezczelników i pięścią sługi. 

Wy lokaje i fagasy cudzego  
pyszalstwa, którzy wyciągacie dłoń 

chciwą po pieniądze - po łupież 
pieniężną, zdartą z tej ziemi, której 

złoto i miód należy jej samej  
i nie wolno ich grabić. 

Warchoły, to wy, co się nie czujecie 
Polską i żywym poddaństwa 

 i niewoli protestem.

Sztuka Wyspiańskiego 
„Wyzwolenie”, w której Konrad  

ma  przejmujący monolog:
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ChOROBa SEjMOWa   
- RzĄDy SEjMIKOWE

1668 r. - SEjM NaDzWyCzajNy 
od 27 sierpnia do 16 września 

• Ustalono uchwałę o miastach.  
   „Miasta nasze królewskie wolne w Państwach Rzeczypospolitej”. 

    Ustawa z 18.04.1791 r. 
„Obywatelów takowych miast, jako ludzi wolnych, ziemię w mia-
stach przez nich osiadłą, ich domy , wsie i terytoria, gdzie jakie do 
których miast prawnie teraz należą, własnością ich dziedziczną, 
być przyznajemy”.  

• aktem prawnym uchwalonym na Wielkim Sejmie Czteroletnim  
   była ustawa rządowa  z 3.05.1791 znana jako Konstytucja 3 Maja.

Artykuł I Konstytucji zagwarantował wyznaniu rzymskokatolickiemu 
stanowisko religii panującej. Wyznawcom innych wyznań zapewnione 
zostały „pokój w wierze oraz opieka rządowa”, co oznaczało pełną 
tolerancję religijną.

• Liberum veto,  konfederacja i sejmiki konfederacyjne uznano  
   oficjalnie jako przyczynę anarchii Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

• Po 20 latach rządu Król Polski Jan Kazimierz Waza abdykował.

1717 r. - SEjM NIEMy
1 lutego 

• Przeciwko królowi Augustowi II  zawiązała się w 1715 r. konfederacja 
    szlachecka zwana targowicą, która rozpoczęła wojnę z monarchą.
• Sejm ten uznał podległość Rzeczypospolitej wobec imperium  
    rosyjskiego.
• Car Rosji Piotr I doprowadził do układu pomiędzy konfederatami  
   a królem.

1764 r. - SEjM ElEKCyjNy 
wrzesień 

• Na króla zostaje powołany  Stanisław August Poniatowski popierany 
   przez Carzycę Katarzynę i obóz Czartoryskich.

Po śmierci w Dreźnie Augusta III Sasa dochodzi do wojny domowej 
pomiędzy hetmanem janem Klemensem Branickim a obozem 
Czartoryskich zwanym Familią.

Hetman Klemens Branicki rosił o pomoc u dworów europejskich
Czartoryski pozyskał rosyjską pomoc wojskową.

1768 r. - SEjM DElEgaCyjNy
od 5 października 1767 do 5 marca 1768  

Ustalono prawa kardynalne, które stały się częścią traktatu protekcyjne-
go z Rosją. Na sejmie ustalono:

• uznanie protekcji Rosji nad Rzeczpospolitą; 
• prawa kardynalne; 
• wprowadzono liberum veto; 
• prawo wypowiedzenia posłuszeństwa królowi; 
• prawo szlachty do własności ziemskiej.

Spod prawa liberum veto na sejmach wyłączone zostały tylko tzw. materie 
ekonomiczne.

1768 r. - KONFEDERaCja  BaRSKa
29 lutego

Wszczęta przez konfederatów wojna przeciwko królowi Stanisławowi 
Augustowi i przeciwko kurateli Imperium Rosyjskiego zakończyła się 
klęską i pierwszym rozbiorem Polski w 1772 r.

1773-1775 - SEjM ROzBIOROWy 

W celu ratyfikacji rozbioru powołano sejm nadzwyczajny (rozbiorowy) 
podczas którego zniesiono liberum veto.

1788-1792 - WIElKI SEjM CztEROlEtNI 

Ustalono m.in. pierwszy fundament przyszłej konstytucji dzięki ustawie 
„Praw Kardynalnych Niewzruszonych”, prawo o miastach i inne ustawy 
które były deklaracją niepodległości i miały przesądzać o treści przy-
szłej konstytucji  oraz stanowiły dowód na zerwanie traktatu z Rosją. )

Ceną  za poparcie postanowień sejmowych przez posłów pruskich była pro-• 
pozycja odstąpienia (po raz pierwszy w historii) przez Rzeczpospolitą Prusom 
Gdańska i Torunia.

1792 r. - taRgOWICa
w nocy z 18 na 19 maja 

Powołanie manifestu  Konfederacji Generalnej Koronnej znany pod 
nazwą Targowicy,  której powstanie ogłoszono w mieście Targowica na 
Ukrainie, a celem było obalenie Ustawy z 3 maja 1791 r. 

założycielami targowicy wspieranej przez Carzycę Katarzynę II byli:

• Stanisław Szczęsny PoToCKI
• Franciszek Ksawery BRaNICKI
• Seweryn RzEWUSKI
• Szymon KOSSaKOWSKI

• Miesiąc później zostaje wypowiedziana przez Rosję wojna. 
Armie koronna i litewska podjęły działania obronne w oczekiwaniu na 
pomoc wojsk pruskich zgodnie z traktatem o przymierzu z 1790 r., 
która nie nadeszła.

• Król Stanisław August 21 czerwca poprosił Rosje o zawieszenie  
   broni po czym na początku lipca Rosja nakazała Królowi  
   przystąpienie do Konfederacji targowickiej. 
   Przystąpienie do Targowicy poparł Hugo Kołątaj. Speciw wyrazili  
   Staniasław Małachowski i Kazimierz Nestor Sapiecha - którzy także 
   pózniej poparli przystąpienie do Targowicy.

Warszawski szewc Jan Kiliński tak pisze:

„Nie mogę ja tu przebaczyć, tak wielkiego błędu panu marszałkowi 
Małachowskiemu, księdzu Sapiesze, marszałkowi litewskiemu, że dali się 
uwieść królowi Poniatowskiemu, że oddali mu pod władzę skarb i wojsko, 
a wiedzieli to, że król chyba i bić się z Moskwą nie chce.”

1793 r. - II ROzBIóR POlSKI
23 stycznia

Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski na mocy traktatu zawartego  
w Petersburgu.

1795 r. - III ROzBIóR POlSKI
24 października

Austria Prusy i Rosja podpisały trzecią konwencję o rozbiorze Polski.

Rzeczpospolita – Państwo obojga i wielu narodów została ostateczne 
wykreślona z mapy Europy.
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PATRIOTYZM 
wEdług kościoła

Podczas 375. Zebrania Plenarnego 
Konferencji Episkopatu Polski  
w Warszawie 14 marca 2017 r.  
został przyjęty dokument  
pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu” 
traktujący o obecnym stanie postaw 
społeczeństwa, patriotyzmie  
obywatelskim przez pryzmat  
chrześcijaństwa i konieczności  
pielęgnowania takich postaw  
dla dobra państwa  
i przyszłych pokoleń.

Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia 
świadomości narodowej, które obserwujemy  
w Polsce w ostatnich latach, jest zjawiskiem 
bardzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiło-
wanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy 
bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle wiąże 
się z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego 
i solidarnego budowania wspólnego dobra. 
Realnie zatem wpływa na kształt naszej przy-
szłości.

PATrIoTYZM – 
PersPekTYWA ChrZeŚCIJAńskA

Patriotyzm jest głęboko wpisany  
w uniwersalny nakaz miłości bliźnie-
go. Międzypokoleniowa solidarność, 
odpowiedzialność za los najsłabszych, 
codzienna obywatelska uczciwość, 
gotowość służby i poświęcenia na 
rzecz dobra wspólnego, które ściśle 
łączą się z patriotyzmem, są zarazem 
realizacją orędzia zawartego w Ewan-
gelii. 

NACJoNALIZM  
PrZeCIWIeńsTWeM 
PATrIoTYZMu

Kościół w swoim nauczaniu zdecy-
dowanie rozróżnia szlachetny i godny 
propagowania patriotyzm oraz będący 
formą egoizmu nacjonalizm.
Święty Jan Paweł II na forum Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ w 1995 r. 
podkreślał, że „należy ukazać zasad-
niczą różnicę, jaka istnieje między 
szaleńczym nacjonalizmem, głoszą-
cym pogardę dla innych narodów i 
kultur, a patriotyzmem, który jest go-
dziwą miłością do własnej ojczyzny. 
Prawdziwy patriota nie zabiega ni-
gdy o dobro własnego narodu kosz-
tem innych. To bowiem przyniosłoby 
ostatecznie szkody także jego wła-

snemu krajowi, prowadząc do nega-
tywnych konsekwencji zarówno dla 
napastnika, jak i dla ofiary”.

Patriotyzm różni się więc od ideologii 
nacjonalizmu, która ponad żywe, co-
dzienne relacje z konkretnymi ludźmi, 
w rodzinie, w szkole, w pracy czy miej-
scu zamieszkania, przedkłada, często 
nacechowane niechęcią wobec ob-
cych, sztywne diagnozy i programy 
polityczne. Różnorodność zaś kultu-
rową, regionalną czy polityczną usiłuje 
zmieścić w jednolitym i uproszczonym 
schemacie ideologicznym.  Potrzebny 
jest w naszej ojczyźnie dobrze nam 
znany z historii patriotyzm otwarty na 
solidarną współpracę z innymi naro-
dami i oparty na szacunku dla innych 
kultur i języków. Patriotyzm bez prze-
mocy i pogardy. Patriotyzm wrażliwy 
także na cierpienie i krzywdę, która 
dotyka innych ludzi i inne narody. 

PATrIoTYZM Tu I TerAZ

W momentach trudnych, w chwilach 
niewoli i narodowej próby, patriotyzm 
bywał często wymagającym egzami-
nem z odwagi i heroizmu. Z poświę-
ceniem i bohaterstwem zdawali go 
polscy powstańcy, żołnierze, działacze 
podziemia i antykomunistycznej opo-
zycji demokratycznej. 
Zdawali go budowniczy polskiego 
państwa podziemnego, ludność cy-
wilna Warszawy i wielu innych polskich 
miast i wsi, zdawali go przedstawiciele 
Kościoła. Zachowując wdzięczną pa-
mięć o naszych bohaterskich braciach 
i siostrach, którzy już zdali ten egza-
min, ze świadomością, że i my może-
my być kiedyś do niego wezwani, win-
niśmy jednak pamiętać, że egzamin z 
patriotyzmu zdaje się również w czasie 
wolności i pokoju. 

Patriotyzm konkretyzuje się w naszej 
postawie obywatelskiej; w szacunku 
dla prawa i zasad, które porządku-
ją i umożliwiają życie społeczne, jak 
– przykładowo – rzetelne płacenie 
podatków; w zainteresowaniu spra-
wami publicznymi i w odpowiedzial-
nym uczestnictwie w demokratycz-
nych procedurach; w sumiennym  
i uczciwym wypełnianiu obowiązków 
zawodowych; pielęgnowaniu pamię-
ci historycznej, szacunku dla postaci 

i symboli narodowych; w dbałości o 
otaczającą nas przyrodę; w zaanga-
żowaniu w samorządność i działania  
licznych organizacji, w podejmowaniu 
różnych inicjatyw społecznych. 

PATrIoTYZM 
NArodoWY I LokALNY

W świetle zasady pomocniczości war-
to też dostrzec, że naturalnym wspar-
ciem patriotyzmu narodowego jest pa-
triotyzm lokalny. Nasza ojczyzna, jeśli 
nie ma być tylko kategorią symbolicz-
ną czy polityczną, powinna mieć kolor 
nieba i kształt krajobrazu konkretnego 
miejsca. A jej oblicze rozpoznajemy 
w twarzach i losach tych, z którymi 
wspólnie żyjemy na co dzień. Ważne 
jest zatem, aby nasza narodowa toż-
samość i narodowy patriotyzm były 
otwarte na różnorodność lokalnych 
społeczności. 

WYChoWANIe  
do PATrIoTYZMu

1. Odpowiedzialna  
    polityka historyczna

W wielu krajach, także w naszej ojczyź-
nie, w budowanie narodowej tożsa-
mości i postaw patriotycznych czynnie 
włączają się również instytucje pań-
stwa, samorządy i politycy. W coraz 
bardziej zglobalizowanym, zunifiko-
wanym i zaawansowanym technolo-
gicznie świecie starania o zachowania 
własnej tożsamości, o wspólną histo-
ryczną pamięć, o poczucie narodowej 
solidarności oraz budowanie słuszne-
go szacunku i respektu u innych uznać 
należy za uprawnione i uzasadnione. 

Celem roztropnej polityki historycznej 
jest bowiem jednoczenie ludzi wokół 
wspólnego dobra, wzmacnianie więzi 
międzyludzkich i poczucia wspólnoty 
duchowych wartości ponad różnicami 
i podziałami. 

2. Szczególna misja rodziny

W naszej historii, zwłaszcza gdy nie 
istniało wolne państwo polskie, rodzi-
na była najważniejszą szkołą patrio-
tyzmu. Także dziś, w wolnej Rzeczpo-
spolitej, przywilej i moralny obowiązek 

fot. Eliza bartkiewicz  bP kEP / episkopat.pl

Kościół katolicki w Polsce jest związany z tradycją narodową, regionalną i naszą 
tożsamością silnie zakorzenioną w chrześcijaństwie. W całej historii Polski tre-
ści narodowe i religijne są z sobą powiązane i to połączenie wiary chrześcijańskiej  
i patriotyzmu najbardziej było widoczne w tragicznych okresach dla Polski. O niero-
zerwalnym połączeniu polskości z chrześcijaństwem pisał św. Jan Paweł II („Pamięć  
i tożsamość”, Znak, 2005, rozdz. 14 – „Historia”, str. 81): „Mówiąc bowiem o chrzcie, 
nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierw-
szego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące  dla po-
wstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym zna-
czeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas  
z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie” – mówił Jan Paweł II.
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budzenia i kształtowania postaw pa-
triotycznych, podobnie jak przekaz 
wiary i wychowanie, spoczywają nade 
wszystko na rodzinie. 

3. Rola szkoły

Naturalnym wsparciem i sojusznikiem 
rodziny w kształtowaniu postaw pa-
triotycznych winna być polska szkoła. 
Doświadczenia historyczne pokazują, 
jak ważny i jak owocny był trud pol-
skich nauczycieli, którzy w kolejnych 
pokoleniach kształtowali w Polakach 
postawy dojrzałego patriotyzmu. Ta 
szczególna misja szkoły, nauczanie 
młodego pokolenia na temat naszej 
ojczyzny, jej historii, współczesności, 
kultury, gospodarki, miejsca w Europie 
i współczesnym świecie, pozostaje 
nadal aktualna. 

Dziś jednak, w dobie tak zwanego 
społeczeństwa informacyjnego, 
które zalewa nas coraz większą falą 
rozmaitych, czasem niesprawdzo-
nych lub uproszczonych wiadomo-

ści, wyzwaniem staje się nie tylko 
dostarczenie informacji, ale także, 
a może przede wszystkim, umiejęt-
ność ich sprawdzania, porządkowa-
nia i rozumienia. 

4. zadania ludzi kultury

Odnosząc się do patriotyzmu i naro-
dowej tożsamości, nie sposób też nie 
wspomnieć o odpowiedzialności twór-
ców, ludzi kultury i mediów, których 
przywilejem i zadaniem jest poszuki-
wanie właściwych środków wyrazu, 
form i symboli, dzięki którym, jako 
wielka i różnorodna narodowa wspól-
nota, możemy się komunikować oraz 
wspólnie przeżywać nasze doświad-
czenia, niepokoje i nadzieje. 

Zjawisko globalizacji stawia przed nimi 
tym ważniejsze zadanie ukazywania 
kolejnym pokoleniom Polaków drama-
turgii naszych dziejów, a także piękna 
polskiej ziemi oraz niepowtarzalnego 
wyrazu polskiej literatury, muzyki, sztuk 
plastycznych, filmu czy teatru. 

A głębokie zmiany społeczne i tech-
nologiczne czynią dziś szczególnie 
istotnym wyzwaniem poszukiwanie 
odpowiedniego języka ekspresji oraz 
symbiozy kultury wysokiej z masową, 
dzięki któremu wielka tradycja pol-
skiej kultury i bezcenne doświadcze-
nia pokoleń poprzednich spotkają się  
z doświadczeniami dnia dzisiejszego, 
a także nadziejami i niepokojami po-
koleń najmłodszych.

Patriotyzm i jego pojęcie  
w rozumieniu Kościoła katolickiego 

dalekie jest od propagowanych  
dzisiaj często haseł 

o zabarwieniu nacjonalistycznym. 

A wychowanie do patriotyzmu to dłu-
ga droga, ale i wsparcie wielu ludzi  
i instytucji w kształtowaniu nowego po-
kolenia i jego tożsamości narodowej 
oraz miejsca w Europie i na świecie.

sEtna 
rocZnica  
urodZin  

PaPiEŻa-Polaka

Całym swoim życiem świadczył o tym, że świat trzeba 
zmieniać na lepsze. Miał głęboką wiarę w to, że w obli-
czu dwóch światowych totalitaryzmów jesteśmy powo-
łani do siania dobra – powiedział szef rządu podczas 
uroczystość obchodów  setnej rocznicy urodzin Papie-
ża-Polaka.

Papieżowi Janowi Pawłowi II jesteśmy winni wdzięcz-
ność i pamięć, czerpiąc lekcje z jego ogromnej mą-
drości – podkreślił Mateusz Morawiecki. Dzięki niemu 
możemy tworzyć wolną Polskę – dodał.

Premier złożył także kwiaty pod Pomnikiem Jana Pawła 
II w Wadowicach, a następnie uczestniczył we Mszy Św.  
w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie.

Podczas uroczystości w Wadowicach wskazywał, że Jan 
Paweł II był ojcem naszej wolności, ojcem „Solidarności” 
i ojcem nowego spojrzenia na rzeczywistość. Jak dodał, 
„Jego nauczanie oraz jego całe życie było wielką formacją 
dla polskiego społeczeństwa oraz zwiastunem nadziei dla 
całego świata” – mówił Mateusz Morawiecki.

Zdaniem premiera, dziś powinniśmy patrzeć w przyszłość 
pamiętając o lekcji, jaką dał nam Jan Paweł II. „Nasz wielki 
rodak, święty Jan Paweł II był na pewno osobą, która nie tyl-
ko zmieniła losy świata i losy Polski, ale też wyznaczyła nowe 

kierunki i ścieżki myślenia o przyszłości” – podkreślił.

Jan Paweł II przyzwyczaił nas do tego, że zawsze, kiedy 
przybywał do Ojczyzny, doskonale wiedział, co trapi Pol-
skę i Polaków, a w tamtym czasie widział dodatkowo za-
grażające także  próbu dechrystianizacji Europy.  

W polskiej tradycji nie brakuje wzorów życia poświęconego 
całkowicie dobru wspólnemu naszego Narodu. Przykłady 
odwagi i pokory, wierności ideałom i poświęcenia wyzwa-
lały najpiękniejsze uczucia i postawy u wielu Polaków, któ-
rzy bezinteresownie i z poświęceniem ratowali Ojczyznę, 
gdy była ona poddawana naj¬cięższym próbom.

15 lat po śmierci Jana Pawła II, w szczególnie trudnym dla 
społeczeństwa i wspólnoty międzynarodowej czasie, na-
leży przywołać słowa papieża „Musicie być mocni mocą 
miłości”, które padły podczas pierwszej pielgrzymki do 
Polski w 1979 roku. Tegoroczne hasło rocznicy 2 kwietnia 
nabrało szczególnego znaczenia, a i same obchody wy-
glądały inaczej niż dotychczas.

Prezydent donald j. trump i pierwsza dama  
melania trump pozują do zdjęcia przed pomnikiem  

św. jana Pawła ii przed udziałem w ceremonii  
składania wieńców we wtorek 2 czerwca 2020 r.  

w narodowym sanktuarium świętego jana Pawła ii  
w waszyngtonie 

FOT.: WhITE hOUSE A.hANKS /CTM
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PATRIOTYZM
GOSPODARCZY
Państwa chroniące najbardziej 

 własne interesy narodowe  
i Przykłady działań  

Protekcjonistycznych

Komisja Europejska  
sprzeciwia się wszelkim formom  
protekcjonizmu gospodarczego. 

Traktat Lizboński dotyczący  
funkcjonowania Unii  

Europejskiej, który wszedł w życie  
w grudniu 2009 r. zabrania  

ograniczania przepływu kapitału  
między państwami członkowskimi  

i państwami trzecimi UE. 

Dopuszcza taką możliwość jedynie 
tam, gdzie chodzi o obronność  

i bezpieczeństwo narodowe. 

Ponadto w swoich stosunkach  
gospodarczych z państwami  
trzecimi Komisja Europejska  

nie wymaga wzajemności.  

Jak dotychczas UE nie rozwinęła  
też szerzej własnej doktryny  
europejskiego patriotyzmu  
ekonomicznego, to znaczy  

prawodawstwa pozwalającego  
na kontrolowanie, albo ograniczanie 

pozaunijnych przedsięwzięć  
gospodarczych, które dotyczą  

chociażby strategicznych  
sektorów gospodarczych. 

Wydawać się może, że takie kraje jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania 
są bardziej odporne na tendencje patriotyczne. 

Jednak rzeczywistość pokazuje, że i one nie stronią od wszelkich form 
kontroli nad przejęciami krajowych podmiotów gospodarczych, pomimo, 
że w publicznych dyskursach promują otwartą gospodarkę globalną.

Dlatego też liberałowie pokazują niebezpieczeństwa, ja-
kie ich zdaniem się z nim wiążą i optują za jego odrzu-
ceniem. Taki pogląd jest bliski ekonomistom i szefom 
niektórych przedsiębiorstw. Rozumieją oni to pojęcie  
w bardzo płytki sposób, przeciwstawiając je jednocześnie 
takim wartościom jak obiektywna skuteczność państwa  
i administracji czy atrakcyjność terytorium, na jakim można 
inwestować. 
Wiele kontrowersji i niejasności oraz brak właściwe rozu-
mianego współczesnego patriotyzmu ekonomicznego po-
wodują, że wielu sprowadza patriotyzm gospodarczy do 
protekcjonizmu. 

Jednak nie chodzi tutaj wcale o lansowanie za wszelką cenę 
swoich własnych produktów czy marek, lecz tylko o obronę 
narodowych oraz europejskich interesów na światowym ryn-
ku, na jakim bywają one niedowartościowane i gdzie wygry-
wa globalizacja. 

Inaczej mówiąc, jest to po prostu jasna i jednoznaczna odpo-
wiedź na wszystkie formy nieuczciwości stosowane na ryn-
kach międzynarodowych, a zarazem sposób na to, aby w tej 
grze walczyć na równych zasadach.

We wszystkich krajach przemysł obronny, aeronautyka czy 
technologie związane z informatyką i informacją funkcjonu-
ją i prosperują wyłącznie dzięki rządom.
Niechęć liberałów lub krytyka przez nich patriotyzmu eko-
nomicznego posiada schizofreniczny charakter.

 

Patriotyzm ekonomiczny spotyka się niekiedy z ostrą krytyką, jed-
nak argumentacja, którą stosują jego przeciwnicy bardzo często 
jest wynikiem niewiedzy albo złej wiary. 

Bywa on na przykład postrzegany jako forma protekcjonizmu, 
albo nowa wersja kolbertyzmu, który podtrzymuje narodową go-
spodarkę, przeszkadzając konkurencji, zwłaszcza tej międzynaro-
dowej, lub całkowicie ją eliminując. 

Związek narodowego interesu z ekonomią przybiera róż-
norodne formy.
Występuje on jednak praktycznie wszędzie, co jest zu-
pełnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że rynek to gra sił,  
a więc nikt, kto chce odnosić na nim korzyści nie może po-
zostawić spraw wyłącznie swojemu biegowi. Silni respektu-
ją tylko siłę i można ich przekonać do swoich racji jedynie 
konkretnymi argumentami. 
Dlatego właśnie państwo musi znaleźć sposoby na to, aby 
stanąć na wysokości zadania i sprostać trudnościom zwią-
zanym z funkcjonowaniem na międzynarodowych rynkach. 
Państwo musi się liczyć z tym, że wprowadzenie skutecz-
nych metod obrony przed konkurencją naraża je na liczne 
niebezpieczeństwa, ze szpiegostwem włącznie. 

W doktrynie patriotyzmu ekonomicznego nie chodzi bynaj-
mniej, jak można pochopnie i błędnie mniemać, o odbie-
raniu obywatelom prawa do nawiązywania kontaktów biz-
nesowych z zagranicznymi podmiotami, czy o chorobliwe 
podejrzewanie ich o to, że powodowani chęcią zysku, będą 
celowo działać na szkodę własnego państwa. 

Taka interpretacja jest bardzo ograniczona i nieprawdziwa, 
ponieważ pozytywne zaistnienie na międzynarodowych ryn-
kach i szeroko pojęta współpraca oraz wymiana handlowa 
z innymi krajami także przyczynia się do wzrostu lokalnego 
PKB i jest warunkiem sine qua non tego, aby narodowa 
gospodarka mogła w ogóle normalnie funkcjonować. 

FUNKCJA PAńSTWA
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Niemcy nie określiły  
oficjalnie swoje sektory  

strategiczne, które  
nie mogłyby być 

 przejmowane przez  
zagraniczne podmioty,  

jednak wiele stosowanych  
przez nich procedur  

ochronnych ma charakter  
w dużej mierze historyczny, 

a interwencjonizm  
państwa we współczesnej  

gospodarce niemieckiej  
 jest silnie obecny.

PROTEKCJONISTYCZNE NIEMIECKIE LEGISLACJE 

Poruszając kwestię przepisów prawnych dotyczących ochrony narodowego 
interesu gospodarczego Niemiec należy przytoczyć ustawę „Volkswagena”  
z 1960 r.  Daje ona po dziś dzień prawo weta w stosunku do ważnych decyzji, ta-
kich jak zamknięcie zakładów, fuzje i przejęcie przez zagranicznych inwestorów, 
oraz regionalnych spółek w których udziały posiada Land Dolnej Saksonii. 

Prawo to zostało kilkakrotnie atakowane przez Brukselę za uniemożliwianie zagwaran-• 
towania swobodnego przepływu kapitału zgodnie z Traktatem Lizbońskim, a Trybunał 
Europejski wezwał w 2002 roku niemieckiego ustawodawcę do uchylenia niniejszego 
aktu prawnego. 

Jednak po 11 latach negocjacji rządu niemieckiego z KE, Trybunał Sprawiedliwości • 
UE w październiku 2013 r. uznał ostatecznie, że Niemcy mogą zachować tzw. „złotą 
akcję” w Volkswagenie, chroniąc w ten sposób niemiecki koncern przed jakimkolwiek 
przyszłym przejęciem ze strony innego podmiotu zagranicznego.

W międzyczasie, gdy Komisja Europejska badała niemieckie prawo, grupa  
Porsche przejęła bardzo szybko część udziałów grupy Volkswagen po to, aby 
uniknąć jakiejkolwiek publicznej oferty przejęcia kapitału spółki, oraz na wypa-
dek gdyby decyzja Trybunału Sprawiedliwości była zagrożeniem dla niemiec-
kiego sektora motoryzacyjnego. Silną reakcję obronną ze strony niemieckiego 
rządu  wywołała, mająca miejsce w grudniu 2006 r., próba zakupu Germani-
scher Lloyd SE z siedzibą w Hamburgu przez francuskie przedsiębiorstwo  
„Veritas”. Komitet zarządzający wszelkimi sposobami utrzymał przewagę nie-
mieckiego kapitału i przedstawiał ryzyko, na jakie przejęcie grupy przez fran-

NIEMCY  

Podobnie jak Francja  
czy Stany Zjednoczone,  

tak i Niemcy monitorują regu-
larnie inwestycje zagraniczne 

na swoim terytorium, aby móc 
interweniować w przypadku 

jakichkolwiek prób  
przejmowania kontroli nad 

kapitałem niemieckim. 

Kwestia ta została szeroko opisana 
w raporcie dotyczącym inwestycji 

zagranicznych w krajach Unii Europej-
skiej Diany Filippovej - „Le contrôle 

des investissements étrangers  
par les états membres face  

à l’Union européenne-quatrième  
pilier ou cinquième colonne ?   

HEC 2011.

 Z prawnego punktu widzenia 
w 2008 r. Niemcy przyjęły  

ustawę AWG (Cécile de 
Corbière, L’Allemagne se 

prémunit contre les fonds 
souverains, le figaro 20 aout 
2008) dotyczącą inwestycji  

i handlu zagranicznego, która 
wymaga zezwolenia rządu  

na każdą inwestycję przekracza-
jącą 25% kapitału spółki  
gdy tylko w grę wchodzi 

 interes narodowy.

 Środek ten dotyczy nie tylko 
spółek spoza UE, ale także  

w przypadku udziału kapitało-
wego lub oferty spółki unijnej, 

której ponad 25% kapitału 
byłoby w posiadaniu kapitału  

spoza Unii europejskiej.

cuski podmiot mogłoby narazić 3 200 zatrudnionych w tej firmie Hamburczy-
ków. Podobnie było w przypadku udaremnienia przejęcia przez inwestorów 
zagranicznych udziału w firmie Puma. Ostateczne zwycięstwo miliardera Gün-
thera Herza - w ogóle nie powiązanego z branżą, który utrzymał swój główny 
akcjonariat w Pumie, wywołało bardzo pozytywne reakcje władz politycznych  
i niemieckiej prasy. 

Niemieckie publiczne oferty udziałów i akcji IPO (Initial Public Offering)

W odniesieniu do regulacji rynku akcji niemieckie IPO od dawna podlegają tzw. 
niemieckiemu „kodowi przejęcia”(übermahmekodex), który jest serią dość 
elastycznych dyrektyw w stosunku do których bardzo często nie stosują się 
duże koncerny niemieckie np. BMW.  
W 2002 r., po próbie przejęcia kontroli nad spółką Mannesmann, rząd niemiecki 
przyjął „ustawę o nabywaniu i przejęciu papierów wartościowych” (wertpa-
piererwerbs-und-übermahmegesetz ), aby ustanowić o wiele bardziej formal-
ne ramy regulujące i kontrolujące zagraniczne oferty przejęć.

Przy transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2004/25/CE i dyrektywy Rady 
Europy z 21.04.2004 r. dotyczących publicznych ofert zakupu akcji (IPO), Niemcy – 
podobnie jak Holandia postanowiły wprowadzić dość sprytną zasadę „neutralności za-
rządzania”. 

Niemiecka firma chcąc chronić swój kapitał przed zagranicznym przejęciem 
może uchylić zasadę „neutralności zarządzania” przez stosowny zapis w statu-
cie spółki. W ten sposób zarząd spólki posiada większe pole manewru w przy-
padku zbycia własnych udziałów - informuje  Rapport de Blakes, Cassels & 
Graydon, les mesures anti OPA en Europe, aout 2013 r.

Ustawa o prawie handlu zagranicznego – aWg z 2008 r.

W wywiadzie opublikowanych na łamach dziennika Le Monde 15.05.2014 r, „Pa-
triotyzm gospodarczy – jak inne kraje chronią własny przemysł”  ówczesny 
francuski minister gospodarki i odnowy produkcji  arnaud Montebourg po-
ruszył m.in. przykład niemieckiego protekcjonizmu gospodarczego. 
Wskazał on, że Niemieckie Ministerstwo Gospodarki od 2008 roku dysponuje 
czasem dwóch miesięcy, aby całkowicie wstrzymać transakcję przejęcia nie-
mieckiej firmy przez podmioty zagraniczne z racji na zagrożenie jakie może ona 
stwarzać narodowym interesom niemieckiego społeczeństwa.
„… w 2008 roku rząd niemiecki, zaniepokojony możliwością wykupu nie-
mieckich przedsiębiorstw  przez zagraniczne fundusze inwestycyjne dał 
sobie możliwość, aby zapobiegać  na przyszłość tego rodzaju przejęciom, 
z racji na niebezpieczeństwo zagrażające podstawowym narodowym inte-
resom niemieckiego społeczeństwa”  - powiedział minister.

Szczególny niemiecki system kapitałowy

Oprócz narzędzi legislacyjnych Niemcy mają skuteczny system ochrony intere-
sów narodowych dzięki szczególnemu systemowi kapitałowemu. Opiera się na 
trzech historycznie ukształtowanych filarach: 

• najpierw własność firm zabezpieczonych kapitałem rodzinnym;
• następnie sieć wzajemnych udziałów kapitałowych wyłącznie między 
        niemieckimi spółkami;
• wreszcie udział krajów związkowych (Bundesländer - potocznie  
        zwanych landami) w kapitale spółek. 

W celu ochrony krajowego przemysłu przed inwestycjami zagranicznymi rozbieżno-
ści klasowe i różnice polityczne znikają jeśli konieczne jest osiągnęcie konsensusu 
narodowego co do formy i strategii przejęcia niemieckich firm. W ten sposób nie-
mieckie podmioty gospodarcze i instytucje publiczne dążą do utrzymywanie właści-
wej struktury akcjonariatu (aby w razie, gdy zostanie uruchomione wrogie przejęcie 
firmy  przez spółkę zagraniczną móc przejąć kontrolę nad firmą krajową).    
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Francja od lat ma własne  
narzędzia do ochrony  

narodowego kapitału przed 
inwestycjami zagranicznymi,  

a w ostatnich latach  
wzmocniła jeszcze  

bardziej ochronę swojej  
gospodarki przyjętym  

 „Dekretem Patriotyzmu 
Gospodarczego” w 2014 r.

Francuska doktryna patriotyzmu ekonomicznego została po raz pierwszy sformułowana  • 
w 2003 r. Jej głównym celem jest promowanie narodowej gospodarki i ochrona 15 strate-
gicznych gałęzi przemysłu, wiązanych z interesem narodowym, bezpieczeństwem narodo-
wym i gospodarczym.

Otwarta idea patriotyzmu ekonomicznego pojawiła się w debacie publicznej we Francji  • 
w połowie 2005 r. w wyniku wystąpienia ówczesnego premiera Dominique de Villepin’a.  

Oświadczył on wówczas, że należy bronić Francji i tego, co francuskie i energicznie • 
działać na rzecz prawdziwego patriotyzmu gospodarczego.

Temat ten był potem podsycany przez takie sprawy jak chociażby wcześniejsza 
publiczna oferta zakupu firmy Arcelor przez Mittal Steel czy firmy Suez przez 
włoskiego Enela, w wyniku czego pojawiły się rządowe plany fuzji wielkich kon-
cernów Suezu i Gaz de France. 

Pokazywały one, że działania rządu chroniącego narodowy kapitał cieszą się 
dużym zaufaniem i sympatią francuskiej opinii publicznej. Jednak ekonomiści  
i media pomijali świadomie tę kwestię zaufania społecznego milczeniem, a za-
graniczni komentatorzy mieli wówczas doskonałą okazję do zastraszania opinii 
publicznej, że taka polityka ekonomiczna na pewno doprowadzi do silnego na-
cjonalizmu i izolacji Francji na arenie międzynarodowej.

Media pomijały fakt, że ponad 80 proc. francuskiego społeczeństwa popierało i nadal 
popiera rządową politykę ochrony interesu narodowego. Pomijają także fakt, że takie 
działania ochronne są niezwykle powszechne i skutecznie praktykowane w większości 
krajów na świecie.    

FRANCJA
dEkrEt PatriotyZmu gosPodarcZEgo  z  2014 r.            

FRANCUSKIE LEGISLACJE

 Dekret „anty-IPO” z 2005 r. przeciwko publicznym 
ofertom zakupu akcji francuskich spółek.

Francuskie regulacje rynku giełdowego oferują szereg ofert 
zapobiegających przejęciu krajowych firm w celu ochrony 
przed zagranicznymi przejęciami:

• „Kupony Bretońskie”;
• zasada wzajemności (dyrektywa 2004/25 / WE w sprawie 
    ofert przejęcia);
• podwójne prawa głosów dla giełdowych inwestorów  
    długookresowych;
• stosowne ochronne przepisy przy podwyższeniu kapitału  
    spółki giełdowej.

Pod koniec 2005 r. rząd francuski przyjął dekret Anty-IPO 
przeciwko publicznym ofertom zakupu akcji. 

Zgodnie z nim, zagraniczni inwestorzy, którzy chcą przejąć kontrolę 
nad francuskimi przedsiębiorstwami zaliczanymi - wówczas jeszcze 
11., wrażliwych sektorów gospodarczych, niezależnie od tego czy 
są notowanie na giełdzie, muszą najpierw uzyskać zgodę francu-
skich władz. Zastosowano wówczas zapis interesu narodowego. 

Rozszerzono także ilość sektorów strategicznych o takie 
branże jak badania naukowe, materiały i technologie do 
pozyskiwania i przechwytywania danych, kasyna i przemysł 
gier hazardowych oraz wszelkie inne technologie które 
mogą mieć zastosowanie zarówno w wojsku, jak też wśród 
szeroko rozumianej społeczności francuskiej.
 
Dekret ten spotkał się początkowo z nieprzychylną reakcją 
Komisji Europejskiej. Jej zdaniem przyjęta w ustawie defi-
nicja narodowego interesu zniechęcała zagranicznych in-
westorów do inwestycji na francuskim rynku kapitałowym. 
Dopiero w roku 2014 KE wyraziła zgodę i zrozumienie dla 
chęci kontrolowania przez rząd francuski działalności go-
spodarczej po tym jak Francja usunęła zapis interesu naro-
dowego i zastąpiła go „narodowym bezpieczeństwem”.

Rząd francuski chcąc zjednać sobie przychylność Bruk-
seli zastosował także inny bardzo sprytny sposób zapi-
sów legislacyjnych.

W przypadku ofert przejęcia Francja zdecydowała się 
uchylić od europejskiej dyrektywy 2004/109 / WE z dnia 15 
grudnia 2004 r. w sprawie przejrzystości. (obowiązek ataku-
jących firm do komunikowania się w razie potrzeby o me-
chanizmach zapobiegających na zasadzie wzajemności).  
Francuska Firma docelowa będąca podmiotem przejęcia 
nie mogła zatem zastosować obrony, jeśli zagraniczna fir-
ma atakująca jej nie miała.  
Jednak Francja przekształciła obowiązującą zasadę neu-
tralności dyrektywy europejskiej.
Wprowadzono zapis dot. uzależnia wszelkich możliwych 

działań obrony, jednak wynikające z niego stosowne zapisy  
muszą być zatwierdzenie przez walne zgromadzenie spółki 
francuskiej będącej podmiotem przejęcia przez inwestorów 
zagranicznych.

O ile pierwszy tak sformułowany zapis utrudnia obronę 
przed ofertą przejęcia firmy, to drugi już taką możliwość 
daje. 

Prawnikom KE nie podobało się także zbyt restrykcyjne od-
dzielanie państw członkowskich Unii od tych, które jeszcze 
nimi nie są, oraz zapisy przyznające specjalny status nie-
którym inwestorom. Uznali oni, iż godzą one w swobodny 
przepływ dóbr i kapitału oraz prawo do wolnej konkurencji. 
Dlatego rząd francuski poszerzył definicję krajów unijnych, 
aby uwzględniała ona także takie państwa jak Szwajcarię, 
Norwegię i Lichtenstein, a które nie są formalnie członkami 
UE, jednak należą do wspólnej przestrzeni ekonomicznej. 

W ten sposób Francja uzyskała doskonały kompromis z Brukse-• 
lą – z jednej strony pozostaje otwarta na zagraniczne przejęcia 
a z drugiej strony zachowała własne narzędzia legislacyjne sku-
tecznie chroniące przed inwestycjami zagranicznymi.

 Dekret o ochronie sektorów strategicznych z 2005 r.
W grudniu 2005 roku Francja przyjęła dekretetem nr 2005-
1739 rozszerzenie liczby sektorów strategicznych (legifran-
ce.gouv.fr), które należy chronić w przypadku zagranicz-
nych ofert przejęcia.

Od tej pory rząd może zastosować swoje weto w sposób 
„uznaniowy”, gdy tylko zagrożone będą strategiczne intere-
sy gospodarcze.
  Podwójne prawo głosów  dla inwestorów  
długookresowych – Prawo Florange z 2014 r.
Przyjęta 29 marca 2014 r. ustawa pod nazwą „Prawo Flo-
range” wprowadziła podwójne prawo głosów dla wszyst-
kich akcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej od dwóch 
lat udziały w firmach.

Trzeci ustęp paragrafu 225-123 francuskiego kodek-• 
su handlowego automatycznie gwarantuje system podwój-
nej większości głosów od 2016 r. udziałowcom notowa-
nych na giełdzie spółek, którzy utrzymują zarejestrowane 
udziały przez okres co najmniej dwóch lat chyba, że firma wy-
kluczy taką możliwość modyfikując wcześniej stosowne zapisy  
w swoim statucie.

dlaczego rząd francuski  
decyduje się na zwiększenie  
roli inwestorów  
długookresowych  
w akcjonariacie firm?
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Pomimo zadowalającego stopnia  
koncentracji własności większości  

spółek z udziałem francuskiego Skarbu 
Państwa, rząd francuski zdecydował  
o wprowadzeniu prawa podwójnego  

głosowania z kilku istotnych  
powodów, które mają na celu: 

 i 

• przeciwdziałać nasilającym się tendencjom na ryn-
kach międzynarodowych ograniczania mechanizmów 
lewarowania kontroli nad kapitałem spółek. Ogranicze-
nia te narzucane są przez postępującą globalizację nurtu 
ładu korporacyjnego (Corporate Gouvernance); 

• ochronę narodowego interesu własnych firm przed 
niepożądanymi skutkami spekulacyjnymi i krótkookreso-
wymi inwestycjami agresywnych funduszy;

• odzyskanie przez firmy realnego wpływu na gospo-
darkę i budowę przyszłego modelu długookresowego 
finansowania gospodarki narodowej; 

• zachęcanie inwestorów instytucjonalnych i gospodar-
stwa domowe do inwestycji długoterminowych;

• zapewnienia tańszego długookresowego finansowania 
swoim krajowym firmom;

• zwiększenie roli państwa w decyzjach Walnego Zgro-
madzenia tych firm w których posiada swój udział;

• zapobiegania konfliktom interesu pomiędzy strategia-
mi długookresoweg rozwojuo firm, a krótkookresowym 
celem aktywistów spekulacyjnych;

• nagrodzić najbardziej stabilnych akcjonariuszy, inwe-
storów indywidualnych, francuskie podmioty finansowe, 
akcjonariuszy rodzinnych oraz akcjonariuszy historycz-
nych.

ECGS kwestionował bezskutecznie to nierówne trakto-
wanie udziałowców a także hipokryzję z nim powiązaną.  
Także największy europejski fundusz inwestycyjny PhiTrust stał 
przez wiele lat na czele inwestorskiej bitwy przeciw zmianom  
prawa. Jego zdaniem, prawo Florange nadaje negatywny 
wizerunek francuskim rynkom, działa negatywnie na interesy 
mniejszości oraz źle wpływa na wartość spółek giełdowych.  

Holenderski fundusz APG zarządzający aktywami rzędu 0,5 
bln euro nadal zajmuje krytyczne stanowisko wobec francu-
skiej legislacji. W opinii zarządzających funduszem, spora 
grupa akcjonariuszy – w tym inwestorów instytucjonalnych 
z długoterminowym horyzontem – znalazła się w nieko-
rzystnym położeniu względem większych udziałowców. 

Fundusz ten nadal wspiera zasadę jednej akcji za jeden 
głos, oskarża rząd francuski o protekcjonizm gospodarczy, 
a mimo to od lat inwestuje blisko 75% swojego portfela w 
aktywa kapitałowe francuskich firm. 
Międzynarodowa Sieć Ładu Korporacyjnego (ICGN) także 
zabrała w tej kwestii głos, twierdząc, że odejście od syste-
mu jedna akcja – jeden głos jest wadliwe i że może zabu-
rzyć prawa mniejszościowych akcjonariuszy. 

System podwójnej większości stał się rosnącym trendem 
w Europie. We Włoszech, po zmianach prawnych wdrożo-
nych podobne prawo  w 2014 r. i wiele wiele spółek krajo-
wych skorzystało z rozwiązania podwójnych głosów. 
Zwolennicy takiego rozwiązania podkreślają, że wiele kra-
jów takich jak USA czy Szwecja od długiego czasu korzy-
stają z takiego rozwiązania i wszystko działa bez zarzutów. 

W celu ochrony francuskiej gospodarki rząd Françoisa  Hol-
lande’a 14 maja 2014 wprowadził Patriotyzm Ekonomiczny 
Dekretem nr 2014-479.   

francuski dekret 
Patriotyzmu ekonomicznego 

Wprowadzony Dekret Patriotyzmu Ekonomicznego między 
innymi poszerza listę sektorów strategicznych, które są ob-
jęte obowiązkiem autoryzacji ze strony rządu francuskiego 
w przypadku jakichkolwiek prób przejęcia przez firmę za-
graniczną. 
Od tej pory Francja posiada 15 chronionych sektorów go-
spodarczych obejmujących:

hazard i inne gry pieniężne w szczególności kasyna; • 
technologie związane z obroną przed terroryzmem;• 
badania i rozwój środków mających na celu zwalczanie nielegalnego wykorzy-• 
stywania czynników chorobotwórczych w ramach działań terrorystycznych;
bezpieczne technologie -  informatyczne i informacyjne;• 
szeroko rozumiany sektor kryptologii – szyfrowanie, kody i przechowywanie • 
wrażliwych danych; 
badania naukowe wysokiej technologii;• 
sektor produkcji i działalności handlowej;• 
szeroko rozumiana branża związana z obronnością kraju;• 
usługi świadczone na rzecz publicznego lub prywatnego operatora o zasad-• 
niczym znaczeniu;
gospodarka wodna;• 
sektor służby zdrowia;• 
sektor energetyczny;• 
transport i szeroko rozumianą logistykę zaopatrzenia;• 
telekomunikacja, AI, cyfryzacja i inne. • 

Jednym z powodów wprowadzenia tak szerokich protek-
cjonistycznych rozwiązań prawnych podjetych w 2014 r. 
były kontrowersje związane z projektem zakupu francuskie-
go koncernu energetycznego Alstom przez zagraniczne 
podmioty - niemiecki Siemens, amerykańską korporację 
General Electric i japoński koncern Mitsubishi.

Dekret o patriotyzmie ekonomicznym z 14 maja 2014 r. 
stał się przedmiotem krytyki wielu zwolenników liberalnej 
polityki gospodarczej. Szczególnie był on krytykowany 
ze strony  Pierre`a Gattaza - prezesa jednego z najwięk-
szych francuskich związków pracodawców – Medef, oraz 
zagranicznych mediów i środowisk sektora finansowego.  

Pierre gattaz uważał że dekret patriotyzmu ekonomicz-
nego ma charakter defensywny, podczas gdy w biznesie 
należy być ofensywnym.  
Z kolei Michel Sapin, ówczesny francuski minister finan-
sów przekonywał wszystkich obywateli, że Francja musi 
mieć możliwość pozostawania w dialogu z zagranicznymi 
inwestorami, którzy chcą inwestować w tak strategicznych 
i ważnych dziedzinach jak chociażby energia, woda i inne 
sektory o znaczeniu strategicznym dla jej gospodarki. 

DEkRET  P E

Dekret Patriotyzmu Gospodarczego opublikowany we francuskim Dzienniku Ustaw  
pod numerem 0112 z dnia 15.05.2014 r. rozszerza  zakres artykułu R.153-2 francuskiego 
kodeksu walutowo finansowego  (R.153-2 du Code monétaire et financier) z 31 grudnia 2005 
roku wcześniej  zaktualizowanego dekretem z 7 maja 2012 francuskiego programu patrioty-
zmu ekonomicznego, chroniąc francuską gospodarkę  przed niekontrolowanymi przejęciami 
ze strony jakichkolwiek podmiotów zagranicznych.
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Liberalne środowiska, często powiązane z zagraniczny-
mi mediami, odwoływały się wielokrotnie do raportu Rady 
Analiz Ekonomicznych UE, zgodnie z którym ochrona fran-
cuskich przedsiębiorstw przed obcymi grupami kapitało-
wymi zmniejszy w nich zatrudnienie, wartość dodaną i po-
grąży je wraz z rynkiem giełdowym w wieloletniej stagnacji. 

Rzeczywistość pokazała inny obraz gospodarki. Trzy lata 
później wskaźniki w chronionych przez dekret patriotyzmu 
ekonomicznego firmach wykazały:

•  wzrost zatrudnienia o 27%;
•  wartość dodana wzrosła o 15%; 
•  produktywność aż o 45%. 
•  notowania giełdowe tych firm wzrosły o 6,13 proc.

Środki protekcjonistyczne nie były więc przeszkodą dla 
inwestorów zagranicznych po wprowadzniu patriotyzmu 
ekonomicznego gdyż indeks CAC 40 zdobył wówczas  
53% kapitału zagranicznego wobec 38,7% w 2008 r. i 42%  
w 2013 r.

TYMCZASEM CO DZIEJE SIę W POLSCE?

Hossa na IPO osiąga apogenum. Domy maklersie zarabia-
ją miliony na prospektach emisyjnych prywatyzowanych firm  
w większości tych z udziałem Skarbu Państwa. Rząd przekonuje 
obywateli, że prywatyzacja największych polskich firm to naj-
lepszy sposób dla gospodarki i rynków kapitałowych w Polsce.  

Mają wzrastać notowania na giełdzie, a Polacy inwestujący 
w prywatyzowane firmy mogą zarobić duże pieniądze. 
Niniejszy wykrs pokazuje ich naiwne rozumowanie i tam-
tejsze błędne przekazy polityczne. Inne giełdy rosną, a na 
WIG20 utrzymule się poziom spadkowy.

ZASKARżENIE FRANCUSKIEGO DEKRETU  
PATRIOTYZMU EKONOMICZNEGO DO UE.

Ostatecznie dekret patriotyzmu gospodarczego został 
zaskarżony do Komisji Europejskiej.
Prezes związku pracodawców francuskich MEDEF - Pier-
re gattaz przy wsparciu zagranicznych mediów i środo-
wisk liberalnych zaskarżył dekret do Komisji Europejskiej.  

Poprosił on o zbadanie jego zgodności z obowiązu-
jącym prawodawstwem europejskim wierząc, że rząd 
francuski wcześniej czy później cofnie się  z  przyjętej 
patriotycznej polityki gospodarczej.

Komisja Europejska zwróciła uwagę że jakkolwiek rząd 
może utrudnić lub uniemożliwić przedstawicielom innych 
państw przejęcie lokalnych przedsiębiorstw, nie może jed-
nak zabronić im stworzenia konkurencyjnych firm na swo-
im terytorium.     

UNIA EUROPEJSKA AKCEPTUJE FRANCUSKI DEKRET 
PATRIOTYZMU EKONOMICZNEGO.

Komisja Europejska w lipcu 2014 r.uznała i powiadomiła rząd fran-
cuski, że dekret patriotyzmu ekonomicznego  z 14.05.2014 r. jest 
zgodny z europejskimi traktatami, i nie narusza postanowień traktatu 
lizbońskiego z  1.12.2009 r. (szczególnie zapisu – w artykule 63 T. IV 
odnoszącego się do swobodnego przepływu osób, usług i kapitału).

  

Także Chiny przyjęły szereg rozwiązań prawnych, które za-
bezpieczają ich narodowe interesy W ostatnich latach wpro-
wadzono ponad dwieście obostrzeń dotyczących przejmo-
wania chińskich firm przez obcy podmiot. Chińczycy badają 
nie tylko te zagraniczne inwestycje, które mogą godzić w 
bezpieczeństwo narodowe, ale także takie, które są poten-
cjalnie związane z bezpieczeństwem gospodarczym kraju.  
 
Procedura zakazów i restrykcji w Chinach pozostaje od 
lat dwustopniowa: 

Na pierwszym etapie władze zakazują wszelkich inwestycji, • 
jakie mogłyby stanowić zagrożenie dla  bezpieczeństwa go-
spodarczego, godzić w główne gałęzie chińskiego przemysłu, 
albo otwierać kraj na transfer tradycyjnych chińskich marek 
za granicę. 
W drugim etapie rząd sprawdza czy planowane zagraniczne • 
przedsięwzięcie inwestycyjne nie dotyczy tzw. „sektora zaka-
zanego”, w którym działalność biznesowa jest ściśle uzależ-
niona od celów chińskiej polityki rządowej.  Do tego docho-
dzą jeszcze specjalne kontrole w wielu branżach takich jak 
telekomunikacja, transport i finanse.  

Zgodnie z funkcjonującym od lat  tzw. „Katalogiem 
zagranicznych Inwestycji Przemysłowych” publi-
kowanym każdego roku przez ministra handlu oraz 
Narodową Komisję Rozwoju i Reform (NDRC) inwe-
stycje zagraniczne zostały podzielone na trzy grupy:  

a. inwestycje zagraniczne pożądane dla kraju obejmujące 363 róż-
nych rodzajów aktywności gospodarczej do których rząd chiński 
zachęca inwestorów zagranicznych
b. inwestycje zagraniczne ograniczone obejmujące 79 rodzajów 
aktywności; 
c. inwestycje zagraniczne całkowicie zabronione obejmujące  
36 aktywności gospodarczej

Ostatnia wersja  Katalogu Zagranicznych Inwestycji Prze-
mysłowych z 2019 r. zawiera nieliczne ułatwienia dla inwe-
storów w dostępie do działalności usługowej związanej  
z ryzykiem kapitałowym. 
Warto też podkreślić, że chińskie władze nie pozostają dłuż-
ne innym krajom w dziedzinie ochrony kapitału narodowe-
go i wielokrotnie powstrzymywały wszelkie próby przejęcia 
chińskich firm przez podmioty zagraniczne:

Amerykańska grupa finansowa Carlyle musiała zrezygnować • 
z zakupu towarzystwa produkującego materiały konstrukcyjne 
Xugong, 
Goldman Sachs miał spore kłopoty z otrzymaniem pozwole-• 
nia na przejęcie grupy rolno-spożywczej Shineway, 
Arcelor-Mittal był zmuszony odłożyć przejęcie udziałów  • 
w hucie Maiwu. 
Na przeszkody natknął się też Danone, negocjując ewentualny • 
zakup dużego producenta trunków Wahaha.  

Chiny pomimo wielu restrykcji protekcjonistycznych są dru-
gim po Stanach Zjednoczonych państwem na świecie, do 
którego najchętniej udają się zagraniczni inwestorzy.   

CHINY
ChIńskI ProTekCJoNIZM
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PaTRIoTYzM

Zgodnie z opublikowanym  
w styczniu 2014 roku  

przez unijną Komisję ds.  
Europejskiego Zgromadzenia 

Narodowego raportem  
na temat „Inwestycji  

pozawspólnotowych i ochrony 
europejskich interesów  

strategicznych”, w Stanach Zjed-
noczonych działa  

przy Departamencie Skarbu spe-
cjalna komisja, która  

zajmuje się inwestycjami  
zagranicznymi aż w dwunastu 

sektorach gospodarczych  
uznanych dla kraju  

za strategiczne. 

Amerykańska komisja przy Departamencie Skarbu Państwa bada zawsze, czy 
przejęcie amerykańskiego przedsiębiorstwa przez obcego inwestora nie godzi 
w bezpieczeństwo i suwerenność narodową Stanów Zjednoczonych. 

CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) - Komitet 
ds. inwestycji zagranicznych w Stanach zjednoczonych.

Komitet został powołany rozporządzeniem prezydenta Geralda Forda w 1975 
roku. Od tego czasu każda próba zakupu przedsiębiorstw amerykańskich przez 
zewnętrzne koncerny jest drobiazgowo badana przez Komitet ds. inwestycji 
zagranicznych – CFIUS, który ma w swoim składzie przedstawicieli 12 agencji 
państwowych, w tym departamentu Stanu, Obrony Narodowej, Handlu i Bez-
pieczeństwa Krajowego dla których priorytetem jest bezpieczeństwo narodowe. 
Od raz podjętej decyzji Komitetu nie można się już odwoływać. 

Praktyka pokazuje, że Stany Zjednoczone nie stronią od działań protekcjoni-
stycznych i działają od lat wedle jednego, stale powtarzanego schematu: 

a. władze fiskalne zawsze chętnie pozwalają na przejęcie czy cesje podmiotów amerykań-
skich na rzecz nabywcy zagranicznego, jednak potem odsyłają swoją decyzję do Kongersu;

b. Kongres regularnie je kwestionuje podając jako powód zagrożenie dla bezpieczeństwa 
narodowego. 

Oto zaledwie kilka wybranych transakcji dotyczących próby przejęcia kontro-
li nad amerykańskimi firmami wobec których Kongres USA zastosował swoje 
weto:

USA
• 2005 - weto wobec próby przejęcia przez chińskie towarzystwo naftowe CNOOC (Chi-
na National Offshore Oil Corporation) kontroli w kilku amerykańskich firmach naftowych 
grupy UNOCAL;

• 2006 - weto wobec chęci przejęcia przez firmę Dubai Ports World amerykańskiego 
operatora P&O wielu amerykańskich portów, w tym nowojorskiego portu lotniczego;

2010 - odrzucenie przez rząd amerykański chińskiej firmy Lenovo, która złożyła ofertę 
wyposażenia administracji rządowej w 60 tysięcy komputerów;

• 2012 – udaremnienie kupna firmy Sequoia Voting Systems of Oakland, przez duńską 
firmę Smartmatic, wynajętą przez rząd Hugo Cháveza, co miało na celu zmianę wenezu-
elskiego systemu głosowania. 

FINSa - Foreign Investment and National Security act

W 2007 r. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę FINSA dotyczącą 
inwestycji dokonywanych przez podmioty zagraniczne w obszarach amery-
kańskiej infrastruktury oraz krajowych zasobów strategicznych. 

W jej efekcie każdy zakup, jaki mógłby być realizowany przez przedsiębior-
stwo podlegające prawodawstwu innego państwa musi być poddany spe-
cjalnej, długookresowej i żmudnej procedurze, która najczęściej kończy się 
na niekorzyść podmiotów zagranicznych.

Ustawa o handlu zagranicznym i konkurencyjności  - OFtCa (Omnibus 
Foreign trade and Competitiveness act

Ustawa o handlu zagranicznym i konkurencyjności z 1988 r. podpisana przez 
prezydenta Ronalda Reagana nakazuje organowi wykonawczemu dokładne 
zbadanie handlu z krajami, które mają duże nadwyżki handlowe ze Stanami 
Zjednoczonymi. Gdy nadwyżki handlowe są kontynuowane, kraj popełniają-
cy przestępstwo musiałby zostać objęty wymogiem zmniejszenia nadwyżki  
w wysokości 10%. 
Ustawa ta była ograniczona czasowo, jednak podczas kadencji kolejnych 
prezydentów była ona regularnie przedłużana - 1994 r. i w 1999 r. Do ustawy 
tej wprowadzono bardziej rygorystyczne przepisy w roku 2002 obowiązujące 
po dziś dzień. Ustawę tę przywołał obecny prezydent D. Trump w stosunkach 
handlowych z Chinami i Europą.

Small Business act i Buy american act 

Buy American Act i Small Business Act z 1953 roku, pozwalają władzom za-
rezerwować część swoich zakupów publicznych dla amerykańskich małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz zagwarantować ich udział w realizowanych 
publicznych przetargach.

GEOEKONOMIŚCI
Coraz częściej w amerykańskiej retoryce przeciwników patriotyzmu ekono-
micznego pojawia się nowe pojęcie tzw. „geoekonomistów”, próbując tym 
samym odwrócić ideę współczesnego wymiaru patriotyzmu narodowego  
w tzw. patriotyzm globalny, w którym nie ma narodowości kapitału, ograni-
czeń w jego przepływie i ingerencji rządów w sferę gospodarki narodowej. 
Geoekonomiści uważają, że patriotyzm globalny zwiększy konkurencyjność 
poszczególnych państw w gospodarce światowej i przyczyni się do zmniej-
szeni dysproporcji pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi a krajami trzeciego 
świata. Głoszona doktryna patriotyzmu globalnego uważa za nieuzasadnione 
aby umieszczać uczucia narodowe w sercu demokracji i jakiejkolwiek inter-
wencji państwa. 

Bezpieczeństwo narodowe   
Stanów Zjednoczonych  

jest zawsze przywoływane, 
kiedy chodzi o uniemożliwienie 
przejęcia kontroli nad lokalnym 
podmiotem, czy zablokowanie 
dostępu do ofert publicznych.

W sprawach, w których  
w grę wchodzą sektory  

wrażliwe albo powiązane 
 z takimi tematami jak bezpie-

czeństwo energetyczne  
czy terroryzm władze  

amerykańskie w zasadzie 
otwarcie kierują się wyłącznie 

racjami politycznymi,  
zaś narodowość inwestora  
staje się wręcz kluczowa,  

jeśli nie rozstrzygająca. 

Pomimo tych restrykcji  
amerykańskie władze  
w umiejętny sposób  

od lat podejmują działania  
na rzecz przyciągnięcia  

do kraju biznesowych  
centrów decyzyjnych,  

inwestycji bezpośrednich  
sektora nowych technologii  

oraz inwestycji kapitałowych. 
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Fot.: White house/CtM

Amerykański Prezydent bardzo cie-
pło przywitał A. Dudę przybywające-
go w końcu czerwca z kilkudniową 
wizytą w Stanach Zjednoczonych. 
Podkreślił, że jest on pierwszym za-
granicznym przywódcą, który został 
przyjęty w Białym Domu od początku 
pandemii.
„Nigdy nie byliśmy bliżej Polski niż 
teraz” - powiedział Trump witając 
polskiego gościa.
Dwaj przywódcy rozmawiali o bezpie-
czeństwie energetycznym, w szcze-
gólności gazociągu, za pomocą któ-
rego Rosja pragnie transportować 
więcej gazu ziemnego do Europy. 
Amerykańskie sankcje utrudniły jego 
budowę, co doprowadziło do niezgo-
dy między Stanami Zjednoczonymi  
a ich europejskimi sojusznikami, któ-
rzy – szczególnie Niemcy i Austria, 
chcą rosyjskiego gazu.  

Inne poruszane tematy obejmowały 
szczególnie: bezpieczeństwo cyber-
netyczne, telekomunikację, sieci 5G, 
współpracę gospodarczą i militarną.
W porozumieniu ogłoszonym w ze-
szłym roku Stany Zjednoczone pla-
nują już wysłać około 1000 dodatko-
wych żołnierzy do Polski, a według 
władz poczyniono postępy w przygo-
towaniach do tych ruchów wojsk.
Rzeczniczka Pentagonu ppłk Carla 
Gleason powiedziała, że Pentagon 

„obecnie współpracuje z dowódz-
twem USA w Europie pod kierownic-
twem prezydenta”.
Ministerstwo Obrony bada jedno-
cześnie możliwości wycofania swo-
ich wojsk z Niemiec, ale nawet jeśli 
niektóre z nich mogłyby zostać roz-
mieszczone w sąsiedniej Polsce, 
wycofanie będzie nadal stanowić 
wyzwanie logistyczne i zajmie trochę 
czasu. 
Urzędnicy amerykańscy twierdzą, że 
nie podjęto ostatecznej decyzji co do 
miejsca przeznaczenia żołnierzy sta-
cjonujących obecnie w Niemczech.

Prezydent D. Trump jest zdetermi-
nowany zmniejszyć liczbę żołnierzy  
w Niemczech z 35 000 do 25 000, co 
zaniepokoiło większość państw UE.
„Kilka tysięcy żołnierzy wysłanych 
obecnie do Niemiec można przenieść 
do innych krajów europejskich” - po-
wiedział Robert O’Brien, doradca ds. 
Bezpieczeństwa narodowego Donal-
da Trumpa w artykule opublikowa-
nym w Wall Street Journal. „Tysiące 
z nich powinno oczekiwać wysłania 
do basenu Indo-Pacyfiku, gdzie Sta-
ny Zjednoczone utrzymują obecność 
wojskową, taką jak Guam, Hawaje, 
Alaska i Japonia, ale także do miejsc 
takich jak Australia” – dodał. 

Polska - USA

W sumie Stany Zjednoczone 
mają w Niemczech  

47 000 żołnierzy  
i personelu cywilnego  

rozmieszczonych  
w różnych bazach,  

kwaterach głównych  
i różnych obiektach. 

Większość z 35 000  
aktywnych żołnierzy  
znajduje się w kilku  

większych bazach armii  
i sił powietrznych,  

w tym w regionalnej  
bazie lotniczej Rammstein.

Silny sojusz  
polsko-amerykański  

przekłada się na wymierne 
korzyści na wielu  

płaszczyznach.  
Jedną z nich jest  

współpraca gospodarcza  
i militarna.

To już trzecia wizyta polskiego Prezydenta A. Dudy  
w Waszyngtonie od czasu objęcia urzędu przez  
D. Trumpa i pierwsza wizyta głowy państwa  
w Białym Domu od czasu pandemii koronawirusa.  

Relacje  
gospodarcze

Według prognoz ekonomicznych 
recesja w Polsce związana ze skut-
kami pandemii będzie najpłytsza 
wśród krajów Unii Europejskiej. Jest 
to możliwe dzięki uruchomionym  
w porę przez rząd narzędziom mi-
kro i makroekonomicznym do walki  
z kryzysem. Działania te pozwoliły na 
ratowanie przedsiębiorców i miejsc 
pracy. Dodatkowym wsparciem dla 
gospodarki jest kontynuacja inwe-
stycji publicznych.
Polska gospodarka jest gotowa  
i otwarta na kolejne, nowe inwestycje 

zagraniczne, które mogą przynieść 
wiele korzyści obu stronom.
Premier M. Morawiecki na spotkaniu 
z przedstawicielami amerykańskiego 
biznesu w Polsce wskazał, że pew-
ność inwestycyjna jest ważna. Jak 
dodał, stan makroekonomiczny pol-
skiej gospodarki wygląda znacznie 
lepiej niż większość analityków oce-
niała 2-3 miesiące temu.
Szef rządu zachęcił amerykańskich 
przedsiębiorców do relokowania 
części produkcji i inwestowania  
w Polsce nowych środków. 

BLISKIE partnErStwo

Fot.: White house/CtM
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Analizę, jak silny wpływ na gospo-
darkę, wymianę handlową i mię-
dzynarodowe inwestycje będzie 
miała epidemia koronawirusa, 
podsumować będzie można praw-
dopodobnie dopiero za kilka lat. 
Aby tego dokonać warto znać stan 
wyjściowy. Są to dane, do których 
można będzie się odnieść w zu-
pełnie innej niż obecna rzeczywi-
stości dokonując oceny skutków 
rozpoczynającego się obecnie 
ogólnoświatowego kryzysu.

W ciągu ostatnich 30 lat inwestycje 
firm amerykańskich miały znaczą-
cy wpływ na rozwój i stan polskiej 
gospodarki. Kapitał amerykański, 
napływający od wielu lat do Polski, 
wniósł do naszej gospodarki nie tyl-
ko aktywa finansowe, lecz także stał 
się źródłem nowych technologii i in-
nowacyjnych rozwiązań, które wcze-
śniej zostały z sukcesem zaimple-
mentowane na rynku amerykańskim. 
Dodatkowo firmy amerykańskie 
przyczyniły się do rozwoju kultury  
organizacyjnej biznesu w Polsce. 

AMERyKAńSKIE FIRMy  
Są DRUGIM NAJWIęKSZyM  
INWESTOREM
ZAGRANICZNyM W POlSCE

Stany Zjednoczone będąc drugim 
najważniejszym źródłem kapita-
łu inwestycyjnego na polskim ryn-
ku odpowiadają za 11% wartości 
wszystkich zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w naszym kraju. In-
westycje amerykańskie równe są 4% 
wartości polskiego PKB i stanowią 
ważną część polskiej gospodarki.

WARTOść AKTyWóW  
INWESTORóW Z USA  
DZIAłAJąCyCh W POlSCE  
WyNOSI PONAD
54,5 MlD USD (205 MlD PlN)

Wartość aktywów zgromadzonych 
przez firmy z udziałem kapitału ame-
rykańskiego stanowi około 18% war-
tości aktywów wszystkich firm zagra-
nicznych w Polsce. 
W latach 2010-2018 wartość ak-
tywów inwestorów amerykańskich 
wzrosła aż o 67%. Analizowane ak-

tywa należą do korporacji zarówno 
 z branż produkcyjnych, usługowych, 
jak i funduszy integrujących kapitał 
inwestycyjny

Na początku ubiegłego roku firmy 
amerykańskie osiągnęły łączne przy-
chody o wartości 60,3 mld USD. 
Ich prawie 60% wzrost przypadł na lata 
2010-2018 skutkując skalą 16% przy-
chodów osiąganych przez wszystkie 
firmy zagraniczne w Polsce. Wyniki 
te są efektem nie tylko sprzedaży 
na rynku krajowym, ale również ro-
snącego udziału firm amerykańskich  
w polskim eksporcie.

Jedną z ważniejszych branż wśród 
inwestycji amerykańskich w Polsce 
pozostaje handel (odpowiada za 
71% inwestycji), jednak obserwuje 
się rosnące znaczenie usług profe-
sjonalnych, naukowych i technicz-
nych, w których wartość inwestycji 
wzrosła trzykrotnie od 2010 r. 

Usługi profesjonalne, naukowe
oraz techniczne obejmują obecnie 
około 18% wartości inwestycji ame-
rykańskich w Polsce.  

„Skutki ekonomiczne, zakłó-
cenia w łańcuchach dostaw 

i zatrudnieniu będą miały 
istotny wpływ na rynek, firmy 
i ich plany oraz pracowników. 

Amerykańska Izba Handlowa – 
AmCham współpracuje  

z polskim rządem i sektorem 
publicznym w wielu ob-

szarach, m.in. w kwestiach 
związanych z VAT, ZUS,  

zatrudnieniem i elastycznością 
pracy zapewniając, że maksy-

malizujemy naszą zdolność do 
pozytywnego oddziaływania  

na społeczeństwo w nadcho-
dzących miesiącach”.  

– powiedział Tony Housh 
Prezes Rady Dyrektorów 

AmCham.

„W Polsce działa ponad 1500 
firm z udziałem kapitału 

amerykańskiego. Szczególną 
cechą wyróżniającą te firmy 

jest przede wszystkim ich 
wielkość i rentowność,  
w porównaniu z innymi 

podmiotami zagranicznymi 
obecnymi w naszym kraju”. – 
podkreśla Stacy Ligas Senior 

Partner, CEO KPMG w Polsce.

OBROTy hANDlOWE MIęDZy POlSKą A STANAMI 
ZJEDNOCZONyMI OSIąGNęły W 2018 R.
WARTOść 21,6 MlD USD (81 MlD PlN)

Stany Zjednoczone będąc drugim najważniejszym 
źródłem kapitału inwestycyjnego na polskim rynku 
odpowiadają za 11% wartości wszystkich zagranicz-
nych inwestycji bezpośrednich w naszym kraju. Inwe-
stycje amerykańskie równe są 4% wartości polskiego 
PKB i stanowią ważną część polskiej gospodarki.

Rynek amerykański jest na 8. miejscu pod względem 
zbytu polskich wyrobów przemysłowych – w ciągu 10 lat 
nastąpił awans z 17. pozycji. Najważniejszym polskim 
towarem eksportowym do Stanów Zjednoczonych są 
maszyny i urządzenia mechaniczne, a w tej grupie towa-
rów największy udział mają części do silników turbośmi-
głowych i turboodrzutowych. Stany Zjednoczone są 5. 
rynkiem świadczenia usług z Polski. Ponad 70% warto-
ści eksportu usług obejmują Usługi telekomunikacyjne, 
informatyczne, techniczne, badawczo-rozwojowe i inży-
nieryjne, czyli tzw. usługi wiedzochłonne.

Ich eksport z Polski do Stanów Zjednoczonych szacuje 
się na około 3 mld USD (11 mld PlN). Eksport usług
informatycznych, w tym oprogramowania, wzrósł od 2010 
r. pięciokrotnie i stanowi obecnie 1/3 całości polskiego
eksportu usług do Stanów Zjednoczonych.

W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost handlu między 
Polską a Stanami Zjednoczonymi w porównaniu z wymia-
ną handlową między Polską a innymi krajami i gospodar-
kami.
Rekordowy wzrost odnotowano w eksporcie usług, wska-
zując, iż wartość tej sprzedaży wzrastała od 2016 r. śred-
niorocznie o ponad 25%.

INNOWACJE MOTOREM GOSPODARKI

Nowe kierunki rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy 
gospodarczej dają nadzieję na silne impulsy ożywienia 
inwestycyjnego po kryzysie spowodowanym przez koro-
nawirus. 
Warto także pamiętać, że amerykańskie korporacje, któ-
re dotychczas zbudowały w naszym kraju swoje ważne 
oddziały będące często centralnymi lokalizacjami na 
cały region Europy środkowej i Wschodniej, to liderzy 
innowacyjności, która przyczyni się do podnoszenia kon-
kurencyjności całej gospodarki podczas wychodzenia  
z recesji.
Przykładem są tu chociażby sprzyjające cyfryzacji spo-
łeczeństwa i całej gospodarki rozwiązania informatycz-
ne dostarczane przez amerykańskich liderów branży IT. 
Amerykańscy przedsiębiorcy coraz częściej zaintere-
sowani są sektorami innowacyjnymi. Chętnie inwestują  
w badania i rozwój, centra biznesowe, techniki informa-
tyczne, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz 
sektor motoryzacyjny i lotniczy.    

Kapitał zagraniczny w Polsce

Na koniec 2018 r. bezpośrednie inwestycje zagraniczne  
w Polsce przekroczyły 1 bilion PLN (268 mld USD), co sta-
nowiło ponad połowę wartości zobowiązań z tytułu inwestycji 
nierezydentów, czyli całkowitej wartości inwestycji (zarówno 
bezpośrednich jak i portfelowych) dokonanych przez pod-
mioty zagraniczne w Polsce. 

Odpowiada to około 40% wartości polskiego PKB. Uznając, 
iż całkowita wartość BIZ w Polsce odpowiada tak dużej czę-
ści PKB,gospodarka Polska osiągnęła wskaźnik podobny do 
innych gospodarek rozwiniętych.

Struktura zagranicznych inwestycji bezpośrednich, w której 
instrumenty dłużne nie odgrywają zbyt dużej roli w warto-
ści całkowitej inwestycji, świadczy o tym, że jest to majątek 
budowany w większości na materialnym zaangażowaniu ka-
pitałowym.

Inwestorzy zagraniczni posiadają 649 mld PLN (173 mld 
USD, 64% całości BIZ) w akcjach i innych formach udziałów 
kapitałowych polskich podmiotów bezpośredniego inwesto-
wania. Pozostałe inwestycje, czyli zobowiązania firm z tytułu 
instrumentów dłużnych wobec zagranicznych podmiotów 
powiązanych z nimi kapitałowo stanowią około 356 mld PLN 
(95 mld USD, 36% całości BIZ).
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Spółki Zarządzające SSE (SZS) 
niesłusznie przyjęły - jako jedyne 
mierniki skuteczności swych dzia-
łań - zwiększanie: obszaru Strefy, 
liczbę miejsc pracy, kwoty nakładów 
inwestycyjnych ponoszonych przez 
przedsiębiorców oraz liczbę nowych 
zezwoleń na działalność w SSE.  
W rezultacie włączano do SSE ob-
szary nieatrakcyjne dla inwestorów 
i nieprzystosowane do działalności 
gospodarczej. 

Przy udzielaniu zezwoleń nie wpro-
wadzano żadnych kryteriów zapew-
niających osiągnięcie założonych 
celów. SSE nie stworzyły też mecha-
nizmów promowania przedsięwzięć 
odpowiadającym założonym celom.
Spółki współtworzyły lub wspierały 
klastry, jednak nie realizowały na ich 
rzecz założonych zadań. 

Pomoc publiczna nie została ukie-
runkowana do przedsiębiorców 
działających w preferowanych 
gałęziach gospodarki w danym re-
gionie. 

Nie wspomagano w wystarczającym 
stopniu przedsięwzięć przyczyniających 
się do rozwoju nowych rozwiązań tech-
nologicznych i technicznych, a także 
zwiększenia konkurencyjności wytwa-
rzanych wyrobów i świadczonych usług.

SZS niedostatecznie wyposażały te-
reny Stref w niezbędną infrastruktu-
rę techniczną i logistyczną, przez co 
przedsiębiorcy wykazywali mniejsze 
zainteresowanie danym terenem, to zaś 
przekładało się na jego niewykorzysta-
nie do działalności gospodarczej.

SZS przy ustalaniu podstawy podatku 
CIT nieprawidłowo ujmowały wartość 
amortyzacji i wartość sprzedaży gruntów 
w kosztach uzyskania przychodów za 
lata 2015-2017.

Nadzór sprawowany przez SZS 
w imieniu ministra właściwego do 
spraw gospodarki nad wypełnia-
niem zobowiązań przez beneficjen-
tów był nieskuteczny, nie umożliwiał 
rzetelnej weryfikacji spełniania przez 
przedsiębiorców warunków wynika-
jących z zezwolenia na prowadzenie 

Specjalne strefy ekonomiczne nie były należycie wykorzystywane, nie osiągały celów 
założonych przez rząd, a pomoc publiczna nie trafiała do przedsiębiorców działają-
cych w preferowanych gałęziach gospodarki w danym regionie. 

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to instrument mający wspomóc rozwój gospo-
darczy mniej rozwiniętych obszarów kraju poprzez przyciąganie nowych inwestycji  
i promocję tworzenia miejsc pracy. W założeniu mają także wspierać innowacyjność 
i konkurencyjność firm. Tak wynka z najnowszego raportu NIK.

Polskie
strefy
niespecjalnie 
ekonomiczne

Polskie strefy 
ekonomiczne korzystają z 

pomocy publicznej 
w wysokości ponad 
2,5 mld zł rocznie. 

Żadna ze Stref nie  
osiągnęła wyznaczonego 

celu pełnego  
zagospodarowania  

obszaru SSE,  
a pozostałe cele  

określone  
w Planach rozwoju   

realizowane były
w ograniczonym  

zakresie. 

Strumienie pomocy pu-
blicznej nie zostały skiero-
wane do przedsiębiorców 

działających  
w preferowanych  

dla danego regionu gałę-
ziach gospodarki  

wspierających  
innowacyjność  

i konkurencyjność.
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działalności w SSE. Ministerstwo nie 
sprawowało skutecznego nadzoru 
właścicielskiego i merytorycznego 
nad działalnością SSE, nie egzekwo-
wało realizacji celów, nie ustaliło też 
mierników ich realizacji. nie zapew-
niło sobie też dostępu do informacji 
niezbędnych do oceny Spółek pod 
względem osiągania zamierzonych 
celów. 
System kwartalnej sprawozdaw-
czości nie zapewniał Ministrowi 
niezbędnego zakresu informacji, 
ponieważ nie określał on wymaga-
nych danych. Departament resortu 
sprawujący nadzór właścicielski nad 
SZS nie współpracował z departa-
mentem odpowiedzialnym za dzia-
łanie SSE.

Przy corocznej ocenie organów 
Spółek Zarządzających minister nie 
brał pod uwagę najważniejszego w 
ocenie NIK aspektu działania tych 
Spółek, tj. czy ich działalność przy-
czynia się do rozwoju określonych 
dziedzin działalności gospodarczej 
specyficznych dla danego regionu, 
nowych rozwiązań innowacyjnych 
czy też zagospodarowania terenów 
SSE. Natomiast minister prawidło-
wo wykonywał formalne obowiązki 
przy procedurach zmiany granic 
SSE i udzielania przedsiębiorcom 
zezwoleń na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na ich terenie. 
Niestety nierzadko  procedowanie 
wniosku trwało nawet 18 miesięcy, 
a to z powodu braku do 2016 r. wy-
tycznych określających wymagania 
wobec wniosków SZS o zmianę gra-
nic Stref.

Uchwalenie Ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o wspieraniu nowych inwestycji, która 
wprowadziła możliwość inwestowania na 
preferencyjnych warunkach na obszarze 
całego kraju, zlikwidowało nieprawidło-
wości. Na wymierne efekty działania no-
wego prawa trzeba jednak zaczekać.

Dotychczasowy system udziela-
nia zezwoleń nie promował jednak 
przedsięwzięć gospodarczych, któ-
re w największym stopniu przyczyni-
łyby się do realizacji celów, na które 
miała być ukierunkowana pomoc 
publiczna związana z działalnością 

w SSE - jedynie ok. 30% inwestycji 
objętych zezwoleniami udzielonymi 
w latach 2015-2017 spełniało kryte-
rium sektorów priorytetowych. Za-
rządzający gospodarowali mieniem 
SSE poprawnie, ale niedostatecznie 
sprawnie, przez co nie zdołano obni-
żyć koszt utrzymania Stref i zapewnić 
pełniejszą realizację celów.

SZS niedostatecznie angażowały 
środki finansowe w inwestycje infra-
strukturalne na obszarach należą-
cych do SSE, choć dysponowały tu 
dużymi nadwyżkami.

Udział gruntów niezagospoda-
rowanych w latach 2014-2017 
zwiększył się z 38,2% do 39,4% 
powierzchni SSE. 
Zdecydowana większość nie była ob-
jęta żadnymi postępowaniami w celu 
uzyskania zezwolenia na prowadze-
nie tam działalności gospodarczej, 

ponieważ SZS przyjęły zasadę, że 
wszczęcie procedury przetargowej 
następuje, gdy zgłosi się inwestor  
z konkretnym projektem.

Sześć SZS w umowach zawieranych 
z przedsiębiorcami nielegalnie roz-
szerzyło zakres kosztów związanych 
z administrowaniem Strefą w sto-
sunku do poziomu przewidzianego 
regulaminem zatwierdzonym przez 
Ministra.

Z punktu widzenia makroekonomii 
działalność SSE nie zmniejszyła 
dysproporcji w rozwoju regionalnym 
kraju. Najwięcej inwestycji zagra-
nicznych przyciągały regiony o silnej 
pozycji. Nowe inwestycje chętnie lo-
kowane były w działających tam spe-
cjalnych strefach ekonomicznych.

Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0, czyli oparcie procesów 
przemysłowych na zaawansowanych 
systemach przetwarzania danych, au-
tomatyzacji, Internecie Rzeczy i inteli-
gentnych technologiach, to koncepcja 
zyskująca rozgłos – również na pol-
skim rynku. Choć dla wielu osób na-
dal jest enigmatyczna, to zaczyna być 
coraz częściej przywoływana w kon-
tekście konkretnych potrzeb bizneso-
wych i szeroko pojętej optymalizacji. 
W obliczu dużej konkurencji na na-
szym rynku, dynamicznie zmieniającej 
się sytuacji gospodarczej i kadrowej 
oraz trendów kastomizacji to właśnie 
Przemysł 4.0 może być odpowiedzią 

na te wyzwania. Chcąc poznać opi-
nie przedsiębiorstw produkcyjnych z 
Polski na temat Przemysłu 4.0 i tech-
nologii, ale również ich potrzeby i wy-
zwania, firma PSI Polska przeprowa-
dziła badanie rynkowe. Zostało ono 
wykonane w I kwartale 2019 r. i objęło 
swoim zasięgiem duże i średnie firmy 
produkcyjne działające w czterech 
sektorach produkcyjnych: maszyn 
i urządzeń, samochodów i sprzętu 
transportowego, mebli oraz wyrobów 
z metalu.

FIRMy GOTOWE NA ZMIANy
Jak wynika z badania, z terminem 

Ponad połowa przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce spotkała się z terminem • 
czwartej rewolucji przemysłowej, a znacząca część z nich zaczęła wdrażać roz-
wiązania technologiczne, które mają je na nią przygotować. 

Firmy mają także sprecyzowane potrzeby biznesowe oraz świadomość tego, któ-• 
re obszary ich działalności biznesowej wymagają optymalizacji. 
Jednocześnie zwracają uwagę na bariery w wdrażaniu nowych technologii i wy-• 
kazują ostrożność w kontekście inwestycji. Takie wnioski płyną z badania „Polska 
droga do Przemysłu 4.0” przeprowadzonego na zlecenie firmy PSI Polska wśród 
firm produkcyjnych działających w naszym kraju. Przemysł 4.0 spotkała się ponad po-

łowa firm (52 proc.). Większą znajo-
mość tej koncepcji wykazywali duzi 
producenci (62 proc.) niż średni (41 
proc.). Aż 70 proc. firm znających 
koncepcję Przemysłu 4.0 plano-
wało, bądź już zaczęło wdrażać 
rozwiązania będące jej elemen-
tem. liderem były tu duże firmy, bo 
takie działania podjęło ponad 3/4  
z nich (77 proc.). Wśród średnich gra-
czy wskaźnik ten wyniósł 59 proc., 
jednak obie grupy równie chętnie de-
klarowały wdrażanie tych technologii  
w przyszłości. Najbardziej entuzja-
stycznie do tego procesu podchodzili 
producenci maszyn i urządzeń (87 
proc.) oraz samochodów i sprzętu 
transportowego (70 proc.).
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Duże wykorzystanie 
 środków, ale efekty 

nietrwałe 
W 2016 r. województwo lubelskie było jednym z najuboższych województw w Polsce i 
regionów Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu wskaźnik PKB wyniósł tam 47% 
i był tym samym najniższy w Polsce. 

W Unii Europejskiej niższe wskaźniki odnotowały tylko niektóre regiony Bułgarii, Gre-
cji, Rumunii i Węgier. Mimo wysokiego potencjału na rynku pracy w województwie 
lubelskim, stopa bezrobocia w latach 2014-2017 była tam najniższa w kraju.

Aby zaradzić tej sytuacji Zarząd Województwa lubelskiego w perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego (RPO) przewidział środki finansowe przeznaczone na wsparcie przed-
siębiorczości osób pozostających bez pracy. 

W pierwotnym planie finansowym RPO z 2015 r. na priorytet dotyczący 
wsparcia przedsiębiorczości w województwie lubelskim założono wydat-
kowanie prawie 56 mln euro ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego 
Funduszu Społecznego). 

W 2018 r., w związku z dużym zapotrzebowaniem na tego rodzaju wspar-
cie, wynegocjowano zwiększenie wsparcia unijnego do ok. 84 mln euro, tj. 
prawie o połowę.  Spośród 15 województw realizujących działania na rzecz 

Do końca 2018 r. 
ok. 4,4 tys. osób 

bezrobotnych otrzymało 
bezzwrotne środki 

finansowe na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

- w formie dotacji 
i comiesięcznego 

wsparcia tzw. pomostowego 
w łącznej kwocie 

do 45 tys. zł na osobę.OGrOMNe wsPArCIe 
uNIjNe NIe PrZełOżYłO 
sIę NA ZwIęksZeNIe 
LICZbY TrwAłYCh 
MIejsC PrACY 
w wOjewódZTwIe 
LubeLskIM.

wspierania przedsiębiorczości, w województwie lubelskim najwięcej osób 
otrzymało wsparcie finansowe, wykazano utworzenie największej liczby 
miejsc pracy i wykorzystano najwięcej środków unijnych na rozwój przed-
siębiorczości. W sierpniu 2019 r. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmieniło Wytyczne, w których uprosz-
czono metodę rozliczania wydatków wsparcia na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej. Założono m.in., że warunkiem przyznania dotacji jest 
prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy, 
a głównym celem kontroli prowadzonej przez beneficjenta jest ustalenie, 
czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona.
Kontrola NIK ujawniła szereg działań o charakterze nadużyć i wyłudzeń:

1. Wykorzystanie udzielonego wsparcia finansowego na dofinanso-
wanie innej działalności gospodarczej niż prowadzona przez uczest-
nika.
W przypadku ok. 20% osób, które otrzymały dotacje i rozpoczęły działal-
ność gospodarczą, zachodziło uzasadnione podejrzenie, że dofinansowa-
nie dotyczyło innej (niż założona przez nich) działalności gospodarczej. 

Polegało to m.in. na tym, że:

• Środki finansowe zostały przyznane uczestnikowi, który zakładał działalność taką 
samą jak prowadzona już wcześniej przez osobę o tym samym nazwisku, w tym 
samym miejscu. 

Np. uczestniczka jednego z projektów, która otrzymała dotację w 2017 r., w 
latach 2011-2017 prowadziła ten sam rodzaj działalności, pod tym samym 
adresem na zmianę z mężem (mąż w latach 2014-2017) i w tym okresie 
oboje małżonkowie korzystali w tym czasie z różnych form wsparcia.

• Uczestnik zawiesił lub wykreślił działalność gospodarczą po 12 miesiącach, a 
jednocześnie osoba o tym samym nazwisku wznowiła lub kontynuowała działalność 
w tym samym miejscu. 

Np. w latach 2013-2014 osoba prowadziła działalność gospodarczą w 
zakresie fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych. W sierpniu 
2017 r. ponownie założyła działalność o tym samym profilu, korzystając 
z bezzwrotnego wsparcia i wykreśliła działalność po roku prowadzenia. 
Parę dni po wykreśleniu osoba nosząca to samo nazwisko co uczestnicz-
ka wznowiła zawieszoną działalność o tym samym profilu, w tym samym 
miejscu.

• Uczestnik prowadził taką samą działalność jak członek jego rodziny. 

Taka sytuacja miała miejsce np. w projekcie, gdzie jedna z uczestniczek 
otrzymała bezzwrotne wsparcie w kwocie 34,5 tys. zł na otwarcie restau-
racji i prowadzenie pensjonatu i była aktywnym przedsiębiorcą w czasie 
kontroli NIK. Miejsce i charakter prowadzonej przez nią działalności pokry-
wały się z działalnością (także aktywną w czasie kontroli NIK) prowadzoną 
od 2008 r. przez ojca tej osoby. Uczestniczka była w poprzednich latach 
zatrudniona u ojca na stanowisku kierownika ds. marketingu.

• Powiązani rodzinnie uczestnicy otrzymali dofinansowanie na różne działalności,  
z których po 12 miesiącach aktywna pozostała jedna, a inne wykreślano z CEIDG. 

Przykładem może być dofinansowanie (w ramach jednego projektu) 
trzech działalności powiązanych rodzinnie uczestników (żony, męża  
i ojca/teścia), z których dwie zostały po 12 miesiącach wykreślone przez 
uczestniczkę (żonę) działającą jako pełnomocnik pozostałych. 
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Jak wykorzystujemy 
unijne bezzwrotne wspar-
cie na rozwój przedsiębior-
czości na przykładzie  
województwa lubelskiego.

Wiele osób wykorzystało • 
dotacje, otwierając firmę, 
ale bez zamiaru zajmowania 
się biznesem przez dłuższy 
czas. 

Część osób brała dotacje • 
tylko po to, by wesprzeć 
finansowo działalność 
członków rodziny. 
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2. Dofinansowanie pracownika współpracującego  
z byłym pracodawcą.

W licznych projektach były osoby, które przed udziałem  
w projekcie rozwiązały stosunek pracy i po założeniu działalno-
ści gospodarczej świadczyły usługi na rzecz dotychczasowych 
pracodawców. 
Jeden z najbardziej rażących przykładów nadużycia dotyczył 
czterech uczestniczek jednego projektu, które otrzymały bez-
zwrotne wsparcie po 45,5 tys. zł każda, a działalność gospo-
darczą zlikwidowały dzień po upływie 12 miesięcy od jej roz-
poczęcia. 

3. Podejrzenie przedłożenia fikcyjnych dokumentów  
w celu wyłudzenia dotacji.

Stwierdzono przypadki dofinansowania przez uczestników za-
kupu usług lub sprzętu, w szczególności używanego, od osób  
o tym samym nazwisku i/lub adresie zamieszkania, co rodzi 
przypuszczenia, że transakcja miała charakter pozorny. 

4. Duża skala korzystających z dotacji osób powiąza-
nych rodzinnie i adresowo.

Spośród prawie 4,4 tys. uczestników projektów wsparcia przed-
siębiorczości, którzy do końca 2018 r. otrzymali środki na rozpo-
częcie działalności gospodarczej 324 uczestników (7,5%) miało 
taki sam adres zamieszkania jak osoby, które również otrzymały 
dotację na założenie działalności gospodarczej w ramach tego 

samego lub innego projektu. W większości przypadków osoby 
te nosiły również identyczne nazwiska. 

5. Podejrzenie prowadzenia pozornej działalności go-
spodarczej.

Co czwarty uczestnik zawiesił lub zlikwidował działalność go-
spodarczą bezpośrednio po upływie minimalnego, 12-mie-
sięcznego okresu jej prowadzenia, wymaganego pod rygorem 
zwrotu dotacji. 
Uczestnicy ci najczęściej zawiesili lub zlikwidowali działalność 
dzień lub kilka dni po zakończeniu wymaganego okresu i po 
tym, jak przestali otrzymywać miesięczne środki finansowe na 
opłacenie składek ZUS i innych należności. 
Działalność gospodarcza części tych uczestników mogła mieć 
charakter pozorny. Innymi słowy osoby te mogły nie być za-
interesowane prowadzeniem biznesu, a jedynie otrzymaniem 
dofinansowania.

6. Wielokrotne udzielenie wsparcia tym samym oso-
bom.

Trzy osoby uzyskały wielokrotne wsparcie na założenie przedsię-
biorstwa - w sumie ponad 171 tys. zł. Jednym z ciekawszych był 
przypadek uczestnika, który przystąpił jednocześnie do czterech 
projektów realizowanych w tym samym działaniu i od trzech be-
neficjentów uzyskał środki finansowe na założenie działalności 
gospodarczej w łącznej kwocie ok. 104 tys. zł.

Wiele do życzenia pozostawiała 
kontrola uczestników - przedsię-
biorców przez podmioty udzielają-
ce dotacji, czyli beneficjentów. 
Czynności kontrolne były dokumen-
towane w sposób powierzchowny 
i ogólnikowy, a część wizyt moni-
torujących odbyła się po zakoń-
czeniu 12-miesięcznego okresu,  
w którym uczestnik był związany 
umową z beneficjentem. Nie bada-
no powiązań uczestników z innymi 
przedsiębiorcami prowadzącymi 
działalność w tym samym miejscu i 
- poza dwoma projektami - nie bada-
no przychodów osiągniętych przez 
uczestników. W tej sytuacji bene-

ficjenci nie mieli informacji, czy 
uczestnicy uzyskiwali jakiekolwiek 
dochody jako przedsiębiorcy. 
 
Koszt utworzenia przedsiębiorstwa 
był wysoki i wynosił on średnio ok. 
67 tys. zł. W najdroższym projekcie 
koszt utworzenia aktywnego przed-
siębiorstwa sięgał 207 tys. zł, a przy 
uwzględnieniu łącznych poniesio-
nych kosztów tego projektu przekra-
czał  271 tys. zł.
Koszt utworzenia przedsiębiorstwa 
- stosunek nakładów poniesionych 
na utworzenie badanych przez NIK 
przedsiębiorstw uczestników do 
liczby podmiotów, które pozostały 

aktywne na rynku po upływie 18 mie-
sięcy.
Jak widać brak jest jasnych zasad  
procedur kontrolowania uczestników 
przez beneficjentów tak, aby mieć 
pewność, że osoby, którym udzie-
lono dotacji, rzeczywiście prowadzą 
działalność gospodarczą.

Najbardziej rażące jet to, że  w Wy-
tycznych pod kątem tego, czy udzie-
lona dotacja jest uznana za kwalifi-
kowalną wyłącznie w przypadku gdy 
uczestnik prowadził działalność go-
spodarczą przez co najmniej rok.

Rozwój platform cyfrowych i ich szybkie przyjęcie przez konsu-
mentów stworzyły znaczące możliwości dla sektora finansowego. 
Liderzy branży, dzięki inwestycjom w ten kanał dystrybucji, już 
dziś generują  dzięki niemu dodatkowe przychody. Do udziału 
w otwartej bankowości zachęcają również regulatorzy – poprzez 
opracowywanie wytycznych lub przepisów mających na celu 
zwiększenie konkurencji na rynku usług finansowych. Ponadto 
tempo innowacji technologicznych obniża barierę wejścia na ry-
nek, co zwiększa zainteresowanie otwartą bankowością zarówno 
wśród przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji, jak i nowych firm 
rewolucjonizujących rynek. Poniżej pokazujemy pięć korzyści dla 
firm, które płyną z otwartej bankowości.

1. Wyższe przychody
Interfejsy API umożliwiają tworzenie nowych kanałów 
dystrybucji i kierowanie oferowanych produktów oraz 
usług do szerszego grona klientów. W ten sposób 
firmy, wykorzystując open API, mogą wygenerować 
dodatkowe przychody. Badanie przeprowadzone 
przez Boston University wykazało, że wdrożenie API 
generuje wzrost wartości rynkowej firmy o 10,3 proc 
. Oczekuje się, że do 2025 r . dzięki temu nowemu 
kanałowi sprzedaży wygenerowane zostanie 30 proc. 
światowej puli przychodów.

2. Nowe rynki 
Klienci poszukują wygody, dostępu i szybkości w cy-
frowym świecie aplikacji, usług czy zakupów. Coraz 
częściej banki i instytucje finansowe uczestniczą w cy-
frowych projektach, takich jak Uber, Airbnb czy houzz. 
Otwarta bankowość pozwala bankom rozszerzyć swój 
zasięg działania poza tradycyjny model działania zna-
ny do tej pory.

3. Szybka reakcja na nowe potrzeby klientów
Otwarta bankowość daje możliwość szybkiego reago-
wania na potrzeby klientów oraz integracji nowych roz-
wiązań pochodzących od zewnętrznych dostawców z 
istniejącą infrastrukturą banku. Instytucje te mogą po-
zostać konkurencyjne dzięki szybkiemu rozszerzeniu 
funkcjonalności istniejących aplikacji cyfrowych – bez 
konieczności samodzielnego tworzenia rozwiązań od 
podstaw.

4. Lepsze relacje z klientami
W odpowiedzi na pytanie o najważniejszy czynnik, 
który pogłębi ich relacje z dotychczasowym bankiem , 
37% klientów podało personalizację. Udział w transak-
cjach obejmujących coraz więcej cyfrowych punktów 
kontaktu może mieć efekt mnożnikowy, przejawiający 
się w generowaniu większej liczby spersonalizowa-
nych ofert, częstszych interakcjach, większej popular-
ności, możliwości sprzedaży produktów dodatkowych 
lub produktów wyższej klasy oraz zwiększeniu zado-
wolenia klientów.

5. Bycie istotnym elementem w oczach klientów
Dzięki otwartej bankowości instytucje finansowe mogą 
rozbudować swoją ofertę o usługi dodatkowe, takie 
jak zarządzanie finansami osobistymi, premie za lo-
jalność i edukacja finansowa. Usługi te pomogą ban-
kom zachować konkurencyjność i zmniejszyć ryzyko, 
że klienci będą szukać tych usług gdzie indziej.

Autor: Adam Wojtkowski, 
senior regional manager CEE, Red Hat

Jak wykorzystać otwartą bankowość? 
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– Udostępniony w styczniu dworzec w Cze-
remsze to pierwszy namacalny efekt Pro-
gramu Inwestycji Dworcowych w tym roku i 
jednocześnie piętnasty ukończony obiekt w 
ramach całego projektu. Większość prowa-
dzonych przez nas inwestycji dworcowych 
wchodzi w decydującą fazę. Aż 42 proc. z 
nich jest w trakcie prac budowlanych oraz 
na etapie wyboru wykonawcy przebudowy 
dworców. Kolejne 40 proc. jest na etapie 
opracowania dokumentacji projektowych i 
wyboru pracowni architektonicznych, które 
je opracują – mówi Krzysztof Mamiński, pre-
zes zarządu PKP S.A.

Łączna wartość zakończonych przebu-
dów dworców w ramach PID to nieco po-
nad 113 mln złotych, natomiast wartość 
projektów będących w trakcie, na róż-
nych etapach inwestycji, szacuje się na 
ponad 1,5 mld zł. 

Dzięki tym środkom dworce na terenie ca-
łego kraju stają się obiektami nowoczesny-
mi, komfortowymi, a także dostosowanymi 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
oraz bardziej przyjaznymi środowisku. 
Ten aspekt jest szczególnie ważny dla PKP 
S.A. przy budowie Innowacyjnych Dworców 
Systemowych, które łączą w sobie funk-
cjonalność, komfort podróżnych właśnie z 

implementacją nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku 
naturalnemu ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii oraz innych rozwiązań proekologicznych. łącznie 
w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 po-
wstanie ich aż 40.  

PrOGrAM INwesTYCjI dwOrCOwYCh wkrACZA w deCYdująCą 
fAZę. w 2020 rOku PkP s.A. PLANuje udOsTęPNIeNIe kOLejNYCh 
dwOrCów kOLejOwYCh PO PrZebudOwIe, A TAkże kONTYNu-
OwANIe I rOZPOCZęCIe PrAC budOwLANYCh I PrOjekTOwYCh NA 
wIeLu ObIekTACh w CAłej POLsCe. 

program Inwestycji 
Dworcowych pKp  

nabiera rozpędu

Rynek
nieruchomości

Jeszcze w lutym bieżącego roku na rynku nieruchomości miesz-
kaniowych w Polsce panował boom. Ceny, zarówno ofertowe, 
jak i transakcyjne, notowały kolejne rekordy, mieszkania sprze-
dawały się nawet w ciągu kilku godzin, oferta pozostawała na 
stabilnym, wysokim poziomie, a deweloperzy chętnie rozpoczy-
nali nowe inwestycje. 

Dotarcie do Polski wirusa COVID-19 zmieniło jednak sy-
tuację diametralnie niemal z dnia na dzień. Już w marcu 
bieżącego roku widać było pierwsze zmiany w zachowa-
niu zarówno kupujących, jak i sprzedających.
Ruch na portalach sprzedażowych był zdecydowanie 
mniejszy, ceny ofertowe nie rosły tak szybko, jak dotych-
czas, a liczba zawieranych transakcji nieznacznie spa-
dła. Wszystko to jednak nie jest oznaką gwałtownego 
załamania, a jedynie chwilowego zastoju na rynku miesz-
kaniowym.
„Na razie jest stanowczo za wcześnie by ocenić wpływ 
koronawirusa na polski rynek nieruchomości” – ocenia dr 
Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania 
Nieruchomości Związku Banków Polskich i Prezes Zarzą-
du Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Pewne jest tylko to, że skala zniszczeń nie tylko na ryn-
ku mieszkaniowym, ale i w całej gospodarce, będzie w 
głównej mierze uzależniona od czasu trwania pandemii. 
Jeśli działania rządu przyniosą pożądany skutek i epide-
mia zostanie wygaszona w ciągu kolejnych miesięcy, ry-
nek szybko się otrząśnie i po pierwszym szoku w postaci 
ograniczenia liczby transakcji przyjdzie ożywienie. 
Jeśli jednak sytuacja nie zostanie szybko opanowana, 
gospodarka (również światowa) mocno zwolni, Polacy 

stracą stabilizację i poczucie bezpieczeństwa i tym sa-
mym wzrośnie niechęć do ponoszenia dużych wydatków 
(również mieszkaniowych).  

Najważniejsze czynniki kształtujące obecną sytuację 
na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz na 
rynku kredytów hipotecznych: 

rewizja tegorocznych prognoz PKB dla Polski i re-•	
gionu – prognozy przewidują recesję we wszystkich 
sektorach polskiej gospodarki i spadek PKB o kilka 
procent (od 2,6% według NBP do nawet 4,9% we-
dług Instytutu Finansów Międzynarodowych);

obniżka, po raz pierwszy od pięciu lat, podstawo-•	
wych stóp procentowych NBP – w dniu 18 marca 
2020 roku stopa referencyjna została obniżona do 
poziomu 1%, co spowodowało znaczny spadek 
oprocentowania kredytów hipotecznych, ale również 
lokat bankowych;

zaostrzenie warunków udzielania kredytów hipo-•	
tecznych przez banki – podwyższenie wymaganego 
wkładu własnego, wzrost marży kredytowej, a także 
zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów hipo-
tecznych;

dalszy wzrost cen mieszkań w największych mia-•	
stach Polski notowany w dwóch pierwszych miesią-
cach 2020 roku, wynikający z wysokich kosztów bu-
dowlanych przy nadal wysokim popycie oraz spadek 
liczby transakcji w marcu.
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miesiąca 2019 roku, jednak niewielkie ograniczenie po-
daży w warunkach niepewności jest jak najbardziej uza-
sadnione, a perspektywy na przyszłość w postaci liczby 
wydanych pozwoleń na budowę są dobre.

W całym I kwartale 2020 roku, jak co roku, wyniki dewe-
loperów były słabsze w porównaniu do IV kwartału 2019 
roku. W okresie od stycznia do marca bieżącego roku 
deweloperzy oddali do użytkowania 30 422 mieszkania, 
rozpoczęli budowę 31 847 lokali i uzyskali pozwolenia na 
budowę kolejnych 36 815 mieszkań. 
liczba mieszkań oddanych do użytkowania w I kwartale 
bieżącego roku była wyższa o 5,76% w odniesieniu do 
analogicznego kwartału 2019 roku, a liczba wydanych 
pozwoleń na budowę wzrosła o 5,66%.

1. CZyNNE KrEDyTy mIESZKANIoWE

W okresie od stycznia do marca 2020 roku przyrost 
czynnych umów o kredyt hipoteczny z przeznaczeniem 
na cele mieszkaniowe wyniósł 1,75% w porównaniu do 
stanu na koniec poprzedniego kwartału, czyli nominalnie  
41 700 sztuk.  
W trakcie spłaty pozostawało 2 431 011 kredytów miesz-
kaniowych. 

2. ZADŁUżENIE Z TyTUŁU  
KrEDyTóW mIESZKANIoWyCh  

Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domo-
wych z tytułu kredytów mieszkaniowych na koniec marca 
2020 roku wyniósł 459,501 mld zł.

Oznacza to, że w ciągu trzech pierwszych miesię-
cy bieżącego roku łączna wartość zadłużenia wzrosła  
o 3,70%, czyli nominalnie o 16,380 mld zł.

3. ŚrEDNIA WArToŚć KrEDyTU

Przeciętna wartość kredytu mieszkaniowego udzielonego 
w I kwartale 2020 roku w rodzimej walucie wyniosła 294 
991 zł, czyli więcej o 10 589 zł (3,72%) w stosunku do 
wartości zanotowanej w poprzednim kwartale.

W okresie od stycznia do marca bieżącego roku banki  
w Polsce zawarły 56 453 umowy kredytowe z przeznacze-
niem na cele mieszkaniowe.   

łączna wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych 
wyniosła 16,623 mld zł, co oznacza wzrost o 5,78% 
(nominalnie o 908 mln zł). 
 
Mimo ogromnego zamieszania w związku z pojawieniem 
się w Polsce pierwszego przypadku zarażenia wirusem 
COVID-19 oraz wprowadzenia w połowie marca zakazu 
przemieszczania się, w samym tylko marcu udzielono
19 816 kredytów na kwotę 5,969 mld zł, czyli więcej  
o 6,71% w ujęciu ilościowym oraz o 9,32% w ujęciu war-
tościowym w odniesieniu do poprzedniego miesiąca 
(a w porównaniu do wyników marca 2019 roku odpowied-
nio 4,86% i 16,09%). 

Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów miesz-
kaniowych ogółem wyniósł 2,38%, czyli więcej o 0,05 
p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wynika to  
z pogorszenia jakości kredytów udzielonych w obcych wa-
lutach. Odsetek zagrożonych kredytów we franku szwaj-
carskim stanowił 3,55% wszystkich kredytów udzielonych
w tej walucie, co oznacza wzrost o 0,20 p.p., a udział 
kredytów zagrożonych w pozostałych obcych walutach 
– 1,91%, czyli więcej o 0,08 p.p. Jednocześnie udział 
złotówkowych kredytów mieszkaniowych z zaległościami  
w spłacie spadł zaledwie o 0,01 p.p. w odniesieniu do IV 
kwartału 2019 roku i wyniósł 2,04%.

4. WyNIKI DZIAŁALNoŚCI  
SEKTorA DEWELoPErSKIEgo

Również w sektorze deweloperskim w I kwartale 2020 
roku nie było widać symptomów załamania rynku. 

Według najnowszych danych GUS, w pierwszym miesią-
cu dotkniętym wpływem pandemii, czyli w marcu bieżą-
cego roku, we wszystkich badanych kategoriach zanoto-
wano wzrosty w porównaniu do poprzedniego miesiąca, 
co potwierdza zasadę sezonowości rynku budownictwa 
mieszkaniowego i pokazuje ożywienie po zimowym za-
stoju, mimo utrudnień w urzędach. 

Niepokój może budzić 15% spadek zanotowany w liczbie 
rozpoczętych inwestycji w porównaniu do analogicznego

5. ŚrEDNIE CENy TrANSAKCyjNE mIESZKAń

Pomimo pandemii i wprowadzonych ograniczeń, rynek 
nieruchomości w Polsce nie stanął w miejscu. Co praw-
da, w marcu wielu potencjalnych nabywców wstrzymało 
się z zakupami w oczekiwaniu na dalszy rozwój wyda-
rzeń, jednak w pierwszych dwóch miesiącach roku ceny 
transakcyjne mieszkań w największych polskich miastach 
nadal rosły. 

Skalę wpływu pandemii na ceny mieszkań i wielkość rynku 
będziemy mogli ocenić dopiero w kolejnych miesiącach. 
Kolejne dwie obniżki podstawowych stóp procentowych 
Narodowego Banku Polskiego, a co za tym idzie spadek 
oprocentowania lokat bankowych w połączeniu z wysoką 
inflacją, sprawiać będzie, że nieruchomości nadal będą 
postrzegane przez Polaków jako atrakcyjny sposób lo-
kowania nadwyżek finansowych, a jednocześnie bardzo 
dobra sytuacja finansowa deweloperów (wypracowana  
w poprzednich latach) i niewielka nadpodaż nie skłania 
do obniżek cen na rynku pierwotnym. 

W I kwartale 2020 roku największe wzrosty średniej ceny 
transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania za-

notowano w aglomeracji katowickiej (o 257 zł, czyli 6,90% 
w porównaniu do IV kwartału 2019 roku) oraz w łodzi (o 
287 zł, czyli 5,71%), gdzie przeciętnie płacono odpowied-
nio 3 989 zł/m2 i 5 324 zł/m2. Znaczny wzrost zarejestro-
wano również w Białymstoku, gdzie średnia cena 1 m2 
mieszkania w badanym kwartale wyniosła 5 504 zł, czyli 
więcej o 203 zł (tj. 3,83%).

Na największych rynkach dynamika wzrostu była nieco 
niższa. W stolicy średnia cena transakcyjna w I kwartale 
2020 roku wyniosła 9 228 zł/m2 i była wyższa o 207 zł, 
czyli 2,29% w odniesieniu do poprzedniego kwartału.
W Warszawie w I kwartale 2020 roku przeciętna cena  
1 m2 mieszkania była wyższa o 11,89% (981 zł/m2) niż  
w I kwartale 2019 roku.

6. ŚrEDNIE STAWKI  
CZyNSZU NAjmU mIESZKAń

Na rynku najmu mieszkań już w marcu 2020 roku widać 
było pierwsze negatywne skutki pandemii. Odwołanie wy-
kładów na uczelniach wyższych i powrót studentów do 
rodzinnych miejscowości, wyjazd wielu obcokrajowców 
oraz rządowy zakaz najmu krótkoterminowego (wprowa-
dzony 13 marca) wywołały niemałe problemy wśród wielu 
wynajmujących.
 
Niewielki spadek przeciętnej stawki czynszu najmu pry-
watnego lokalu mieszkalnego (bez uwzględnienia czyn-
szu dla administracji i opłat za media) zanotowano jedy-
nie w Krakowie – o 20 zł, czyli 1,32%. 
Tym samym mieszkanie w tym mieście można było wyna-
jąć średnio za 1 499 zł. 
W Poznaniu i Katowicach przeciętna stawka najmu miesz-
kania nie uległa zmianie i wyniosła odpowiednio 1 282 zł 
i 955 zł. W pozostałych miastach doszło do niewielkich 
wzrostów nieprzekraczających 2%. 
We Wrocławiu przeciętny koszt najmu mieszkania  
w badanym kwartale wyniósł 1 627 zł, w łodzi 1 103 zł, 
w Warszawie 1 891 zł, a w Gdańsku 1 700 zł, czyli więcej 
odpowiednio o 23 zł (tj. 1,44%), 15 zł (tj. 1,40%), 23 zł (tj. 
1,24%) i 20 zł (tj. 1,22%) w odniesieniu do poprzedniego 
kwartału.
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Jeśli spojrzymy wyłącznie na średnie stawki czynszów 
najmu, to w pięciu z siedmiu analizowanych miast wzro-
sły one w pierwszym kwartale 2020 roku w stosunku do 
ostatniego kwartału 2019 roku, spadek zanotowały je-
dynie Katowice (choć nieznaczny, o 0,4%) oraz Kraków 
(spadek średniej stawki czynszu o 1,3%).

Co daleJ 
z rynKiem  
nieruChomośCi 
w PolsCe?

Powstaje więc pytanie, jak wyglądają problemy nasze-
go sektora nieruchomości na tle ogólnych problemów 
gospodarczych Polski oraz jej otoczenia.
sektor nieruchomości jest typowym sektorem usługo-
wym, a popyt na jego usługi wynika z ogólnej sytuacji 
gospodarczej. 
Podobnie gospodarka Polski jest obecnie bardzo silnie 
otwarta na współpracę międzynarodową, co skutkuje 
wyższymi dochodami, gdy jest dobrze, ale i problemami, 
gdy świat ma kłopoty. 

Patrząc na skalę problemu od strony makroekonomii i 
polityki gospodarczej można ocenić, że nie odróżniamy 
się istotnie od innych krajów. Podobnie też, jak w innych 
krajach ze środowisk skrajnych, dochodzą postulaty 
masowego druku pieniądza i zadłużania się. oczywi-
ście takie czasy to może być gratka dla polityków, którzy  

w imię „walki z klęską dla dobra ogółu” wreszcie mogą 
próbować dorwać się do maszynki do drukowania i zacząć 
realizować własne cele kosztem nas wszystkich. Jednak 
jak dotąd, nawet biorąc pod uwagę wysoce niesprzyjają-
cy rozsądkowi gospodarczemu czas wyborczy, nie widać
takiego zagrożenia. 

A co w samym sektorze nieruchomości? 
na pewno większe problemy z nieruchomościami komer-
cyjnymi, zwłaszcza handlowymi i biurowymi (magazyno-
we kwitną). Już przed epidemią był to segment (zwłasz-
cza biurowy) nadmiernie rozwijany, o niskich stopach 
zwrotu, także koronawirus tylko przyspieszył i przyspieszy 
konieczne dostosowania.

w sektorze budowlanym duże firmy realizujące projekty 
infrastrukturalne mają raczej zapewnione finansowanie ze 
środków publicznych i transferów z eu. Problemy mogą 
dotknąć mniejsze firmy, dotąd realizujące sporo projek-
tów samorządów terytorialnych. znacząco twardsze od 
dotyczącego budżetu państwa ograniczenie budżetowe
samorządów, spadek dochodów i wzrost wydatków już 
powodują cięcie programów inwestycyjnych i zapewne 
ten proces będzie miał dalej miejsce.

Najciekawiej sytuacja wygląda w sektorze nieruchomo-
ści mieszkaniowych, gdzie obserwowaliśmy niespotykany  
w trzeciej RP boom budowlany.

na razie brak jest nawet danych dotyczących bieżącej 
sytuacji, a ona będzie się zmieniać. można jednak po-
kusić się, na podstawie dostępnych danych oraz wiedzy 
historycznej, o pewne prognozy. 
deweloperzy mieszkaniowi klasycznie zareagowali na 
spadek popytu, podnosząc ceny mieszkań i ograniczając 
podaż (ona sama też się ograniczyła).
To podręcznikowy mechanizm kartelizacji bez kartelu, 
który, przynajmniej na początku, pozwoli utrzymać zyski 
przy mniejszej sprzedaży i pozwoli przetrwać firmom. 

Jednak problem nie leży w wypłacalności tego sektora, 
która jest bardzo wysoka, podobnie jak w doświadczeniu 
i wiedzy firm. Problematyczny jest model biznesowy, który 
jest szyty na dobrą pogodę i którego żadna z kolejnych
ekip rządowych nie zmieniła. wystarczy popatrzeć na 
bilanse firm deweloperskich, zwłaszcza na strukturę pa-
sywów, żeby się zorientować, że w znacznym stopniu fi-
nansują się one ze zobowiązań, a w niewielkim z kredytu 
bankowego.

w warunkach wysokiej produkcji w toku i znaczącego 
spadku popytu problemem będzie utrzymanie płynności 
finansowej przez część najbardziej „agresywnych” firm. 
Te problemy mogą je zmusić do znaczących nawet obni-
żek cen i walki o rynek. 
Tak więc jak dotąd wydaje się, że zastosowanie będzie 
miał u nas „model standardowy” czyli spadek popytu  
i umiarkowane korekty cen.   



POLSKA GOSPODARKA

Maciej Trybuchowski – Prezes KDPW i KDPW_CCP

Działalność takich instytucji jak KDPW i KDPW_CCP jest 
fundamentem efektywności, bezpieczeństwa i stabilno-
ści systemu finansowego. Jest to możliwe dzięki zacho-
waniu wysokich standardów zarządczych, regulacyjnych, 
operacyjnych, a w szczególności technologicznych.

Obsługę podstawowej działalności KDPW oraz KDPW_CCP 
w obszarze prowadzenia depozytu papierów wartościo-
wych, rozrachunku i rozliczeń transakcji, zapewnia wdro-
żony w 2009 r. system kdpw_stream, który podobnie 
jak większość rozwiązań IT stosowanych w ramach na-

Krajowy Depozyt Papierów  
Wartościowych wraz z izbą 

rozliczeniową KDPW_CCP S.A. 
tworzy grupę kapitałową oferu-

jącą szereg specjalistycznych 
usług dla sektora finansowego  

w szeroko pojętym obszarze  
posttransakcyjnym.   

Grupa KDPW od ponad 25 lat 
tworzy infrastrukturę rynku 

kapitałowego w Polsce, będąc 
kluczowym dostawcą usług  

w zakresie rejestrowania,  
przechowywania, rozliczania  

i rozrachunku papierów  
war tościowych. 

Odbiorcami naszych usług  
są przede wszystkim banki,  
domy maklerskie, emitenci  
papierów war tościowych,  

a ostatnio także inwestorzy. 

szej Grupy powstał i jest stale rozwijany siłami własnymi  
i został wdrożony we współpracy z instytucjami rynku. 
System kdpw_stream gwarantuje nie tylko wysoką do-
stępność, wydajność, stabilność i bezpieczeństwo, a 
także zdolność do współpracy operacyjnej z innymi sys-
temami europejskimi oraz zagranicznymi instytucjami fi-
nansowymi. System kdpw_stream przetwarza średnio ok 
100 tys. operacji dziennie, a jest w stanie przetworzyć 
nawet 2 mln operacji dziennie.

Własne systemy informatyczne obsługują większość 
udostępnianych przez GK KDPW usług, w tym rozlicze-
nia transakcji, zarządzanie ryzykiem, rozrachunek, usłu-
gi dla emitentów papierów wartościowych związane z 
operacjami na papierach, wypłatą świadczeń i obsługą 
walnych zgromadzeń spółek publicznych, repozytorium 
transakcji EMIR, ARM, SFTR, nadawanie kodów LEI czy 
system rekompensat. W 2019 r. uruchomiony został sys-
tem do obsługi rejestracji niepublicznych papierów war-
tościowych.
W tej chwili ponad 90 proc. usług świadczonych przez 
Grupę KDPW, realizowanych jest za pomocą systemów 
informatycznych. 

ZaplecZe organiZacyjne

W przypadku takich instytucji infrastruktury rynku, jak 
KDPW czy izba rozliczeniowa KDPW_CCP, które są 
kluczowe dla efektywności, bezpieczeństwa i stabilno-
ści systemu finansowego, podstawą w podejmowaniu 
decyzji są wysokie standardy zarządcze, regulacyjne, 
operacyjne i technologiczne. Grupa KDPW od lat wpro-
wadza i śledzi najnowsze rozwiązania w tym zakresie.  

Efektywne wspieranie procesu podejmowania decy-
zji, planowanie i zarządzanie oraz pełny wgląd w sytu-
ację firmy zapewniają KDPW od lat również zaawan-
sowane rozwiązania w zakresie zarządzania danymi. 
KDPW wykorzystuje hurtownię danych do integra-
cji, optymalizacji i digitalizacji procesów związanych  
z przetwarzaniem danych finansowych, statystyk z ope-
racji przeprowadzanych przez KDPW i KDPW_CCP oraz 
danych związanych z inwestycjami aktywów finansowych 
w celu ich analizy oraz raportowania, również na potrze-
by zewnętrzne.

Technologia blockchain

Od 2018 r. KDPW dostrzega istotny potencjał technologii 
rozproszonych rejestrów, w tym technologii blockchain,  
w dostarczaniu nowej jakości usług finansowych dzięki 
możliwości współpracy wielu podmiotów. Rozwiązania 
tworzone w oparciu o technologię blockchain to odpo-
wiedź KDPW na oczekiwania, obawy  związane z techno-
logią i rosnące potrzeby rynku kapitałowego, w szczegól-
ności w obszarze usług posttransakcyjnych.
Efektem prac ekspertów KDPW oraz współpracy z IBM 

Polska  było uruchomienie 1 lipca 2019 r. Platformy Block-
chain dla Rynku Kapitałowego - nowoczesnej platformy 
biznesowej, będącej rozwiązaniem ukierunkowanym na 
współpracę wielu podmiotów, w celu wymiernego zwięk-
szania wzajemnych korzyści. 

Unikalna w skali światowej Platforma Blockchain adreso-
wana jest do podmiotów świadczących usługi na rynku 
kapitałowym: banków, domów maklerskich oraz innych 
podmiotów, które mogą partycypować w tworzeniu wspól-
nej infrastruktury i są zainteresowane integrowaniem  
w jej ramach usług. Umożliwia ona tworzenie niezależ-
nych aplikacji wspierających rozwój innowacyjnych linii 
biznesowych. 

eVoTing

Pierwszą uruchomioną na Platformie Blockchain usłu-
gą jest eVoting, który digitalizuje proces głosowania na 
walnych zgromadzeniach. Aplikacja dostępna jest od 30 
września 2019 r. i poszerza obsługę walnych zgromadzeń 
spółek, których akcje są zarejestrowane w KDPW, o moż-
liwość zdalnego głosowanie z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej. 

Nowoczesne, bezpieczne i tanie narzędzie, jakim jest 
usługa eVoting, znacząco ułatwia dostęp do pełnej i 
wiarygodnej informacji o walnych zgromadzeniach, po-
zwala śledzić cały proces i brać w nim czynny udział z 
dowolnego miejsca i o dowolnej porze, a także zapew-
nia spójny, przejrzysty i niezaprzeczalny wgląd w wyniki 
walnego zgromadzenia, w tym sposób oddania głosów 
przez inwestora. 

Udostępnianie infrastrUktUry  
blockchain podmioTom  
prowadzącym rejestry  
akcjonariUszy spółek niepUblicznych

Wprowadzona do polskiego prawa obowiązkowa dema-
terializacja akcji dotyczy wszystkich spółek akcyjnych 
oraz komandytowo-akcyjnych, niezależnie od liczby 
akcjonariuszy. Jej celem jest zwiększenie przejrzystości 
oraz efektywności wymiany informacji w sprawach po-
datkowych zgodnie ze standardami Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju. W Polsce funkcjonuje ok. 
14 tys. takich podmiotów.

Krajowy Depozyt prowadzi prace nad uruchomieniem na 
Platformie Blockchain dla Rynku Kapitałowego rozwią-
zania pozwalającego na integrację i standaryzacje sys-
temów dla rejestru akcjonariuszy prowadzonych przez 
zainteresowane firmy inwestycyjne i banki.
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Technologia 
w służbie  
rynku kapitałowego 
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Koniec 
z przewlekłością 
w arbitrażu
Za odpowiedź na pozew pozwany również zapłaci opłatę.

Dwie firmy: generalny wykonawca 
i podwykonawca są w konflikcie do-
tyczącym zapłaty 100 tys. złotych za 
wykonane prace przy budowie drogi. 
Podwykonawca wnosi pozew, opłaca-
jąc 5% wartości sporu, czyli 5 tysięcy 
złotych. Sąd po 3 miesiącach nakazu-
je wykonawcy zapłacić fakturę, ale ten 
wnosi sprzeciw. Za darmo. 
Szykuje się kilka kolejnych rozpraw 
przez kolejny rok.

„Oczywiście trudno czasami rozstrzy-
gnąć od razu kto ma rację: powód czy 
pozwany. Ale bardzo często zdarza się, 
że pozwany wnosi sprzeciw, bo nic to 
go nie kosztuje a przewlekłość w po-
stępowaniu sądowym traktuje jak for-
mę kredytu kupieckiego! W omawianej 
sprawie przez ponad rok nie będzie 
musiał płacić 100 tysięcy złotych. 
To mu się opłaca nawet kiedy po pra-
womocnym wyroku będzie musiał za-

Gdy analizujemy efektywność sądów powszechnych w Polsce, w zakre-• 
sie rozstrzygania spraw gospodarczych to przedsiębiorcy są z reguły roz-
czarowani i bezradni. 
Często składają pozwy o zapłatę zaległych faktur w nadziei na szybkie • 
odzyskanie należności. 
Sądy, średnio po 3,5 miesiąca, wydają nakaz zapłaty, ale prawo pozwala • 
dłużnikom wnieść darmowy sprzeciw. To powoduje, że nakaz zapłaty tra-
ci moc, a sprawa trafia do postępowania zwykłego. 

płacić ustawowe odsetki. W naszym sądzie arbitrażowym 
pozwany będzie musiał za sprzeciw wnieść około 5% 
wartości sprawy, czyli w omawianej sprawie 5 tysięcy zło-
tych. To już trochę mniej opłacalne, szczególnie, że wyrok 
arbiter wyda po 21 dniach. Oczywiście pozwany otrzyma 
zwrot całej wniesionej opłaty jeśli sąd rozstrzygnie na jego 
korzyść”- komentuje Robert Szczepanek, współzałożyciel 
pierwszego w Polsce sądu arbitrażowego on-line Ultima 
Ratio.

Opłata za sprzeciw zapewni sprawne i wolne od przewle-
kłości postępowanie. Arbiter ze Stowarzyszenia Notariu-
szy RP wyda wyrok w ciągu 21 dni, nawet wtedy, kiedy 
zostanie wniesiony sprzeciw przez pozwanego. Przy ta-
kim założeniu pozwani będą wnosić odpowiedzi jedynie 
w tych sprawach, w których rzeczywiście wierzą w siłę swo-
ich argumentów. Gdy wygrają, otrzymają zwrot wszystkich 
poniesionych kosztów. Gdyby zaś mieli bronić się w spra-
wach z góry przegranych po to tylko, by zyskać na czasie, 
to konieczność zapłacenia opłaty za taką obronę skutecz-
nie ich do tego zniechęci. 
„Już w starożytnym Rzymie obydwie strony procesu cy-

wilnego musiały złożyć w świątyni odpowiednie sumy pie-
niężne (tzw. „sacramentum”) by sąd rozpoznał ich spór. 
W dzisiejszych czasach reguła ta jest dość powszechnie 
przyjęta w światowym arbitrażu.” - dodaje Robert Szcze-
panek. 
Dlaczego? Otóż w krajach o ugruntowanej kulturze ar-
bitrażowej wielu przedsiębiorców ma złe doświadczenia 
z sądami polubownymi, w których całe wynagrodzenie 
wszystkich arbitrów pokrywane jest z opłaty wnoszonej 
przez ich przeciwnika. 

W Ultima Ratio polubownym sądzie on-line budowanym 
przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP taka sytuacja nie bę-
dzie miała miejsca. Arbiter jest losowany a nie wybierany, 
zaś koszty postępowania – w relatywnie niewielkiej wyso-
kości – pokrywają obydwie strony sporu. Nie ma zatem 
żadnego powodu, aby któraś z nich czuła się u nas nie-
komfortowo czy nieswojo. To przecież jej postępowanie, 
jej sprawa. Wyrok wydaje zaś notariusz, a więc reprezen-
tant zawodu od lat cieszącego się najwyższym stopniem 
zaufania publicznego spośród zawodów prawniczych. 
Ultima Ratio rusza już w kwietniu ubiegłego roku.

Tam będzie rozpoznawana 
przez kolejne 13 miesięcy. 
W rezultacie firmy uważają, 

że dłużnicy mogą przeciągać 
sprawy w nieskończoność 

i nie zwracać długów, 
bo to ich nic nie kosztuje. 

Co drastycznie może 
zmienić tę sytuację? 

Pozwany będzie musiał 
zapłacić opłatę, żeby wnieść 

odpowiedź na pozew. 
Tak będzie w Ultima Ratio, 

pierwszym w Polsce polubownym 
sądzie on-line budowanym 

przy Stowarzyszeniu 
Notariuszy RP.

Robert Szczepanek, współzałożyciel pierwszego 
w Polsce sądu arbitrażowego 
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Jak wynika z raportów firm windykacyjnych, o ile po trzech miesiącach 
wierzyciel ma jeszcze 80% procent szans na otrzymanie swoich pie-
niędzy od niesolidnego kontrahenta, o tyle po roku ściągalność długu 
spada do 10%. To alarmujące dane, szczególnie gdy zestawić je z in-
formacjami dotyczącymi zatorów płatniczych. Niektóre źródła podają, 
że z nieterminowymi płatnościami boryka się już nawet 90% firm.

Jednym ze sposobów na niesolidnych kontrahentów jest 
dochodzenie swoich praw w sądach powszechnych, jed-
nak od wniesienia pozwu do rozpoczęcia egzekucji ko-
morniczej upływa według Banku Światowego średnio na-
wet 685 dni. 

–  Z raportu Doing Business 2019 przygotowanego przez 
Bank Światowy wynika, że średni czas od wniesienia po-
zwu do momentu egzekucji wyroku przez komornika wy-
nosi w polskich sądach aż 685 dni. To prawie dwa lata, po 
których, zgodnie z danymi na temat ściągalności długów, 
pieniądze są niemal nie do odzyskania – firmy upadają, a 
dług rozpływa się w powietrzu. Co więcej, w czasie, gdy 
sąd rozpatruje sprawę, dłużnik może swobodnie obracać 
naszymi pieniędzmi – komentuje Robert Szczepanek, 
współzałożyciel Ultima Ratio, pierwszego w Polsce w peł-
ni elektronicznego sądu polubownego dla firm. – Sytuacje 
mają teoretycznie zmienić nowe wytyczne, zgodnie z któ-
rymi sądy powinny orzekać w sprawach gospodarczych  
w czasie krótszym niż 6 miesięcy, jednak patrząc na obło-
żenie polskich sądów, należy przypuszczać, że ciężko bę-

dzie w praktyce dotrzymać takich terminów – dodaje 
– Elektroniczne sądy polubowne, takie jak Ultima Ratio, są 
dużo tańsze od tradycyjnych – z naszych szacunków wyni-
ka, że nawet o 70 procent. Przedsiębiorcy nie muszą tracić 
cennego czasu by stawić się na rozprawie, nie ma kosztów 
delegacji, kosztów druku. Sam wyrok zapada nawet w 11 
dni od wniesienia sprawy, a, jak pokazują statystyki Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, klauzula wykonalności nadawa-
na jest w około 6 tygodni. 
Oznacza to, że już niespełna po dwóch miesiącach przed-
siębiorcy mogą skorzystać z możliwości komorniczej 
egzekucji zaległych należności, a tym samym znacząco 
zwiększyć swoje szanse na odzyskanie całości długu od 
niesolidnego kontrahenta – podkreśla Robert Szczepanek 

– Elektroniczne sądy polubowne, takie jak Ultima Ratio, są 
dużo tańsze od tradycyjnych – z naszych szacunków wyni-
ka, że nawet o 70 procent. Przedsiębiorcy nie muszą tracić 
cennego czasu by stawić się na rozprawie, nie ma kosztów 
delegacji, kosztów druku. Sam wyrok zapada nawet w 11 
dni od wniesienia sprawy, a, jak pokazują statystyki Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, klauzula wykonalności nadawa-
na jest w około 6 tygodni. Oznacza to, że już niespełna 
po dwóch miesiącach przedsiębiorcy mogą skorzystać  
z możliwości komorniczej egzekucji zaległych należności, 
a tym samym znacząco zwiększyć swoje szanse na odzy-
skanie całości długu od niesolidnego kontrahenta – pod-
kreśla Robert Szczepanek

Po roku firmy mają 
tylko 10% szans 
na odzyskanie zaległej płatności 

W Chinach już ponad 
160 tysięcy konfliktów 

między firmami rozstrzyga 
szybki arbitraż on-line.

 A w Polsce? 

Według ekspertów 
alternatywą dla sądów 

tradycyjnych ma szanse 
być elektroniczny arbitraż. 

To sądy polubowne 
stają się coraz bardziej 

popularne wśród 
przedsiębiorców 

– po pierwsze ze względu 
na czas jaki upływa 

od wniesienia pozwu 
do uzyskania klauzuli 

wykonalności, 
po drugie, cenę.
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Dziś i jutro.
Co nas czeka.
Główne wskaźniki gospodarcze.

Konsekwencją epidemii  
jest silne ograniczenie  
aktywności gospodarczej, 
wyraźne osłabienie popytu  
zagranicznego i zakłócenia  
sieci dostaw. 

Wszystko przekłada się  
na spadek krajowego PKB, 
większe bezrobocie  
i spadek siły nabywczej  
większości społeczeństwa.

A jak widzą to instytucje  
finansowe i ekonomiści?

Projekcje na IV kw. 2022 r.,  
opracowane przez NBP  
są dość optymistyczne. 

Od końca II kw. 2020 roku  
projekcja centralna ma rosnąć  

w kolejnych latach uzyskując po-
ziom z grudnia 2019 r.  

dopiero na koniec 2021 roku. 
 

dO NOwej PrOjekCjI Pkb PrZYjęTO  
dOść OsTrOżNe ZAłOżeNIA:

 
Brak wyraźnej drugiej fali epidemii w Europie, choć możliwe są przejścio-• 
we wzrosty liczby zachorowań jesienią;

Stopniowe znoszenie restrykcji – jednak część z nich będzie utrzymana  • 
do upowszechnienia szczepionki/skutecznego leczenia;

Utrzymywanie się niepewności i wzrost krańcowej skłonności do oszczę-• 
dzania ze względu na wzrost znaczenia motywu przezornościowego;

Stopniowe wygaszanie programów fiskalnych w III kw. 2020 r.• 

ekONOMIśCI uwAżAją, że w PrZYsZłYCh kwArTA-
łACh NAsTąPI jedYNIe OGrANICZONA OdbudOwA 
AkTYwNOśCI GOsPOdArCZej I NIeZNACZNA, ALe bę-
dZIe TAkże POZYTYwNA ZMIANA dekOMPOZYCjI Pkb 
wZGLędeM OsTATNIeGO kwArTAłu ubIeGłeGO rOku.

   Czynniki:
 

Spożycie prywatne stopniowo wzrośnie, jednak w wyniku • 
wzrostu niepewności, pogorszenia sytuacji na rynku pra-
cy i zmian preferencji konsumentów, poziom z IV kw. ub. 
r. osiągnie dopiero w II połowie 2021r.
Trwały spadek stopy inwestycji w wyniku wzrostu nie-• 
pewności, niekorzystnej sytuacji finansowej firm oraz 
spadku absorpcji środków UE w 2022r. do poziomu bli-
skiego 2019r. (w latach 2020-21wzrost transferów kapi-
tałowych).
Trwałe obniżenie dynamiki eksportu • 
Działania antykryzysowe rządu oraz Narodowego Banku • 
Polskiego
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CZYNNIkI kTóre MOGą wPłYNąć NA dYNAMIkę CPI:

Podwyżka podatku akcyzowego w styczniu br.;• 
Przejściowy wzrost cen żywności w krótkim horyzon-• 
cie projekcji w wyniku ograniczeń podażowych;
Niski poziom cen surowców energetycznych na ryn-• 
kach światowych;
W krótkim horyzoncie wzrost kosztów przedsiębiorstw • 
związanych z obostrzeniami w gospodarce;
Zaburzenia globalnych sieci podaży;• 
Spadek popytu w średnim horyzoncie i jego stopnio-• 
wa, ograniczona odbudowa w kolejnych latach;
Inflacja u głównych partnerów handlowych na obniżo-• 
nym poziomie, ograniczony wzrost w 2022 r.; 
W 2021 r. spadek jednostkowych kosztów pracy,  • 
a następnie ich  umiarkowany wzrost.

inFLAcJA

W drugim kwartale br. spadek inflacji wynikał z niższej dyna-
miki cen energii  i żywności przy wzroście inflacji bazowej. 

Wzrost inflacji bazowej w II kw. spowodowany wzrostem cen 
usług, głównie rynkowych (wprowadzenie opłaty covidowej). 

Przyszłość rysuje się silniejszym obszarem nie-
pewności dotyczącej II fali pandemii i sytuacji cen 
surowców energetycznych i rolnych

II fALA PANdeMII:
W Polsce i w innych krajach luzujących restrykcje ryzy-• 
ko drugiej fali zachorowań i powrotu części ograniczeń 
administracyjnych;
Zaburzenia globalnych łańcuchów dostaw;• 
Trwała zmiana zachowań ekonomicznych ludności – • 
spadek popytu na niektóre usługi;
Wysoka niepewność i pesymistyczne nastroje podmio-• 
tów gospodarczych–wzrost napięć na rynkach finanso-
wych i ograniczenie inwestycji;
Zahamowanie lub odwrócenie procesów globalizacji, • 

nasilenie sporów gospodarczych pomiędzy USA, Unią 
Europejską i Chinami;
Nasilenie problemów fiskalnych w najbardziej dotknię-• 
tych kryzysem krajach strefy euro;
W konsekwencji trwały ubytek potencjału wytwórczego • 
(ograniczenie inwestycji przedsiębiorstw, wzrost sto-
py bezrobocia, niższa aktywność zawodowa, wolniejszy 
wzrost łącznej produktywności czynników wytwórczych). 
Wahania cen surowców energetycznych na rynkach • 
światowych w wyniku zmian popytu oraz ze względu na  
kształt polityki krajów głównych producentów;
Ryzyko wyraźnego odchylenia warunków pogodowych  • 
w krajach będących ważnymi producentami żywności 
oraz w  Polsce, względem wieloletniej średniej.

inWeSTYcJe
Covid-19 jest przyczyną załamania się popytu inwe-
stycyjnego w większej skali niż w 2009 r.
Poziom firm redukujących inwestycje osiągnął 24 
procent inwestorów wobec 15 procent w 2009 r. 

Najprawdopodobniej do końca 2022 roku nastąpi 
jedynie ograniczona odbudowa popytu inwesty-
cyjnego. Nakłady brutto na środki trwałe na koniec 
2020 r. osiągną poziom – 13,5 proc. i – 2,2 proc. 
w 2021 r. wobec + 7,2 w 2019 w ujęciu r/r. 

    108       CAPITAL MAGAZYN                   CAPITAL MAGAZYN        109



POLSKA GOSPODARKA

NA sPOżYCIe PrYwATNe będą MIAłY NAsTęPująCe 
CZYNNIkI:

Wysoka  niepewność – wzrost stopy oszczędności;• 
Po początkowym spadku zatrudnienia i wynagro-• 
dzeń, w dalszym horyzoncie projekcji nastąpi jedynie 
umiarkowana poprawa sytuacji narybku pracy;
Zmiana zachowań konsumentów w obawie przed ko-• 
lejną falą korona wirusa; 
Pakiet ustaw anty kryzysowych;• 
Ekspansywna polityka pieniężna obniżenie stopy re-• 
ferencyjnej do 0,1 pkt. proc. oraz prowadzony przez 
NBP program skupu aktywów.

ZATRUDnienie

Utracone miejsca pracy w związku 
z pandemią COVID-19 mogą nie 
wrócić w najbliższym czasie, gdy 
gospodarka pozostanie dalej  
w obliczu trudnego   
„kryzysu zaufania”.

Gospodarka stoi w obliczu pogar-
szających się bilansu krajowego  
i niekontrolowanych przepływów 
pieniężnych. 

Gospodarka polska na rynku pracy 
ma dźwignię operacyjną za sprawą 
wsparcia ze strony rządu.  
Jednak jest to krótkookresowe 
wsparcie.

Ministerstwo Finansów przekazało już do Narodowego Fundu-
szu Zdrowia wskaźniki makroekonomiczne potrzebne do przy-
gotowania planu finansowego Funduszu. Dane obejmują lata 
2020-2023. Prognoza zakłada spadek zatrudnienia o ponad 
190 tys. etatów i wzrost rejestrowanego bezrobocia o 415 ty-
sięcy osób (o 45 proc.) do poziomu ponad 1,3 miliona osób.

KonSUMPcJA

kONkLuZjA O rYNku PrACY

Płaca realna prawie się nie zmieni (+0,17 proc. r/r);• 
Płaca minimalna w 2020 r. przekroczy 50 proc. średniej • 
płacy (51,3 proc.);

Płaca minimalna, nawet technicznie założona, przy wzro-• 
ście o inflację przekracza 50 proc. płacy średniej.

CZYNNIkI kTóre MOGą wPłYNąć NA rYNek PrACY:

Wysoka niepewność zmniejszająca skłonność podmio-• 
tów gospodarczych do podejmowania długotrwałych zo-
bowiązań;
Niski popyt w kraju i za granicą;• 
Na inwestycje sektora finansów publicznych będzie mał • 
wpływ  wyraźny spadek absorpcji środków UE w 2022 r.

Popyt konsumpcyjny będzie stopniowo rósł, jednak poziom  
z IV kw. ub.r. osiągnie dopiero w II poł. 2021 r.

Ocena polskich instytucji dotycząca przyszłego spożycia pry-
watnego oraz publicznego.

NA sPOżYCIe PubLICZNe wPłYNIe: 
Wzrost wydatków na służbę zdrowia w 2020 r.;• 
Neutralna polityka fiskalna.• 

Wśród najbardziej zagrożonych branż są m.in. turystyka, 
restauracja, consulting, transport międzynarodowy, branża 
meblarska i odzieżowa.  
Cały handel, w tym także żywność i środki czystości spo-
walnia, a konsumenci i firmy ograniczają zakupy, bo cze-
kają na rozwój wydarzeń gospodarczych w obawie przed 
przyszłą recesją. 

Niepewność zmieni w kolejnych latach także zwyczaje za-
kupowe Polaków. Konsumenci będą wybierać produkty 
tańsze, powróci presja na ceny i obniżki marż. 
Wśród branż najbardziej zagrożonych niewypłacalnością  
i ryzykiem upadłości jest m.in. hotelarstwo, restauracje, ca-
tering oraz eventy i targi, także ich dostawców, podwyko-
nawców i powiązane z nimi podsektory.

Żywność ma i będzie miała dobre perspektywy zbytu jako 
towar pierwszej potrzeby, jednak konsumenci wybierać 
będą produkty tańsze. Powróci więc w tym sektorze presja 
na ceny i niskie marże. Po pandemii zostanie skłonność do 
zakupów w poszukiwaniu bardziej atrakcyjnych cen.
Konieczność zdalnej pracy i nauki wywołała impuls do zaku-
pów nowego, który nabyło online 35 proc. konsumentów. 

W branży boom sprzętu elektronicznego skończył się wraz 
ze znoszeniem ograniczeń. Aktualnie zarówno klienci in-
dywidualni, jak i firmy ograniczają takie zakupy, czekając 
na rozwój sytuacji gospodarczej, a pierwsze dni otwarcia 
sklepów nie wskazały na duże zainteresowanie ofertą RTV/
AGD. 
Jak na razie zarejestrowała ona na koniec II kw. umiarko-
wany spadek spadku rzędu -16,7 proc. rok do roku, jednak 

wiele wskazuje na to, że większe załamanie i problemy z 
płynnością jeszcze nadejdą. 

Wśród sektorów handlowych, które na kryzysie straciły naj-
mocniej, są m.in. meble oraz ubrania.Branża meblarska 
może uznać ten rok za stracony, ponieważ sprzedaż miesz-
kań spada i będzie spadać. Bezrobocie będzie rosnąć, 
koszt kredytów hipotecznych jest dużo wyższy i potrzebny 
jest większy wkład własny. 

Kolejnym sektorem, który bez wątpienia odczuje zmiany  
w dotychczasowych postawach konsumentów, będzie 
sektor bankowości i usług finansowych. Jednak tu zmiany 
dla branży mogą mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny 
charakter. Po przeprowadzonych badaniach ankietowych 
z deklaracji respondentów wynika, że strategiami branymi 
przez nich pod uwagę są decyzje związane ze zmianą do-
tychczasowego modelu finansów domowych. Pozytywny 
dla branży efekt może dać zwiększony popyt na kredyty – 6 
proc. respondentów rozważa wzięcie pożyczki w banku, a 
2 proc. w firmie pożyczkowej. Z kolei negatywny efekt mogą 
przynieść strategie przeciwne – likwidacja lokat oszczędno-
ściowych (14 proc. deklaracji) lub zaprzestanie spłacania 
zobowiązań, rat kredytu (5 proc. deklaracji).

9 proc. respondentów źródła pomocy finansowej poszuki-
wać będzie w pożyczkach od rodziny i znajomych. 3 proc. 
jako dopuszczalne rozwiązanie przyjmuje zaprzestanie 
spłat zobowiązań typu czynsz i bieżące opłaty
Z kolei cała reszta konsumpcji, czyli m.in. odzież i obuwie, 
odnotowała totalną zapaść. 
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domy
maklerskie
ILe rAChuNków PrOwAdZą  
w POLsCe dOMY MAkLerskIe?

Na dzień 31.12.2019 r. domy maklerskie prowadziły 
563 321 rachunków instrumentów finansowych. licz-
ba prowadzonych rachunków klientów w sektorze do-
mów maklerskich od paru lat systematycznie spada. Ro-
śnie natomiast liczba rachunków w biurach maklerskich. 
łączna liczba rachunków w domach i biurach makler-
skich pozostaje na relatywnie podobnym poziomie oko-
ło 1,9 mln rachunków, z czego aktywnych jest zaledwie 
24%. Oznacza to, że Polacy inwestują swoje pieniądze 
poza granicami Polski.

Na koniec 2019 r.  
działalność maklerską  

w Polsce prowadziło  
37 domów maklerskich,  

9 biur maklerskich  
oraz 10 oddziałów  
zagranicznych firm 

 inwestycyjnych. 

Ponad 2 tys. zagranicznych 
firm inwestycyjnych posiadało 

notyfikację do prowadzenia 
działalności na terytorium 

RP bez otwierania oddziału, 
jednakże nie są one nadzoro-
wane przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

AkTYwA kLIeNTów  
NA rAChuNkACh   
w dOMACh MAkLerskICh

Wśród domów maklerskich według stanu na koniec 2019 
r., 20 podmiotów przechowywało instrumenty finansowe 
lub środki pieniężne klientów. Podmioty te z reguły wy-
konują również szerszy zakres czynności, a w związku z 
tym mają większe możliwości zróżnicowania źródeł ge-
nerowania przychodów. 

Na dzień 31.12.2019 r. na rachunkach w domach ma-
klerskich przechowywane były instrumenty finansowe o 
łącznej wartości 63,9 mld zł. Na rachunkach pieniężnych 
znajdowały się środki pieniężne klientów o wartości 4,1 
mld zł. Aktywa klientów przechowywane w domach ma-
klerskich osiągnęły łączną wartość 68,1 mld zł. 

reNTOwNOść dOMów MAkLerskICh

Wśród 37 domów maklerskich prowadzących dzia-
łalność w 2019 r. jedynie 23 podmioty osiągnęły zysk,  
a 14 poniosło stratę. Obniżeniu uległa również mediana 
wskaźnika ROE domów maklerskich, która w 2019 r. wy-
niosła 1,4 %, podczas gdy w 2018 r. wynosiła 2,9%. 

Sytuacja finansowa domów maklerskich w 2019 r. uległa po-
gorszeniu, co wynika z istotnego spadku przychodów ogółem  
z prowadzonej działalności. Należy zaznaczyć, że sektor domów 
maklerskich w 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, wy-
generował stratę na działalności podstawowej, i głównie dzięki 
dodatniemu wynikowi z operacji instrumentami przeznaczonymi 
do obrotu (w szczególności w zakresie rynku OTC instrumentów 
pochodnych) cały sektor zamknął rok wynikiem dodatnim, był on 
jednak o ponad 82% niższy od wyniku uzyskanego w 2018 r.

reNTOwNOść dOMów MAkLerskICh

Do głównych przyczyn spadku przychodów domów ma-
klerskich zaliczyć można niesprzyjającą koniunkturę na 
rynku kapitałowym. 

Na rynku ofert publicznych panował zastój - 2019 r. 
był kolejnym rokiem, w którym więcej spółek wycofa-
no niż wprowadzono na giełdę.

Poza koniunkturą rynkową przyczyn spadku przychodów doszu-
kiwać się można w spadku zaufania do rynku kapitałowego. 

Zdarzenia, które miały miejsce na przestrzeni 2018 r. związane 
z działalnością GetBack S.A., doprowadziły do podważenia za-
ufania inwestorów do rynku kapitałowego. 

W 2019 r. problem braku zaufania do rynku kapitałowego  
i podmiotów na nim funkcjonujących pozostawał aktualny. 

Z kolei na rynku Forex odczuwalne były negatywne skutki 
wprowadzonej w 2018 r. interwencji ESMA, nawet pomi-
mo złagodzenia jej formy w drugiej połowie 2019 r. pod 
postacią interwencji krajowej KNF.
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INNOWACJE

Europejski  
Ranking Innowacyjności

Komisja Europejska co roku publikuje ranking porównu-
jący państwa członkowskie UE oraz Islandię, Izrael, Ma-
cedonię Północną, Norwegię, Serbię, Szwajcarię, Turcję  
i Ukrainę pod względem innowacyjności. 

Ranking zawiera analizę mocnych i słabych stron krajo-
wych systemów badań i rozwoju, dzięki czemu uwzględ-
nione w nim państwa pozyskują wiedzę na temat obsza-
rów do poprawy. Jest on również zestawiany z wynikami 
największych międzynarodowych konkurentów: Australii, 
Brazylii, Chin, Indii, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Re-
publiki Południowej Afryki, Rosji i Stanów Zjednoczonych. 

Komisja Europejska opublikowała kolejną edycję Europej-
skiego Rankingu Innowacyjności. Do czołowych innowa-
torów wśród państw unijnych należą kraje skandynawskie, 
zaś Polska zajęła w tym rankingu czwarte miejsce od koń-
ca. 
W oparciu o wyniki rankingu, państwa członkowskie są 
dzielone na cztery grupy: liderów innowacji, silnych, umiar-
kowanych i słabych innowatorów. Największy spadek do-

Światowy Indeks Innowacji GII

   39.
miejsce na 129 państw

tyczy Rumunii, Słowenii i Polski. W następujących katego-
riach liderami innowacyjności są następujące kraje:

• Dania – zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające  
    innowacjom; 
• Luksemburg – systemy badań naukowych; 
• Francja – finansowanie i wsparcie; 
• Niemcy – inwestycje przedsiębiorstw; 
• Portugalia – innowacje w MŚP; 
• Austria – współpraca biznesu z nauką; 
• Malta – intelektualne; 
• Irlandia – wpływ na poziom zatrudnienia  
   i wielkość sprzedaży. 

  

Ranking Związku  
Przemysłu Niemieckiego

Inny ranking zyskujący od paru lat 
na znaczeniu realizowany jest przez 
Związek Przemysłu Niemieckiego.
W nim zajmujemy dopiero 27. miejsce 
na liście najbardziej innowacyjnych 
państw na 35 badanych. Na podium 
są: Szwajcaria, Singapur i Belgia.

Światowy Indeks Innowacji 
(Global Innovation Index, GII)

Każdego roku indeks, opracowany 
przez Światową Organizację Własno-
ści Intelektualnej ONZ (WIPO), Uni-
wersytet Cornell’s SC Johnson Colle-
ge of Business oraz Szkołę Biznesu 
INSEAD, plasuje na listach rankingo-
wych innowacyjność 129 gospodarek 
świata. 
Publikowany od 2007 r. indeks służy 
do porównania stanu innowacji na ca-
łym świecie.

Według najnowszego światowego  
Indeksu Innowacji (Global Innova-
tion Index, GII), który jest papier-
kiem lakmusowym innowacyjności 
poszczególnych państw, Polska 
znajduje się na dopiero na 39. po-
zycji.

Najbardziej innowacyjnych gospoda-
rek z Europy znajduje się w pierwszej 
dziesiątce: to oczywiście najlepsza 
ogółem Szwajcaria (miejsce 1.), na-
stępnie Szwecja (2.), Holandia (4.), 
Wielka Brytania (5.), Finlandia (6.), Da-
nia (7.) i Niemcy (9.).

Daleko, bo na 93. pozycji jesteśmy • 
pod względem łatwości uruchamiania 
biznesu. 

Za to otoczenie polityczne innowacyj-• 
ności daje nam 39. miejsce, a regula-
cje prawne to miejsce 42. 

Jeśli zaś chodzi o ekologicznie zrówno-• 
ważony rozwój, wyliczony przez WIPO 
wskaźnik daje Polsce miejsce 50. 

Słabo wypadamy w zaawansowaniu • 
rynku – zajmujemy 65. miejsce wśród 
zindeksowanych gospodarek.

Łatwiej niż w innych krajach jest uzy-
skać kredyt na działalność, ale do-

stępność krajowych kredytów dla sek-
tora prywatnego jest już na poziomie 
połowy listy zbadanych krajów. Słabo 
też z inwestycjami w innowacje na tle 
innych państw. W tym filarze rankingu 
zajmujemy dopiero 98. miejsce.

„To oczywiście deprymujące, że w glo-
balnych rankingach wypadamy słabo, 
ale należy mieć na uwadze, że innowa-
cyjność to proces, który wymaga cza-
su. Programy NCBR czy finansowanie 
innowacji w modelu venture capital to 
kierunki, które wyglądają obiecująco. 
Na efekty trzeba jednak poczekać.” – 
mówi Marek Lachowicz, główny anali-
tyk Instytutu Jagiellońskiego. 

Inni eksperci są zdania, że słabe tem-
po rozwoju innowacyjności naszej go-
spodarki wynika głównie ze struktury 
własnościowej przedsiębiorstw. 

„Większość dużych firm, które powinny 
napędzać rozwój technologii w naszym 
kraju to spółki związane z kapitałem 
obcym. Od nich oczekuje się realizacji 
celów sprzedażowych czy produkcyj-
nych” – mówi Marcin Wojsa - prezes 
Abile Consulting. Innowacje wysokich 
technologii są domeną zagranicznych 
central, które z kilkuletnim poślizgiem 
implementują je w spółkach regional-
nych, np. w Polsce.

Indeks Gospodarki Cyfrowej  
i Społeczeństwa Cyfrowego 

W tegorocznym rankingu Indeksu Go-
spodarki Cyfrowej i Społeczeństwa 
Cyfrowego (DESI), na 28 państw zrze-
szonych w Unii Europejskiej, Polska 
uplasowała się dopiero na 23 miejscu, 
poinformowała Komisja Europejska. 

Z raportu wynika m.in., że blisko po-
łowa naszego społeczeństwa wciąż 
nie posiada podstawowych umie-
jętności cyfrowych, a 60% przedsię-
biorstw charakteryzuje się bardzo 
niskim poziomem cyfryzacji.

Wciąż mamy jednak sporo do nadro-
bienia Jak podkreślają twórcy rankin-
gu, 15% ludności Polski nie korzysta 
jeszcze z internetu, a blisko połowa 
społeczeństwa wciąż nie posiada 
podstawowych umiejętności cyfro-
wych. Co prawda na rynku jest coraz 

Indeks Gospodarki Cyfrowej 
i Społeczeństwa Cyfrowego 

   23.
miejsce na 28 państw

więcej specjalistów w dziedzinie ICT  
i absolwentów kierunków teleinforma-
tycznych, ale ich liczba nadal pozo-
staje poniżej średniej unijnej.

Z raportu wynika, że polskie przed-
siębiorstwa mają pozytywny sto-
sunek do stosowania nowych 
technologii. Tendencja ta znajduje 
odzwierciedlenie we wzroście wy-
korzystania mediów społecznościo-
wych, elektronicznej wymiany infor-
macji czy sprzedaży przez internet. 

Jednak zgodnie ze wskaźnikiem wy-
korzystania technologii cyfrowych,  
aż 60% przedsiębiorstw charakte-
ryzuje się bardzo niskim poziomem 
cyfryzacji (UE: 39%), a jedynie 11% 
z nich to przedsiębiorstwa w wyso-
kim stopniu ucyfrowione (UE: 26%), 
czytamy w rankingu.

Nowe polskie strategie cyfrowe
Polska sfinalizowała nową strategię – 
Programu Rozwoju Kompetencji Cy-
frowych – koordynowaną na szczeblu 
centralnym przez Ministerstwo Cyfry-
zacji, której celem jest rozwój umiejęt-
ności cyfrowych. Nowy program ma 
koncentrować się na tych umiejętno-
ściach, które są potrzebne obywate-
lom, specjalistom w dziedzinie ICT 
oraz pracownikom MŚP i pracowni-
kom administracji publicznej. 
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Zgodnie z oczekiwaniami, Rada Mi-
nistrów powinna przyjąć go jeszcze  
w 2020 r.

W przygotowaniu jest także nowy Pro-
gram Operacyjny Polska Cyfrowa na 
lata 2021–2027 współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Strategia ta 
będzie obejmowała m.in. wsparcie na 
potrzeby rozwijania infrastruktury sze-
rokopasmowej, e-usług (administracji 
elektronicznej i e-zdrowia), podstawo-
wych i zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych, podnoszenia kwalifikacji 
oraz ich zmiany, a także zdobywania 
umiejętności potrzebnych w przyszło-
ści.

Doing Business 2020
IW rankingu Doing Business 2020, 
który ocenia kraje pod kątem najbar-
dziej przyjaznych biznesowi regulacji, 
Polska odnotowując trzeci rok z rzędu 

spadek i uplasowała się na 40. miej-
scu - podał Bank Światowy.
Liderem rankingu Doing Business 
2020 jest Nowa Zelandia, przed Sin-
gapurem i przed Hongkongiem.

W porównaniu do poprzedniego 
roku, według Banku Światowego, 
wydłużył się w Polsce czas po-
trzebny na przeniesienie praw wła-
sności nieruchomości. Skrócił się 
z kolei czas procedur potrzebnych 
do uzyskania podłączenia firmy do 
elektryczności.
Najgorzej Polska wypada w ob-
szarze oceniającym łatwość 
otwierania biznesu (128. miej-
sce) oraz rejestracji nierucho-
mości (92.).

Z krajów regionu powyżej Polski 
uplasowały się m.in. Litwa (11.), 
Estonia (18.) i Łotwa (19.). 
W opinii Ministerstwa Przedsiębior-
czości i Technologii (MPiT) spadek 

Polski w rankingu Doing Business 
2020 to sytuacja jednorazowa.
Jest ona prawdopodobnie zwią-
zana z boomem na rynku nieru-
chomości oraz bezprecedensową 
liczbą wniosków składanych przez 
obywateli ws. przekształcania 
użytkowania wieczystego we wła-
sność. – wyjaśnia ministerstwo.

Resort przypomina, że miejsce 
danego państwa w rankingu 
ustalane jest na podstawie liczby 
punktów uzyskanych w 10 obsza-
rach. W większości z tych obsza-
rów – według Banku Światowego 
– sytuacja w Polsce praktycznie 
nie uległa zmianie, w stosunku do 
ubiegłorocznej edycji, albo nawet 
poprawiła się. „Metodologia Doing 
Business nie daje więc pełnego 
odzwierciedlenia potencjału anali-
zowanych gospodarek” – czytamy 
w opinii ministerstwa.
Resort podkreśla, że oceniając 

nasz kraj, w ogóle nie wzięto pod 
uwagę większości zainicjowa-
nych i przeprowadzonych przez 
rząd w ostatnich latach zmian le-
gislacyjnych.
„Reformy te – choć często grun-
townie przebudowują otoczenie 
regulacyjne przedsiębiorstw i mają 
realny wpływ na sposób ich dzia-
łania – najczęściej nie wpisują się 
w wystandaryzowane scenariusze 
badawcze Banku Światowego. 
Przykładami takich działań może 
być obniżenie CIT, wprowadzenie 
tzw. małego ZUS-u, stworzenie 
możliwości sukcesji firm jednooso-
bowych, czy wprowadzenie Kon-
stytucji Biznesu oraz kilku pakietów 
deregulacyjnych. Są to w sumie 
setki zmian, które wpłynęły korzyst-
nie na środowisko biznesowe w 
Polsce, ale nie znajdują swojego 
odzwierciedlenia w Doing Busi-
ness” – czytamy także.
MPiT uważa, że pomimo niższej 

pozycji w Doing Business 2020, 
nasz kraj jest pozytywnie oceniany 
jako miejsce do inwestycji.

Pogarszają się warunki  
prowadzenia działalności  
gospodarczej.
Już trzeci rok z rzędu zajmuje-
my coraz niższą pozycję w ran-
kingu i to mimo wprowadzenia  
w ostatnich latach kilku pakietów 
dla przedsiębiorców, które miały 
ułatwić prowadzenie działalności 
gospodarczej, ocenia Krzysztof 
Kajda, radca prawny, zastępca dy-
rektora generalnego (szefa pionu 
ekspertyzy) Konfederacji Lewia-
tan.
– Z naszych badań nastrojów 
przedsiębiorców również wynika, 
że pogarszają się warunki prowa-
dzenia działalności gospodarczej 
w kontekście zmian w prawie.  
W 2019 roku, w porównaniu  
z ubiegłym rokiem, uważa tak  64 

proc. dużych firm. W 2018 roku 
było o tym przekonanych tylko 41 
proc.  Co ciekawe firmy boją się 
też zmian w prawie w najbliższych 
miesiącach.  Takie obawy dekla-
ruje  71 proc. firm, przed rokiem 
odsetek odpowiedzi wynosił 61 
proc”. – komentuje ekspert. 
Według Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego - EFI perspektywy 
do inwestowania dla funduszy wy-
sokiego ryzyka (VC) w Polsce nie 
są obiecujące. Z badań firm VC 
wynika, że w naszej części kon-
tynentu wskazują one głównie na 
takie problemy jak brak wysokiej 
jakości startupów, w które mogły-
by zainwestować, a także kłopo-
ty z pozyskaniem finansowania. 
Efekt? Jak wynika ze statystyk Eu-
ropejskiego Funduszu Inwestycyj-
nego dla inwestorów z Beneluksu, 
Skandynawii i Europy Południowej 
polskie startupy to nie jest cel na-
wet trzeciorzędny.     
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i szybko uzyskiwać dostęp do da-
nych, aby zasilać nimi aplikacje. 
W uproszczeniu, w środowisku kon-
tenerowym aplikacja jest bliżej da-
nych. 

Świat zdefiniowany w oprogramo-
waniu.

Biorąc pod uwagę podejście nowo-
czesnych przedsiębiorstw, stawiają-
ce cyfryzację na pierwszym miejscu, 
rozwiązania informatyczne muszą 
być wysoce skalowalne i elastyczne, 
aby zapewnić ciągłość biznesową. 
Rozwiązania hybrydowe i wieloch-
murowe sprawdzają się tu idealnie. 
Podejścia takie jak Cloud-Native czy  
„infrastruktura jako kod” w połącze-
niu z technologiami takimi jak Ku-
bernetes i Kontenery ułatwiają wdra-
żanie systemów informatycznych. 
Oznacza to, że dane skalowane są 
szybciej oraz że można nimi zarzą-
dzać sprawniej i dokładniej. Firmy 
nie są hamowane przez rozwiąza-
nia informatyczne - używają ich, aby 

przyspieszyć swój rozwój. 
Minęły czasy, gdy menedżerowie 
działów IT musieli ręcznie udostęp-
niać infrastrukturę. Podejście „infra-
struktura jako kod” eliminuje problem 
konfiguracji i wdrażania sprzętu. 
Pozwala firmom stworzyć plan infra-
struktury i wdrożyć ją w wielu loka-
lizacjach. Praktycznym przykładem 
może być sprzedawca detaliczny 
chcący otworzyć wiele nowych skle-
pów. Poprzednio wymagałoby to 
ręcznej konfiguracji infrastruktury 
informatycznej dla każdego nowe-
go sklepu i powtórzenia tego pro-
cesu dla każdej placówki z osobna. 
Podejście „infrastruktura jako kod” 
zapewnia zatem kluczowe korzyści 
biznesowe. Znacznie obniża czas i 
koszty związane z udostępnianiem 
infrastruktury w wielu lokalizacjach 
przez automatyzację tego procesu. 
Eliminuje to również możliwość wy-
stąpienia błędu ludzkiego w trakcie 
tego procesu. 
Wraz z coraz częstszym stosowa-

niem przez firmy podejścia Clo-
ud-Native oraz podejścia opartego 
na kontenerach, rozwiązania Ku-
bernetes przyniosą wielkie zmiany.  
W rzeczywistości działają one jak or-
kiestratorzy i umożliwiają zarządza-
nie wdrożeniami aplikacji i urucha-
mianie środowisk kontenerowych  
w całej organizacji. Zapewnia to 
przedsiębiorstwom zupełnie nowy 
poziom elastyczności, a jednocze-
śnie skraca czas wprowadzania pro-
duktów na rynek i zwiększa zdolność 
do reagowania na potrzeby klientów. 
Te stosunkowo nowe technologie  
i metody można określić jako cało-
ściowe zarządzanie danymi w chmu-
rze. Obejmuje to zarządzanie danymi  
w całej chmurze organizacji oraz 
przechowywanie danych przez po-
łączenie tworzenia kopii zapaso-
wych, replikacji i odzyskiwania ich 
po awarii. 

Andrzej Niziołek – dyrektor regionalny  
w Veeam Software  

Chmura 
nowej  
generacji 

Masowa migracja systemów informatycznych do 
chmury stworzyła iluzję pełnej dojrzałości tych 
rozwiązań. Łatwo zapomnieć, że rozwój techno-
logii przetwarzania w chmurze to zjawisko ciągłe, 
którego tempo wciąż rośnie. 

Wartość danych osiąga masę  
krytyczną.

Przedsiębiorstwa muszą przygoto-
wać się na skokowy rozwój w stosun-
kowo krótkim czasie. Według badań 
przeprowadzonych przez IDC, do 
roku 2025 rozmiar globalnej sfery da-
nych wzrośnie do 163 zetabajtów. Te 
163 biliony gigabajtów to aż dziesięć 
razy więcej danych niż w 2016 roku. 

Rośnie nie tylko ilość, ale także war-
tość danych. Im ich więcej, tym wyż-
sza ich wartość. Firma Statista sza-
cuje, że do roku 2023 branża wielkich 
zbiorów danych (Big Data) będzie 
warta 77 miliardów dolarów. To kolej-
ne zwiększenie liczby wytwarzanych 
danych sprawi, że przedsiębiorstwa 
będą bardziej zależne od infrastruk-
tury informatycznej niż kiedykolwiek 
wcześniej.

Ponieważ firmy przenoszą coraz wię-
cej obciążeń do chmur publicznych, 
to szukają one sposobów na płyn-
niejsze przenoszenie danych pomię-
dzy chmurą, a lokalnymi zasobami. 
Jednym z takich sposobów jest Clo-
ud-Native — strategia, która oddzie-
la platformy danych od podstawowej 
infrastruktury firmowej w celu stwo-
rzenia skalowalnych i elastycznych 
aplikacji za pośrednictwem chmu-
ry publicznej. Zasadniczo sprawia 
to, że fizyczna infrastruktura staje 
się nieistotna co umożliwia przed-
siębiorstwu uruchamianie aplikacji  
w dowolnej chmurze i na dowolnym 
urządzeniu. 

W większości przypadków podejście 
Cloud-Native odnosi się do środo-
wisk opartych na kontenerach, przy 
czym kontenery zapewniają plat-
formę służącą do przygotowania 
aplikacji Cloud-Native. Kontenery to 
przenośna jednostka, która może 
działać na dowolnej platformie

 

Tak naprawdę jesteśmy dopiero na wczesnym etapie wdrażania rozwiązań 
tego typu. Potwierdzeniem tego spostrzeżenia są wyniki raportu Veeam Clo-
ud Data Management Report na rok 2019, według którego globalni decy-
denci ds. informatycznych planują wydać średnio 41 milionów dolarów na 
wdrażanie technologii do zarządzania danymi w chmurze w ciągu najbliż-
szych 12 miesięcy. W rezultacie trwają prace nad poważnymi zmianami. 
Infrastruktura przetwarzania w chmurze i centra przetwarzania danych prze-
chodzą do rozwiązań zupełnie nowej generacji.

Veeam jest liderem w dziedzinie rozwiązań do tworzenia ko-
pii zapasowych, które umożliwiają inteligentne zarządzanie 
danymi (Intelligent Data Management™). Veeam Availability 
Platform to najbardziej kompleksowe tego typu rozwiązanie, 
pomagające klientom w realizacji 5 etapów inteligentnego 
zarządzania danymi. Veeam ma ponad 343 000 klientów na 
całym świecie

    118       CAPITAL MAGAZYN                   CAPITAL MAGAZYN        119



INNOWACJE

Wraz ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego 
w wyniku Covid-19, Pekin stawia na technologię, 
innowacje i eksperymenty miejskie w inteligent-
nych miastach. Innowacje wysokiej technologii 
mają być kluczem do przyszłej potęgi gospodar-
czej Chin na kolejne dekady.

Przez trzy ostatnie dekady Chiny  
definiowały „innowację” jako wdrażanie  
wynalazków Zachodu. 

Bardzo często robili to jeszcze lepiej  
niż inne kraje przyjmujące zagraniczne 
inwestycje. 

Chińska polityka
innowacyjności
Nowa polityka chińskiej innowacyjności powiązana z programem „Main Street”

Niedługo po tym,  
jak rząd amerykański  

poinformował, że deficyt  
handlowy w handlu  

z Chinami  spadł o 30% 
 w listopadzie ubiegłego roku, 

chińscy decydenci  
na dorocznej Centralnej 

 Konferencji Pracy Gospodarczej 
uznali, że kraj musi  

stawić czoła tej rosnącej  
międzynarodowej 

presji gospodarczej. 

Program innowacyjny  
w ramach polityki Main Street 
ma stanowić podstawę  
przyszłej urbanizacji Chin  
i szybkiego przejścia  
od podstawowej produkcji – 
często opartej na zagranicznych 
inwestycjach bezpośrednich  
do inteligentnych miast,  
chińskiej robotyki  
i futurystycznej sztucznej  
inteligencji (AI).  

Wszystko to będzie możliwe  
jeśli koncerny chińskie będą 
bardziej zdywersyfikowane 
sektorowo - uważa rząd. 

Gigant smartfonów Xiaomi niedawno przekro-
czył strefę komfortu i wkroczył w najnowszą fazę 
rozwoju gospodarczego Chin dzięki nowemu 
przedsięwzięciu na krajowym rynku nieruchomo-
ści. Xiaomi jest jedną z wielu chińskich firm, które 
obecnie dążą do innowacji biznesowych, słucha-
jąc wezwania rządu do zwiększenia wsparcia dla 
realnej gospodarki w programie Main Street. 

Program polega na wprowadzaniu do gospo-
darki wysokich technologii, przy jednoczesnym 
zacieraniu granic między tradycyjnymi sektorami 
takimi jak elektronika i nieruchomości. 

Kolejnym innowatorem który włącza się do po-
lityki Main Street jest Geely Group, krajowy 
producent pojazdów i właściciel szwedzkich sa-
mochodów Volvo zajmującej się technologiami 
mobilności i transportu.
Pekin ma nadzieję, że różnorodność gospodar-
cza koncernów narodowych zneutralizuje czyn-
niki zewnętrzne - często poza kontrolą rządu, 
mające duży wpływ na drugą co do wielkości 
gospodarkę świata. 

Innowacje biznesowe  
dotyczą także przetrwania. 

Chiny chcą zdominować na całym świecie sek-
tor AI, oraz jego zastosowania w sektorze finan-
sowym. Przykładem jest  biznes firmy Pintec 
notowanej na giełdzie Nasdaq fintech. Dzięki 
technologiom cyfrowym i sztucznej inteligencji 
łączy one międzynarodowe podmioty finansowe 
- banki i firmy zajmujące się papierami warto-
ściowymi z firmami takimi jak internetowe biura 
podróży czy telekomunikacja.  
Olbrzymie transakcje cyfrowe i finansowanie 
konsumenckie pojawiły się w ostatnich latach 
na platformie e-commerce Alibaba i Tencent w 
mediach społecznościowych oraz w  bezgotów-
kowych płatnościach smartfonem praktycznie za 
wszystko.

Użytkownicy aplikacji do przesyłania wiadomo-
ści WeChat, WeChat Pay, zwiększyli się do 1,15 
miliarda na koniec 2019 r., co oznacza wzrost o 
6,3% rok do roku. Przychody z usług biznesowych 
wzrosły aż o 36 %, czyli do 3,9 miliarda dolarów 
amerykańskich, częściowo dzięki zwiększeniu 
liczby aktywnych konsumentów i wzroście liczby 
transakcji na jednego użytkownika.

Piero Scaruffi - współtwórca 
Doliny Krzemowej i eksper t 
technologiczny, który często 
przemawia na konferencjach 
technicznych w Chinach, za-
uważa, że od lat chińskie firmy 
znajdują sposoby na czerpanie 
korzyści z badań naukowych 
innych krajów. 

 „To była sprytna strategia” 
- mówi. „Stany Zjednoczo-
ne, Europa, Izrael, Japonia, 
Korea Południowa podjęły całe 
kosztowe ryzyko innowacji, a 
Chiny najzwyczajniej stoso-
wały je natychmiast w swojej 
gospodarce. Obecnie Chiny 
bardzo dobrze stosują nowe 

technologie na bardzo dużą 
skalę. Korzystanie z telefonu 
do płacenia jest nadal rzadkie 
w Stanach Zjednoczonych, 
podczas gdy w Chinach jest 
powszechne od lat”. – powie-
dział.
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Od kilku lat intensywnie rozwija się rewolucja cyfrowa. Chiński sys-
tem mobilnego internetu jest obecnie aktualizowany do prędkości 
5G, aczkolwiek ograniczony przez cenzurę rządu. Pomimo tego, uak-
tualnienie do wysokiej prędkości zostało formalnie i automatycznie 
wprowadzone dla konsumentów i podmiotów gospodarczych przez 
trzy państwowe firmy telekomunikacyjne. Przejście na 5G w Chinach 
jest również promowaniem przez rząd producenta smartfonów Huawei 
Technologies. Sprzedaje ona z sukcesem mobilny Internet za granicą 
zwłaszcza w Afryce Środkowej i Zachodniej, oraz w Ameryce Połu-
dniowej.

Podczas gdy chińska ekspansja 5G napotyka sprzeciw 
innych rządów, zwłaszcza Waszyngtonu, ambicja Pekinu 
na międzynarodowych rynkach jest imponująca. Wszech-
obecność urządzeń mobilnych Huawei Tech., w kraju i za 
granicą, oraz pojemność i gęstość sieci komórkowej nie 
ma sobie równych. 

W samych tylko Chinach wdrożenia 5G mają osiągnąć 
1 miliard urządzeń do 2021 r. - mówi Joe Weinman 
były dyrektor AT&T specjalizujący się w przetwarzaniu 
w chmurze.
Chiny udowodniły, że są zdolne do znaczących przeło-
mów technologicznych w technologiach informacyjnych 
i komunikacyjnych oraz w innych segmentach. Co wię-
cej, Chiny mają elementy kulturowe, finansowe, rządowe 
i ludzkie, które są niezbędne do przejścia od pomysłów 

nowych technologii do udanej komercjalizacji i powszech-
nego zastosowania w praktyce nawet w najbiedniejszych 
krajach świata.  
Gospodarka będzie potrzebować czegoś więcej niż szyb-
kiego internetu, aby osiągnąć deklarowany przez rząd cel 
wzrostu PKB o około 6% rok do roku w 2020 r.
Dlatego obecna polityka innowacji stała się hasłem prze-
wodnim również w innych sektorach gospodarczych - 
rozwoju infrastruktury opartej na partnerstwie publiczno-
prywatnym i nieruchomości. 
Najnowsze technologie w komunikacji mają tworzyć jesz-
cze większe aglomeracje miejskie w pełni inteligentne  
i połączone ze sobą najnowocześniejszymi sieciami 
transportowymi.

Ta urbanizacja oparta na inteligentnych miastach ma zasilić chiński 
przemysł – szczególnie sektor nieruchomości, który od lat 90. jest 
głównym generatorem bogactwa zarówno dla firm, jak i inwestorów 
indywidualnych. Wielu chińczyków uważa obecnie nieruchomości, 
jako bezpieczną inwestycję.

Inwestycje w nieruchomości rozkwitły na niespotykaną 
skale w ubiegłym roku. Chińskie Narodowe Biuro Sta-
tystyki odnotowało roczny wzrost inwestycji deweloper-
skich o 14,3% między styczniem a listopadem 2019 r., 
przekraczając wartość około 1,9 biliona dolarów. 
Same inwestycje mieszkaniowe wzrosły w tym okresie  
o 14,6%.

Wartość inwestycji
deweloperskich w Chinach

1,9
bln USD 

Kapitał zagraniczny ciągle napływa do Chin

W pierwszej połowie 2020 r. Chiny odnotowały wzrost za-
granicznych inwestycji bezpośrednich o blisko 18,4 proc. 
w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r.

Poza klasycznymi inwestycjami greenfildowymi, coraz 
więcej inwestorów zagranicznych z USA, Japonni i Eu-
ropy inwestuje w akcje na giełdzie w Szanghaju. Giełda 
- Shanghai Composite zaoferowała inwestorom w ciągu 
pierwszych 6. miesięcy stopę zwrotu na poziomie 5,1 
proc. podczas gdy S&P 500 czynio inwestowow strat-
nymi - 0,47 proc. (r/r) niemiecki DAX - 2.82 proc. (r/r), 
brytyjski FTSE 100 aż - 17,13 proc, (r/r) i franciski CAC 
40 - 14,93 proc. (r/r).

W ostatnim raporcie „China Merchants Securities” chiń-
scy analitycy rządowi przewidują że do końca  2020 r. 
napłynie jeszcze większy kapitał na rynek akcji dzięki 
stabilnemu kursowi wymiany juan-dolar oraz oczekiwa-
nemu złagodzenia napięcia handlowego między USA  
a Chinami. 
Z kolei „Biuletyn Reserve Bank of Australia” poinformował 
niedawno, że zagraniczne inwestycje w chińskie akcje  
i obligacje mogą osiągnąć wartość 405 miliardów dola-
rów w ciągu najbliższych dwóch lat. 
Jest więc czeggo  zazdrościć.
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Stawka jest wysoka dla Beyond Meat 
ulubieńca z Wall Street, którego ak-
cje notowane są ponad sześciokrot-
nie w stosunku do ceny z początku 
maja 2019 r. Głównym produktem 
firmy Impossible Foods, jest burger, 
który jest niezwykle podobny do tego 
z mielonej wołowiny, a nawet staje się 
brązowy podczas gotowania. Fani 
fast foodów uważają to przetworzone 
mięso roślinne za etyczny wybór w 
dobie ochrony klimatu.
Krowy produkują metan - silny gaz 
cieplarniany, a hodowla bydła kar-
mionego trawą jest wymieniana jako 
główna przyczyna rosnącego nisz-
czenia Amazonki w Brazylii.
Chociaż istnieje naukowy konsensus, 
że zarówno ludzie, jak i planeta sko-
rzystaliby na przejściu na żywność 
bardziej roślinną, nie ma zgody, co 
do tego, w jaki sposób najnowsza 
generacja roślinnych - naśladowców 
mięsa odpowiada wymogom zdro-
wotnym konsumentów.

Badanie przeprowadzone w czaso-
piśmie Journal of American Medical 
Association, zwracając uwagę na 
ryzyko związane z dietą bogatą w 
czerwone mięso wykazuje, że ludzie 
powinni być „ostrożni” konsumując 
roślinne produkty alternatywne, które 
wykorzystują oczyszczone białka ro-
ślinne, ale nie całe pozostałe zanie-
czyszczenia.
Chipotle Mexican Grill, odmówił po-
dawania alternatywnego mięsa, po-
nieważ nie jest ono wystarczająco 
czyste i przeczy zasadom „uczciwe-
go i zdrowego jedzenia”. 
Opcja wegetariańska tego główne-
go łańcucha żywnościowego jest ni-
czym innym jak mieszanką przypraw, 
rozdrobnionego tofu i produktu sojo-
wego, które zostały sztucznie zmo-
dyfikowane w stosunku do swojej 
pierwotnej formy.
Jednak Centrum Wolności Amery-
kańskich Konsumentów wykupiło we 
wrześniu b.r. całostronicowe rekla-

my w Wall Street Journal i New York 
Post, aby przekonać społeczeństwo 
amerykańskie, że roślinne alternaty-
wy mięsa nie zawierają szkodliwych 
chemikaliów.
Wiele światłych autorytetów w dzie-
dzinie żywności jak Shalene McNeill 
z National Cattlemen’s Beef Asso-
ciation, są zdania, że naturalna wo-
łowina jest lepszym towarem odżyw-
czym gdyż nie zawiera dużych ilości 
dodatku sodu i innych szkodliwych 
dla zdrowia dodatków.
Amerykańska Agencja ds. Żywności 
i Leków stwierdziła, że niw widzi żad-
nego problemu w zmianach zasad 
określających użycie „hemu” jako 
dodatku barwnego w imitacji woło-
winy, a wszystkie ataki są częścią 
„kampanii mającej na celu zasianie 
strachu i wątpliwości co do mięsa 
pochodzenia roślinnego. 
Impossible Foods twierdzi, że jej 
przetworzone hamburgery i inne 
produkty alternatywne są lepsze dla 

Wyprodukowana przez firmę SpaceX 
 miliardera Elona Muska rakieta  

Falcon 9 Space X 30 maja 2020 r.  
wyniosła na orbitę kapsułę  

kosmiczną „Dragon”  
z kosmodromu na Przylądku  

Canaveral na Florydzie. 

Kapsułą „Dragon”  
na Międzynarodową Stację  

Kosmiczną (ISS) poleciało dwóch  
amerykańskich astronautów 

 - Robert Behnken i Douglas Hurley. 
 Pierwszy astronauta odpowiadał  

za dokowanie kapsuły  
do stacji ISS,  

natomiast Hurley  
za start i lądowanie.

SpaceX otwiera nową erę  
transportu kosmicznego  
wraz z Dragon Crew

Kosmiczna 
innowacyjność

NASA zrezygnowała bowiem z lotów wahadłowców 
w 2011 r. i od tamtej pory opierała się całkowicie na 
lotach  realizowanych przez   Rosję statkami Sojuz.

Wiele pierwiastków metali rzadkich - występuje  
w bardzo niewielu miejscach na naszej planecie. 
Odkąd rozwinęliśmy elektronikę wysokiej technolo-
gii, okazało się, że nagle bardzo potrzebujemy tych 
rzadkich pierwiastków. Poza elektroniką wykorzysty-
wane są one w budowie aut elektrycznych. Eksperci 
mówią wprost, że stały dopływ rzadkich metali jest 
kluczowym elementem dalszego rozwoju techno-
logii. Według globalnych prognoz przygotowanych 
przez OECD, światowy popyt na te metale będzie 
rósł szybciej niż zapotrzebowanie na jakikolwiek 
inny surowiec. Aktualne zapotrzebowanie na metale 
ziem rzadkich wynosi ok. 7-8 gigaton rocznie – w 
2025 r. wartość ta ma wynosić aż 19 gigaton. 

Z badań zleconych przez International Copper As-
sociation wynika, że do 2027 r. do budowy samych 
punktów ładowania pojazdów elektrycznych zużyje-
my ponad 100 tys. ton miedzi. 

Jeśli chodzi o budowę samych samochodów, to 
na wykonanie pojedynczego pojazdu elektryczne-
go zużywa się ok. 60 kg miedzi. Dla porównania: w 
samochodach napędzanych silnikami spalinowymi 
znajdziemy ok. 20 kg tego pierwiastka.

Podobne problemy dotyczą również aluminium, ni-
klu, kobaltu… lista jest dość długa 

Wkrótce będziemy musieli szukać metali ziem 
rzadkich poza naszą planetą.
Na Marsie i pobliskich asteroidach, poza złotem 
znajdują się olbrzymie zapasy metali REE z grupy 
17. – skand, prazeodym, terb, holm, iterb, lantan, 
europ, gadolin i inne.

Monopol na wydobycie niektórych rzadkich surow-
ców mają Chiny, które często wykorzystują tę sytu-
ację w negocjowaniu umów handlowych i wywie-
raniu presji. Na przykład zaraz po tym, jak Google 
ogłosiło zakończenie współpracy z chińskim gigan-
tem Huawei, Xi Jinping, prezydent Państwa Środka 
zupełnie przypadkiem wybrał się z oficjalną wizytą 
do jednej z chińskich kopalni JL Mag Rare-Earth w 
prowincji Jiangxi, żeby przypomnieć, kto naprawdę 
kontroluje rynek smartfonów.

W 2019 r. Chiny odpowiadały za ok. 83% globalnej 
produkcji REE,  wynika z szacunków U.S. Geological 
Survey opierających się także na wyliczeniach chiń-
skich władz. W państwie Środka znajduje się prawie 
40% światowych zasobów pierwiastków ziem rzad-
kich i 90% ich zdolności przetwórczych.

Przykłady zastosowań metali  
ziem rzadkich:

Skand – stopy metali do przemysłu  
lotniczego i kosmicznego
Itr – luminofory, ceramika, stopy metali
Lantan – baterie, klisze rentgenowskie, katali-
zatory w procesach rafinacji ropy naftowej
Cer – katalizator, stopy metali
Prazeodym – składnik domieszkowy stopów 
z których wykonuje się magnesy (zapobiega 
korozji)
Neodym – silne magnesy neodymowe, 
lasery

Promet – źródło promieniowania beta
Samar – magnesy do pracy w wysokich 
temperaturach, pręty sterujące reaktorów
Europ – wyświetlacze ciekłokrystaliczne, 
oświetlenie fluorescencyjne
Gadolin – do produkcji zielonego luminoforu 
w ekranach CRT[7] i scyntylatorów w obrazo-
waniu rentgenowskim[8]
Terb – luminofory do lamp i wyświetlaczy
Dysproz – silne magnesy, lasery
Holm – silne magnesy
Erb – lasery, wzmacniacze optyczne
Tul – ceramiczne materiały magnetyczne
Iterb – światłowody, płyty ogniw słonecznych
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W ciągu zaledwie  
dwudziestu lat Elon Musk  

i SpaceX zrewolucjonizowały 
dostęp do kosmosu. 

Pierwsza prywatna firma  
zdolna wysłać ludzi  

w kosmos otwiera nową  
erę przemysłu kosmicznego  

i transportu kosmicznego, 
który ułatwi kolonizację  

niskiej orbity.

W ten sposób SpaceX stała 
się ważnym graczem  

w dostępie do kosmosu.

Trzeba pamiętać, że Elon Musk został wielokrotnie wy-
szydzany, kiedy ogłosił, że chce realizować własnymi si-
łami futurystyczną technologię kosmiczną i skolonizować 
od 2050 roku Czerwoną Planetę.
Co do SpaceX, żartem brano możliwość zajęcia przez 
firmę E. Muska jakiegokolwiek miejsca w dobrze ugrun-
towanym amerykańskim przemyśle kosmicznym. 

Dziś SpaceX i Elon Musk są traktowani o wiele poważniej 
niż na początku 2010 r. Firma ta rozwinęła technologię 
kosmiczną i zmieniła branżę kosmiczną, jak żadna inna 
w ciągu ostatnich trzydziestu lat.

Musk i SpaceX postawili wszystko na możliwość wie-
lokrotnego wykorzystania rakiety Falkon 9. Ta przeło-
mowa innowacja stała się nowym standardem tech-
nologicznym, zmuszając konkurentów do czerpania 
z niej inspiracji.

Firma Elona Muska ma służyć przyszłej prywatnej infra-
strukturze kosmicznej, takiej jak hotele i prywatne stacje 
kosmiczne oraz jej sprzedaży innym klientom.

Dwie umowy transportowe zostały już sformalizowane.

W lutym 2020 r. SpaceX i Space Adventures sformalizo-
wały umowę, która umożliwia organizatorom wycieczek 
specjalizującym się w turystyce kosmicznej wprowadza-
nie na rynek obsługiwanego przez SpaceX systemu star-
towego. 
Pierwsza umowa została podpisana i upoważnia do 
przewozu czterech pasażerów pod koniec 2021 roku na 

okres pięciu dni poza orbitę Międzynarodowej Stacji Ko-
smicznej (około 410 kilometrów). 
Chodzi o to, aby pobić światowy rekord wysokości dla 
prywatnych lotów kosmicznych i zobaczyć planetę Zie-
mię, jak nikt inny od czasu programu Gemini i misji Apol-
lo.
Drugi kontrakt został podpisany z Axiom Space. 
Ta firma została wybrana przez NASA do budowy i sprze-
daży modułu, który zostanie zainstalowany na porcie   
nr 2 Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w 2024 r. Axiom 
Space będzie korzystać z usług transportowych Spa-
ceX w celu dostarczenia modułu i przewozu naukowców  
NASA oraz turystów, którzy wykupili już dziesięciodniowy 
pobyt na skomplikowanej krawędzi orbity.

„Jeśli musimy szukać przełomów technologicznych, mu-
simy raczej pozostać po stronie bardziej odległych ce-
lów SpaceX. Nasz projekt obejmuje kolonizację Marsa i 
budowę infrastruktury niezbędnej do życia i bezpiecznej 
pracy ludzi na Czerwonej Planecie” – powiedział E. Musk 
podczas 67 kongresu astronautycznego meksykańskim 
mieście Guadalajara.

„W tym celu planujemy przystosować swój załogowy po-
jazd kosmiczny, aby przewieźć na Marsa stu pasażerów 
samolotem, ale także podróżować poza pas asteroid, 
zmierzając do księżyców Jowisza - Enceladusa i Euro-
py na którym NASA niedawno wykryła gejzery”. - dodał 
Musk.

Fot.: SpaceX /ctMFot.: SpaceX /ctMFot.: SpaceX /ctM
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PRZYGoDA Z TESLą

Elon Musk od dawna interesuje 
się samochodami elektrycznymi.  
W 2004 roku stał się jednym z głów-
nych udziałowców Tesla Motors 
(później przemianowanej na Tesla), 
firmy produkującej samochody elek-
tryczne, założonej przez przedsię-
biorców Martina Eberharda i Marca 
Tarpenninga. 
W 2006 roku Tesla wprowadziła na 
rynek swój pierwszy samochód, Ro-
adster, który może pokonać 394 
km na jednym ładowaniu. 
W przeciwieństwie do większości 
wcześniejszych pojazdów elektrycz-
nych, które Elon Musk uważał za nie-
strawne i nieciekawe, był to samo-
chód sportowy, który mógł rozwinąć 
prędkość 97 km na godzinę w mniej 
niż cztery sekundy. 

W 2010 r. oferta publiczna spółki ze-
brała około 226 mln USD. Dwa lata 
później Tesla wprowadziła na rynek 
elektryczny samochód Model S, 
który został doceniony przez kryty-
ków motoryzacyjnych za rozwiązania 
technologiczne i wygląd.
Tańszy pojazd Model 3 wszedł do 
produkcji w 2017 roku.

MARkETING GIEŁDoWY

W sierpniu 2018 r Elon Musk wyraził 
zastrzeżenia co do notowań giełdo-
wych Tesli i zamieścił serię tweetów 
dotyczących prywatyzacji firmy, in-
formując jednocześnie, że „pozyskał 
duże finansowanie”. 

W następnym miesiącu Amery-
kańska Komisja Papierów War-
tościowych (SEC) pozwała go za 
oszustwo giełdowe twierdząc, że 
tweety były „fałszywe i wprowadzi-
ły w błąd wielu inwestorów”. 

Niedługo potem zarząd Tesli odrzu-
cił propozycję ugody SEC, ponieważ 
Elon Musk zagroził rezygnacją.  

Ostatecznie zaakceptowano trud-
niejszą umowę. Elon Musk zrezygno-
wał z funkcji prezesa na trzy lata, ale 
pozwolono mu pozostać dyrektorem 
generalnym.

Elon Musk urodził się 28 czerwca 1971 r. 
w Pretorii w Republice Południowej Afryki.

Kim jest Elon Musk

Bardzo wcześnie ujawnił swój talent do 
informatyki i przedsiębiorczości. W wie-
ku 12 lat stworzył grę wideo i sprzedał ją 
południowoafrykańskiemu magazynowi 
komputerowemu. W 1988 r., po uzyskaniu 
paszportu kanadyjskiego, opuścił RPA, 
ponieważ nie chciał wspierać apartheidu 
poprzez obowiązkową służbę wojskową.
 
Elon Musk studiował na Queen’s 
University w Kingston w Ontario,  
a w 1992 roku został przeniesiony 
na University of Pennsylvania w Fila-
delfii, gdzie uzyskał licencjat z fizyki  
i ekonomii.
W 1995 roku założył Zip2, firmę do-
starczającą mapy i katalogi bizneso-
we gazetom internetowym. Cztery 
lata później Zip2 została przejęta 
przez producenta komputerów 
Compaq za 307 milionów dolarów. 
Elon Musk następnie założył firmę 
X.COM, specjalizującą się w usłu-
gach finansowych online, a która sta-
ła się później PayPal.

W 2002 roku eBay wykupił od E. 
Muska PayPal za 1,5 miliarda do-
larów.

Elon Musk od dawna jest przekona-
ny, że aby przetrwać życie, ludzkość 
musi stać się gatunkiem wielopłasz-
czyznowym. 

Nie był zadowolony z dużych kosz-
tów wyrzutni rakietowych i w 2002 
roku założył Space Exploration 
Technologies (SpaceX), aby pro-
dukować rakiety w bardziej przystęp-
nych cenach. 

Pierwsze dwie rakiety to Falcon 1 (po 
raz pierwszy wprowadzony na rynek 
w 2006 r.) i większy Falcon 9 (po 
raz pierwszy wprowadzony na rynek  
w 2010 r.), zostały zaprojektowane 
tak, aby kosztowały znacznie mniej 
niż konkurencyjne rakiety. 
Trzecia rakieta, Falcon Heavy wpro-
wadzona po raz pierwszy w 2018 r., 
została zaprojektowana do transpor-

tu 53 000 kg - prawie dwa razy więcej 
niż Delta IV Heavy Boeinga, za jedną 
trzecią kosztów. 

SpaceX opracował również statek 
kosmiczny Dragon, który transportu-
je zapasy do Międzynarodowej Sta-
cji Kosmicznej i jest przeznaczony 
do transportu maksymalnie siedmiu 
astronautów.

Elon Musk starał się ograniczyć 
wydatki na loty kosmiczne, opra-
cowując rakietę wielokrotnego 
użytku, która mogłaby wystarto-
wać i powrócić na platformę, z któ-
rej została wystrzelona. Od 2012 
r. Rakieta Grasshopper SpaceX 
wykonała kilka krótkich lotów, aby 
przetestować tę technologię. 

Oprócz bycia CEO SpaceX, Elon 
Musk był także głównym projektan-
tem konstrukcji Rakiety Falcon, Dra-
gon i Grasshopper.

Tokenizacja. Pojęcie to oznacza re-
prezentowanie zarówno wartości cy-
frowych, jak i niecyfrowych w postaci 
tokenów w łańcuchu bloków, w któ-
rym może następować ich wymiana 
i sprzedaż. Realizacja tej idei umoż-
liwiłaby stworzenie wolnego rynku  
w zasadzie dowolnego rodzaju dóbr. 
To obszar, w którym mogą nastąpić 
poważne inwestycje — branża finan-
sowa jest nim obecnie bardzo zain-
teresowana.
Wzrost zainteresowania waluta-
mi cyfrowymi emitowanymi przez 
banki centralne. 
Po ogłoszeniu informacji o planowa-
nym wprowadzeniu przez korporację 
Facebook kryptowaluty o nazwie Li-
bra nastąpił ponowny wzrost zain-
teresowania rynkiem kryptowalut. 
Należy dodać, że władze niektórych 
krajów poczuły się zaniepokojone 
tym komunikatem. Efektem tego wy-
darzenia był także powrót do dyskusji 
o walutach cyfrowych emitowanych 
przez banki centralne, ponieważ 
wiele z nich rozważało w ostatnich 
latach wprowadzenie takiego środka 
płatniczego. 
Niektórzy uważają „FedCoiny” (cy-
frową walutę fiducjarną) za kolejny 
logiczny krok w rozwoju walut pań-
stwowych. Zdaniem części eksper-
tów jest on niezbędny i należy go 
pilnie wykonać.

Współdziałanie prywatnych łańcu-
chów bloków udostępnianych za 

uprzednią zgodą i publicznych łań-
cuchów bloków udostępnianych 
wszystkim zainteresowanym. Chyba 
wszyscy eksperci zajmujący się tym 
zagadnieniem zgadzają się w jednej 
kwestii: nie powstanie żaden łań-
cuch, który byłby nadrzędny wobec 
pozostałych. Już od pewnego czasu 
specjaliści intensywnie zastanawiają 
się, jak uniknąć „poziomych silosów” 
i zapewnić interakcję między wielo-
ma łańcuchami. Ten trend nasili się 
w najbliższym czasie, szczególnie w 
związku z dalszym rozwojem projek-
tów Polkadot i Cosmos. 

Co ciekawe, ważnym czynnikiem 
umożliwiającym prace nad współ-
działaniem różnych rozwiązań jest 
podejście open source obecne  
w środowisku twórców łańcuchów 
bloków — zarówno jeśli chodzi  
o kod, jak i kulturę organizacyjną. 
Możemy zatem spodziewać się, że w 
przyszłości będzie równolegle funk-
cjonować wiele publicznych i prywat-
nych łańcuchów bloków wymienia-
jących między sobą wartość. Taką 
wizję określa się mianem „Internetu 
wartości” (ang. Internet of Value). 

W przyszłości pojawi się więcej pro-
jektów, w którym technologia block-
chain zostanie zastosowana jako 
jedna z warstw wykorzystywanych 
przez inne elementy w celu zbudo-
wania zaufania.  

Tokenizacja

Fot.: White hoUSe  /ctM
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FED strzał 
o dalekim 

zasięgu

Spotkanie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) Fot.: FeD /ctM
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3 marca stopa docelowa funduszy federalnych wciąż • 
znajdowała się na poziomie 1,75%, podczas gdy bilans 
Rady Rezerwy Federalnej wynosił 4,2 bln USD. 

Sześć tygodni później (15 kwietnia) Fed obniżył stopę • 
procentową do 0,25% i powiększył bilans o 2,1 bln USD 
do 6,3 bln USD. 

W maju 2020 roku bilans Amerykańskiej Rezerwy Fede-• 
ralnej wzrósł do 7,1 bln USD.

Powiększenie bilansu kredytowego Fed do  
wysokości 7,1 bln USD jest bez wątpienia imponujące.  
W ujęciu bezwzględnym przyćmiewa ono wzrosty  
notowane we wcześniejszych okresach czasu.

Pierwsze luzowanie ilościowe QE1 w wysokości •	
 +1,4 bln USD od września 2008 r. do marca 2010 r.;

Drugie luzowanie ilościowego QE2 w wysokości  •	
+0,5 bln USD od listopada 2010 r. do czerwca 2011 r.;

Trzecie luzowanie ilościowe QE3 w wysokości  •	
+1,6 bln USD od września 2012 do sierpnia 2014 r. 

MONETARNA POLITYKA AKOMODACYJNA 
AMERYKAŃSKIEJ REZERWY FEDERALNEJ

W LATACH 2008 - 2014

Dzisiaj Fed jeszcze bardziej wywiera wrażenie swoim 
tempem i wielkością na rynkach kapitałowych. Jest także 
świadectwem skali szoku spowodowanego przez epide-
mię Covid-19. Obecny kryzys bardzo różni się od wielkiego 
kryzysu finansowego, który wybuchł w latach 2007-2008. 
Jak sugeruje jego nazwa, wielki kryzys finansowy powstał 
w sektorze usług finansowych. 
Obecny kryzys został spowodowany przez prawdziwy ze-
wnętrzny wstrząs, który nagle zatrzymał przepływ ludzi, 
towarów, usług i pieniądza w realnej gospodarce.

Oznacza to, że polityka pieniężna i budżetowa będzie 
musiała sprostać całkiem innego rodzaju wyzwaniom. 
W 2008 r. pierwszą linię obrony stanowił sektor ban-
kowy: uratowanie go przed upadkiem było warunkiem 
wstępnym ochrony realnej gospodarki. Tym razem, 
pierwszą linię obrony stanowi realna gospodarka. 

Uratowanie jej przed upadkiem to jedyny sposób, aby 
powstrzymać obecny kryzys przed przekształceniem 
w kryzys bankowy.
Dlatego, bardziej niż kiedykolwiek, rozstrzygają-
ce znaczenie ma ocena, czy płynność kreowana 
przez Amerykańską  Rezerwę Federalną dosięga 
realnej gospodarki czy nie. 

Innymi słowy, ważne jest, aby przyjrzeć się zmianom 
zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów Rezerwy 
Federalnej: 
- aktywom na potrzeby wykorzystania płynności ban-
ku centralnego;

- pasywom, aby sprawdzić, gdzie ta płynność wylą-
dowała. 

Jak pokazano w powyższej tabeli, 
nieco ponad 60% wzrostu wartości 
aktywów o 2,1 bln USD pochodzi  
z zakupu skarbowych papierów war-
tościowych USA. 
Drugi co do wielkości wkład (prawie 
18%) pochodzi ze swapów płynności 
banku centralnego. 
Na kolejnych miejscach znalazły się 
papiery wartościowe zabezpieczo-
ne hipotecznie (prawie 10%) oraz 
pożyczki (5,7%), które obejmują Pri-
mary Dealer Credit Facility (PDCF)  
i Money Market Mutual Fund Liquidity 
Facility (MMLF– Instrument Płynności 
Funduszy Rynku Pieniężnego). 
Na dzień 15 kwietnia umowy odkupu 
(pożyczki zabezpieczone papierami 
wartościowymi) praktycznie nie ule-
gły zmianie od 04 marca, ale wzrost 

o 250 mld USD do 18 marca, po-
budzony przez niestabilność rynku, 
spowodował wezwania do uzupełnie-
nia depozytu zabezpieczającego i nie 
rozwinął się po terminach rozliczenia 
transakcji na instrumentach pochod-
nych.

Rzeczywiście, dopiero 23 marca Fed 
ogłosił swój plan zakupu obligacji kor-
poracyjnych zarówno na rynku pier-
wotnym, jak i wtórnym. Oczywiście, 
ogłaszając po porostu plany posze-
rzenia swoich interwencji na rynkach 
kredytowych, Fed mógł sprawić, że 
staną się one zbędne, przynajmniej 
do czasu, gdy nowe „złe” wiadomo-
ści, takie jak niewywiązywanie się ze 
zobowiązań kredytowych ponownie 
pojawią się na rynkach kredytowych. 

Na razie słuszne wydaje się 
stwierdzenie, że dotychczas 

prywatny sektor niefinansowy 
w bardzo ograniczonym zakresie 

skorzystał bezpośrednio  
z interwencji FED a ogłoszony  

17 marca instrument finansowania  
papierów komercyjnych  

wciąż czeka na uruchomienie.

BENEfICjENCI (PASYWA)

Przegląd zobowiązań Fed potwier-
dza tę ocenę:

Rezerwy zdeponowane przez banki  • 
w Fed pochłonęły 63% wzrostu kredytu 
Fed o 1,8 bln USD;

Drugim co do wielkości beneficjentem • 
w tej kwocie był rachunek ogólny Skar-
bu USA, wykorzystując 34% tej sumy; 

Na dalszych miejscach wśród benefi-• 
cjentów plasują się rezerwy utrzymywa-
ne przez izby rozliczeniowe (7%); 

gotówka w obiegu (4%);• 

umowy odkupu zwrotnego (2%). • 

Dowodem na to, że polityka fiskalna 
rzeczywiście przyczynia się do ra-
towania gospodarki realnej, będzie 
kurczenie się ogólnego rachunku 
skarbu państwa, jak na razie Skarb 
USA jedynie akumuluje „wojenne” 
rezerwy.

Aby zakończyć to badanie transmi-
sji polityki pieniężnej, przyjrzano się 
cotygodniowym aktywom banków 
komercyjnych w USA. 

Według ostatnich dostępnych 
danych z dnia 8 kwietnia, 

prawie dwie trzecie wzrostu 
aktywów banków o 1,5 bln USD 

od 4 marca wiązało się  
z aktywami pieniężnymi,  

z czego większość 
tworzyły rezerwy w Fed.

Fot.: FeD /ctM
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Istnieje wiele powodów, dla których 
banki centralne mogą obawiać się 
utrzymywania zakupów aktywów  
w ich obecnym tempie. Potencjał 
szybko rosnącego zadłużenia, na 
który wskazuje Yi powoduje, że de-
cydenci już przygotowują grunt pod 
zmiany.
Rentowności chińskich 10-letnich 
obligacji wzrosły w na koniec 
czerwca br. o 4 pb po tym, jak 
PBOC wstrzymał się z obniżeniem 
stopy oprocentowania kredytu. 
Jednak akcje w na giełdzie w Szan-
ghaju osiągają najwyższy poziom 
od trzech miesięcy.
W międzyczasie waluty Norwegii  
i Kanady umocniły się nieznacznie  
w związku ze stosunkowo jastrzębimi 
komunikatami politycznymi, a Bank 
Norges nawet wytyczył w Norwegii 
ścieżkę podwyżki stóp od 2022 r. 

Stłumiona reakcja instytucji finanso-
wych jest częściowo spowodowana 
tym, że wielkie działa bankowości 
centralnej - Amerykańska Rezerwa Fe-
deralna,  Europejski  Bank Centralny  
i Bank Japonii - nie wykazują jasno 
oznak zbaczania ze ścieżki ofero-
wanych bodźców. Przewodniczący 
Fed, Jerome Powell, przyrzekł na 
ostatnim posiedzeniu FED, że utrzy-
ma swoją „stopę na gazie”.

W obecnym kryzysie rządy zwięk-
szają również aktywa o biliony dola-
rów w ramach stymulujących wydat-
ków poprzez wsparcie dochodów 
konsumpcyjnych i różnego rodzaju 
programy infrastrukturalne.
Może się również zdarzyć, że decy-
denci rozkoszują się na punkcie dłu-
gów: wskaźnik długu publicznego 
w Wielkiej Brytanii ostatnio przekro-
czył 100%. Jednak już dzisiaj Bank 
Rozrachunków Międzynarodowych 
- grupa parasolowa banków cen-
tralnych, wzywa do podjęcia działań 
zmierzających do przywrócenia poli-
tyki „nowej normalności”. 
„Kiedy myślę o dwóch głównych 
bankach centralnych na świecie - 
Fed i EBC, że nie spieszą się jeszcze 
– przynajmniej w swoich oficjalnych 
komunikatach, z podniesieniem stóp 
nie martwię się, przynajmniej na ra-
zie. Myślę jednak, ża sprawa stóp 
procentowych powróci już jesienią”.  
- powiedział Salman Baig, mene-
dżer ds. inwestycji w Unigestion.  

Co na to rynki?
Rynki spodziewają się poważne-
go ograniczenia ze strony banków 
centralnych ekspansywnej polityki 
monetarnej już w przyszłym roku, 
mimo, że globalna gospodarka 
światowa skurczy się w tym roku  

o ponad 7%, a dalsze zagrożenia 
ponownego zamrażania gospoda-
rek są dużo prawdopodobne.
Ale pojawiają się także tacy eksperci 
którzy nie wyciągnęli jeszcze właści-
wej lekcji z przeszłości. 
Kiedy w 2011 r. EBC zdecydował 
się na podwyżkę stopy procentowej 
a Amerykańska Rezerwa Federalna 
podjęła pierwsze kroki w celu nor-
malizowania polityki monetarnej, ob-
winiali oni decyzje prezesów banków 
centralnych za dławienie ożywienia 
po 2008 r.

„Chęć utrzymywania otwartych kra-
nów z pieniędzmi i brak chęci powro-
tu do tradycyjnej polityki monetarnej 
i wyższych stóp procentowych - to 
jedna z wielkich lekcji z kryzysu finan-
sowego” - powiedział Jeroen Blo-
kland, menedżer portfela Robeco.

„Banki centralne spróbują usunąć 
niektóre bodźce tylko wtedy, gdy 
ożywienie nabierze charakteru struk-
turalnego, a takiego dzisiaj nie wi-
dać” – podkreśla J. Blokland.
Biorąc różne opinie pod uwagę, za 
wcześnie jest dzisiaj spekulować 
o przyszłych decyzjach prezesów 
banków centralnych, jednak należy 
pamiętać, że rynki zawsze na długo 
wcześniej te decyzje dyskontują. 

Po zakończeniu rygorystycznych blokad koronawirusa • 
niektórzy prezesi największych banków centralnych za-
częli sugerować inny rodzaj wyjścia z kryzysu. Rozwią-
zaniem mają być bodźce awaryjne, które uruchomili za-
ledwie cztery miesiące temu. Jak dotąd rynki wydają się 
nazywać to rozwiązanie mało rozsądnym.

Szacowane 9,6 bilionów dolarów zakupów aktywów zapro-• 
ponowanych przez pięć największych banków centralnych  
w celu złagodzenia skutków pandemii pomogło podnieść 
światowe zapasy niektórych głównych indeksów gieł-
dowych do poziomu 10 proc. rekordowych maksimów  
z okresu przed pandemią.
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Co ciekawe, fundusze federalne, tj. rezerwy pożyczane  
i zaciągane na rynku międzybankowym, skurczyły się  
o 235 mld USD, tak więc w ujęciu netto, szerzej zdefinio-
wane aktywa gotówkowe tłumaczą prawie połowę wzrostu 
aktywów banków. 

Natomiast kredyty komercyjne i dla przedsiębiorstw od-
powiadają jedynie za jedną trzecią wzrostu wartości akty-
wów banków. Według niepotwierdzonych informacji duża 
część tego wzrostu kredytów komercyjnych i dla przemy-
słu została wywołana przez firmy dążące do skorzystania 
z rezerwowych linii kredytowych (odnawialnych linii kredy-
towych) wynegocjowanych jeszcze przed kryzysem. 
Innymi słowy, ekspansja pożyczek komercyjnych i prze-
mysłowych w mniejszym stopniu odzwierciedla gotowość 
banków do udzielania pożyczek, a w większym pęd ich 
klientów korporacyjnych za gotówką. 

Spadek na rynku pożyczek konsumpcyjnych wskazuje ten 
sam trend. Początek sezonu wyników z I kw. pokazuje, że 
banki spodziewają się wzrostu strat z tytułu udzielonych 

pożyczek. Bez pewnej formy gwarancji pożyczek udzie-
lonej przez Skarb USA nowe kredyty bankowe mogą być 
problematyczne, jeżeli w ogóle nie zostaną poddane kwa-
rantannie.
W całym tym kontekście niepokojącym staje się wzrost 
długu publicznego.

Banki centralne - Covid-19
Banki centralne wskazują na wyjście z kryzysu. Rynki tego nie potwierdzają.

Zdaniem prezesów głównych banków centralnych, świato-
wa gospodarka wydaje się gotowa na ożywienie. Powołują 
się oni na różne odczyty badań aktywności gospodarczej 
z końca czerwca bieżącego roku.
Z tego powodu niektóre banki centralne już zasygnalizo-
wały, że bodziec dodruku pieniądza nie będzie trwał wiecz-
nie. Bank Anglii, jest pierwszym, który w końcu czerwca 
spowolnił zakupy obligacji, powołując się na oznaki popra-
wy sytuacji gospodarczej. Odpowiedz rynków na działania 
BoE ograniczają się jedynie do krótkiego wzrostu notowań 
funta szterlinga i spadku cen obligacji. 
Rynki również nie zareagowały zbytnio na wypowiedź pre-
zesa Chińskiego Banku Ludowego Yi Ganga, wzywającą 
do ograniczenia bodźców i wcześniejszego wycofania na-
rzędzi polityki taniego pieniądza.

Fot.: eBc /ctM
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Stopy 
procentowe

Jak zrozumieć rynki walutowe w otoczeniu 
ujemnych stóp procentowych?

UJEMNE STOPY PROCENTOWE BUDZą KONTROWERSJE 

• Rynki walutowe zazwyczaj reagowały na ujemne stopy, 
wzmacniając walutę lub zmniejszając jej tempo deprecjacji. 
Taka szybka reakcja nie trwała długo, ponieważ pojawiły się 
od ostatniego kryzysu w 2008 r. inne czynniki.
Aprecjację waluty interpretujemy jako ocenę rynku, że poli-
tyka pieniężna została zaostrzona, a nie rozluźniona. 

• Głównym powodem, dla którego stopy ujemne nie są 
stymulujące, jest to, że działają one jak podatek systemu 
bankowego i faktycznie ograniczają udzielanie kredytów 
podmiotom gospodarczym.

Rynki walutowe  
określają względną  
cenę jednej waluty  
względem drugiej. 

Relacje statystyczne  
z podażą pieniądza 

załamały się  
w latach 80. i 90.  

XX wieku.

 Zmiany w strukturze 
dokonywania płatności 

wyeliminowały  
związek między  

podażą pieniądza  
a inflacją, wzrostem  

gospodarczym 
 i kursami walut. 
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Europejski Bank Centralny (EBC), Bank Japonii (BoJ), Szwajcarski Bank Narodowy (SNB)  
i szwedzki Riksbank eksperymentowały z ujemnymi stopami procentowymi od połowy 2010 r. 
obciążając deponentów kosztem nawet 0,75%.

Decyzje tych banków centralnych dotyczące eksperymentów z ujemnymi stopami procentowymi 
zrodziły się ze wspólnego źródła niezadowolenia. Wszystkie cztery banki centralne były niezado-
wolone z tempa ożywienia gospodarczego i stóp inflacji, które utrzymywały się poniżej celu pro-
jekcji.  Każdy miał nadzieję, że obciążenie banków komercyjnych depozytami środków w banku 
centralnym spowoduje większe udzielanie kredytu przez system bankowy, przyspieszy wzrost 
gospodarczy i podniesie stopy inflacji do poziomów docelowych. 
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Istnieją dwa sposoby, dzięki którym 
zwolennicy ujemnych stóp procen-
towych mają nadzieję, że oprocen-
towanie depozytów poniżej zera 
osiągnie cel silniejszego realnego 
wzrostu gospodarczego i wyższej 
inflacji:

1. Nakładając na deponentów obo-
wiązek utrzymywania pieniędzy  
w bankach, sądzą, że właściciele 
tych funduszy wydadzą lub zainwe-
stują te środki, zwiększając łączny 
popyt, wzrost PKB, a ostatecznie 
inflację.

2. Ujemne oprocentowanie depo-
zytów zniechęciłoby obcokrajow-
ców do trzymania swojej waluty,  
a słabsza waluta zwiększyłaby eks-
port, odizolowała krajowych produ-
centów od konkurencji i podniosła 
ceny importowanych towarów  
w celu poprawy bilansu handlowe-
go. Z tego samego powodu może 
również zachęcić inwestorów krajo-
wych do inwestowania za granicą, 
sprzedaży własnej waluty i kupowa-
nia w tym procesie waluty obcej. 

Ten drugi punkt jest ważny, ponieważ 
łatwiej jest osiągnąć szybszy wzrost 
gospodarczy i wyższą inflację przy 
słabej walucie niż przy silnej. To powie-
dziawszy, nadzieja, że ujemne stopy 
procentowe spowodują osłabienie 
waluty, rzadko jest wypowiadana na 
głos. Inne rządy mogłyby także dążyć 
do silnego osłabiania własnych walut 
w celu rozwiązania krajowych proble-
mów ekonomicznych lub uzyskania 
przewagi konkurencyjnej na świato-
wych rynkach. W ostateczności mieli-
byśmy otwartą wojnę walutową.
Nawet jeśli banki centralne, które dą-
żyły do ujemnych stóp procentowych, 
wyraźnie stwierdziły, że mają nadzieję 
na osłabienie walut poprzez ustawie-
nie stóp depozytowych poniżej zera, 
ich partnerzy handlowi nie muszą się 
martwić. 
Można sobie wyobrazić, że ich ujem-
ne stopy procentowe zaszkodziłyby 
wartości waluty. 

W końcu, kto chciałby przechowy-
wać depozyty w walucie, w której 
muszą płacić kredytobiorcom za 
przywilej pożyczania pieniędzy? 

Istnieje mnóstwo literatury poświę-
conej kursom walutowym pod kątem 
wpływu na politykę pieniężną, wzro-
stu gospodarczego, inflacji i przepły-

wów handlowych

Najbardziej wartościowe informacje 
o walutach poruszył laureat Nagrody 
Nobla - Robert Mundella (1960, 1961, 
1968). Na uwagę zasługują liczne 
badania empiryczne i statystyczne 
przeprowadzone przez Jacoba Fren-
kela i Harry’ego G. Johnsona (1976), 
oraz Art Laffera (1969); streszczone 
w badaniu Stephena McGee (1976)  
i Blu Putnama (1986). 
Współczesne ciekawe badania w za-
kresie polityki monetarnej i stóp pro-
centowych przeprowadził współcze-
śnie Erik Norland  w grudniu 2019 r.

Wynika z nich, że relacje statystycz-
ne z podażą pieniądza załamały się 
w latach 80. i 90. XX wieku, ponie-
waż odsetki płacono na rachunkach 
czekowych, ponieważ pieniądze 
swobodnie przemieszczały się mię-
dzy rachunkami inwestycyjnymi, 
oszczędnościowymi i czekowymi, 
ponieważ karty kredytowe zyska-
ły udział w rynku nad gotówką itp. 
Wszystkie te zmiany w strukturze do-
konywania płatności wyeliminowały 
związek między podażą pieniądza  
a inflacją, wzrostem gospodarczym 
i kursami walut. 

Kursy walut a stopy procentowe

• Spadek kursu walutowego 
(lub wolniejsze tempo aprecjacji) 
wskazywałby, że stopy ujem-
ne były polityką akomodacyjną, 
czego oczekiwały banki central-
ne, które podnoszą stopy poniżej 
zera.
• Wzrost kursu walutowego (lub 
wolniejsze tempo amortyzacji) 
wskazywałby, że stopy ujemne 
były polityką restrykcyjną.

WALuTY RACZEJ 
uMOCNIłY SIę 
W ODPOWIEDZI 
NA uJEMNE STOPY 
PROCENTOWE.

Jednak pomimo zatarcia rozróżnie-
nia na aktywa i pasywa, waluty ra-
czej umocniły się w odpowiedzi na 
ujemne stopy procentowe. Po kilku 
dniach i tygodniach zaraz po wprowa-
dzeniu ujemnych stóp przez każdy z 
czterech banków centralnych wszyst-
kie waluty zyskały na wartości - niektó-
re bardziej niż inne.

Euro wprawdzie umocniło się na przestrzeni krótkookresowej  zaraz po początko-• 
wym przejściu do stóp ujemnych z poziomem - 0,10%, ale szybko się odwróciło  
i osłabiło w niemałej części ze względu na niepewność dotyczącą testów banków,  
a następnie na wskutek wdrożenia agresywnego ruchu EBC na zakupy aktywów. 

Euro miało okres aprecjacji, który rozpoczął się na początku 2018 r. Co ciekawe, na-• 
stąpiło kilka miesięcy po tym, jak EBC ustalił stopę depozytową na ujemnym poziomie 
wynoszącym - 0,40%. Podobny przypadek obserwujemy i dzisiaj w notowaniach pary 
EUR/USD która do końca lata pokona poziom 1,1675  - 1,1815  umacniając walutę 
europejską.

Podobnie jak Euro,  Korona szwedzka odnotowała krótkotrwały wzrost wartości natychmiast po tym, 
jak bank Riksbank obniżył stopy procentowe. Wkrótce jednak szwedzka korona (SEK) zaczęła znacz-
nie słabnąć w ramach systemu ujemnych stóp procentowych. Zauważamy jednak, że SEK spada-
ła znacznie szybciej, zanim Riksbank wprowadzał ujemne stopy procentowe. Po osiągnięciu stóp 
ujemnych SEK nadal spadała, ale w bardziej nieregularnym tempie. 16 grudnia 2019 r. Riksbank 
stał się pierwszym i jak dotąd jedynym bankiem centralnym, który podniósł stopy z powrotem do 
zera. Zakończenie polityki ujemnych stóp procentowych nie spowodowało gwałtownego wzrostu 
SEK. Raczej w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu ujemnych stóp procentowych w Szwecji waluta 
SEK spadła o 2% w stosunku do euro (EUR), 5% w stosunku do dolara amerykańskiego (USD) i 6% 
 w stosunku do franka szwajcarskiego (CHF).

Przypadek Szwecji jest jednak wyjątkowy. Po pierwsze, około połowa obrotów Szwecji odbywa się ze 
strefą euro, Szwajcarią i Danią, a Dania ustala swoją walutę w stosunku do euro. Nadwyżka handlowa 
Szwecji, która kiedyś wynosiła 7% PKB, powoli, ale stopniowo skurczyła się do około 2% PKB, mimo 
że w tym samym okresie strefa euro przeszła w nadwyżkę handlową. Już sam ten czynnik prawdo-
podobnie tłumaczy, dlaczego SEK osłabiła się tak bardzo na zasadzie ważenia transakcji pomimo 
ujemnych stóp procentowych. 
Szwecja może być kontrprzykładem, który dowodzi tego, że ujemne stopy procentowe raczej wzmac-
niają niż osłabiają waluty. 
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Odpowiedź może leżeć w pytaniu.  

Jak ujemne stopy procentowe wpływają na eks-
pansję kredytową, gromadzenie kapitału, rynki 
pieniężne i system bankowy? 

Na przykład w 2019 r. w strefie euro banki zapłaciły 7,6 mld 
euro za utrzymywanie pieniędzy w EBC. Co więcej, odkąd  
weszły w życie stopy ujemne, ilość pieniędzy zdeponowanych 
w EBC faktycznie wzrosła a nie spadła.

Jak argumentowało wielu analityków, kiedy po 
raz pierwszy stopy ujemne zostały wprowadzo-
ne, ujemne stopy depozytowe zadziałały jako 
podatek od systemu bankowego. Banki raczej 
nie były w stanie przenieść pełnych kosztów 
ujemnych stóp procentowych na swoich klientów 
i deponentów, więc zyski banków byłyby zmniej-
szone, co prowadziłoby do większej ostroż-
ności przy ekspansji kredytu dla gospodarki.

Był także efekt sygnalizacyjny z banku centralnego. 

Przejście na terytorium o stopie ujemnej wskazy-
wało, że bank centralny miał pesymistyczne spoj-
rzenie na perspektywy wzrostu gospodarczego. 
Ten pesymistyczny efekt sygnalizacyjny mógł 
sprawić, że inwestorzy i banki wolą płacić skrom-
ną opłatę (tj. podatek od depozytów) za przecho-
wywanie swoich pieniędzy, zamiast podejmować 
ryzyko wydawania lub inwestowania ich w go-
spodarkę o niewielkich perspektywach wzrostu.

Co ciekawe, pomimo dowodów na to, że ujemne stopy 
procentowe nie działają zgodnie z oczekiwaniami, gdy 
świat wchodzi w głęboką recesję wynikającą z pande-
mii, oczekujemy, że pomysł będzie nadal dynamicznie 
dyskutowany. W radzie EBC istnieje sporny podział  
opinii w tej sprawie. 

W Stanach Zjednoczonych wielu członków Fed i pre-
zesów banków regionalnych wskazało, że ich zda-
niem ujemne stopy nie są odpowiednie dla USA. 

„Nadal myślę, a moi koledzy z Federalnego Komitetu 
Otwartego Rynku nadal sądzą, że ujemne stopy pro-
centowe prawdopodobnie nie są dla nas, tutaj, w Sta-
nach Zjednoczonych odpowiednią lub przydatną polity-
ką” - powiedział Jerome Powell w maju 2020 r. - wywiad  
z przewodniczącym Fedu Jerome Powellem w programie telewizyj-
nym CBS „60 minut” nadanym 18 maja 2020 r. 

Na przykład zapytany o ujemne stopy procentowe Char-
les Evans, prezes Banku Rezerw Federalnych w Chica-
go, powiedział „Nie oczekuję, że będzie to narzędzie, 

DLACZEgO STOPY uJEMNE  BYłYBY  
ZAOSTRZENIEM  LOgICZNEJ  
DOTYCHCZAS POLITYKI PIENIężNEJ? 

którego będziemy używać w Stanach Zjednoczonych”. 

James Bullard, prezes Bank Rezerw Federalnych w St. 
Louis, zauważył, że stosowanie stóp ujemnych byłoby 
problematyczne. „… nie jest wcale jasne, czy w Europie 
i Japonii odnosili sukcesy … możemy użyć innych narzę-
dzi, aby poradzić sobie z tą sytuacją” - powiedział.

„Ujemne stopy procentowe są wśród słabszych narzędzi 
w zestawie dostępnych dzisiaj innych narzędzi stymulu-
jących gospodarkę” - stwierdził Prezes Banku Rezerw 
Federalnych w Atlancie Raphael Bostic.

Amerykańska Rezerwa Federalna, podobnie jak 
większość innych banków centralnych, chce zacho-
wać wszystkie opcje otwarte w tych trudnych cza-
sach, nawet jeśli sami ich prezesi nie sądzą, że będą 
chciały w najbliższej przyszłości utrzymywać ujemne 
stopy procentowe.
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www.cmegroup.com/education/files/negative-rates-not-needed-not-
helpful.pdf

 

Zmienność
na rynkach

Jak zrozumieć zmienności na rynkach  
dla właściwej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego?

Wysoki poziom zmienności aktywów finansowych może 
hamować wzrost gospodarczy. 
Implikowana zmienność opcji i innych instrumentów finan-
sowych jest tylko odzwierciedleniem niepewności inwesto-
rów co do przyszłości. 

Im mniej pewni inwestorzy 
są zainteresowani przyszłymi 
warunkami gospodarczymi 
i finansowymi, tym trudniej 
jest im zaangażować kapitał 
w projekty długoterminowe. 

Ponadto w przypadku firm, 
które chcą uzyskać dostęp 
do rynków ich szerokie wa-
hania utrudniają pozyskiwa-
nie pieniędzy. 
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IMPLIKOWANE ZMIENNOśCI NA RYNKACH  
WALuT, SuROWCóW I KONTRAKTóW  
TERMINOWYCH W KONTEKśCIE POLITYKI FED

Implikowana zmienność na koniec czerwca znacznie spa-
dła na wielu rynkach finansowych - m.in. na obligacjach 
rządowych, akcjach, walutach i metalach szlachetnych,  
w porównaniu z marcowym szczytem.
W niektórych klasach aktywów zmienność ta powróciła 
do historycznych minimów z okresu przed pandemią.

Na krzywej dochodowości amerykańskich obligacji skar-
bowych dla okresów zapadalności 10 lat i krótszych już 
powróciła do poprzednich minimów. 

Na początku czerwca opcje na obligacje 2-, 5- i 10-letnie 
były w stanie zbliżyć się do poziomów obserwowanych 
w grudniu 2019 r. i styczniu br., zanim pojawiła się pan-
demia.

Nie jest to aż tak bardzo zaskakujące, biorąc pod uwa-
gę, że Rezerwa Federalna (Fed) kontroluje bezpośred-
nio krótkoterminowe stopy procentowe. Sygnalizując, 
że zamierza utrzymać niskie stopy procentowe w miarę 
ożywienia gospodarki, Fed zapanował nad krótkoter-
minową zmiennością stóp procentowych, zapewniając 

tym samym inwestorów, że podwyżki stóp nie są jeszcze  
w zasięgu ręki. 
Ponadto agresywne kupowanie obligacji skarbowych 
przez Fed w drodze luzowania ilościowego (QE) pomo-
gło również ograniczyć zmienność na rynkach. 

Inaczej wygląda implikowana zmienność 30-letnich 
papierów skarbowych.

Implikowana zmienność 30-letnich terminów zapadalno-
ści obligacji pozostaje znacznie wyższa niż mogliśmy to 
obserwować wcześniej. Wynika to z faktu, że rynki nie 
są w stanie wchłonąć ogromnej podaży długotermino-
wych papierów skarbowych z obawy na ryzyko, że defi-
cyt budżetowy w USA wzrośnie z 5% do ponad 20 % PKB  
w nadchodzących miesiącach. Inwestorzy są pewni, że 
Fed będzie w stanie utrzymać ograniczenie rentowności 
2,5 % na 10- letnich, jednak zaufanie to nie rozciąga się 
na obligacje 30- letnie. Ich rentownośc jest ujemna.

Wpływ implikowanej zmienności na ceny akcji.
Być może nic dziwnego, że opcje indeksów rynku akcji, 
takich jak S&P 500 i NASDAQ 100, również pozostają 
znacznie powyżej poprzednich poziomów. 

Chociaż zmienności dramatycznie spadły z marcowych 
wzlotów, pozostają nadal na poziomach dwukrotnie wyż-
szych od minimalnych poziomów sprzed okresu pande-
mii. 

Należy również zauważyć, że indeksy giełdowe implikują 
dzisiaj zmienność około 2,5 razy większą niż przed pan-
demią i nadal pozostają na podwyższonym poziomie, 
pomimo że rynek akcji odzyskał na początku lipca br. 
większość strat z lutego i marca tego roku. 
Obserwując, w jakim stopniu rynek akcji próbuje zdys-
kontować wartość przyszłych przepływów pieniężnych, 
widzimy, że w obecnej sytuacji wysoka zmienność in-
deksu akcji i opcji 30-letnich obligacji może wynikać  
z tego samego źródła jakim awersja na rynku długoter-
minowych obligacji.

Dlatego duża część odbicia na indeksach giełdowych 
wynika przede wszystkim ze spadku rentowności 
długoterminowych obligacji, które podniosły wartość 
bieżącą netto przyszłych dywidend, zysków i innych 
przepływów pieniężnych na wielu zapasach.

Mówiąc prościej, spadek rentowności obligacji na całej 
swojej krzywej sprawił, że ich dochód stał się mniej atrak-
cyjny w porównaniu z akcjami i innymi aktywami.

Gdyby jednak gwałtownie wzrosły rentowności 30-letnich obli-
gacji, sytuacja taka mogłaby usunąć obecnie ważne wsparcia na 
rynkach akcji.

Taka sytuacja przełożyłaby się na silniejszą korektę indeksów 
giełdowych, niezależnie od panującej koniunktury gospodarczej.

METALE SZLACHETNE I RYNKI WALuTOWE

W przypadku metali szlachetnych i rynków walutowych 
sytuacja jest praktycznie identyczna. Implikowana zmien-
ność na kontraktach futures indeksów akcji, utrzymuje 
się nadal powyżej ostatnich szczytów.

Podobnie jak akcje i waluty, tak i metale szlachetne m.in. 
złoto i srebro, reagują nerwowo na poziomy stóp procen-
towych,  oraz dochody uzyskiwane z obligacji.
Metale te postrzegane są przez większość inwestorów 
jako quasi-waluty, które zwykle korzystają ze spadków 
stóp procentowych. 
Metale szlachetne są również wrażliwe na politykę luzo-
wania ilościowego QE. Pierwsze dwie rundy QE w latach 
2009–2011 spowodowały gwałtowny wzrost cen złota i 

srebra. Należy jednak ostrzec inwestorów, że program 
QE3 nie miał takiego samego efektu w 2012 i 2013 r., 
zwłaszcza gdy stało się jasne, że Fed zamierza ograni-
czyć zakupy aktywów. 

Aby przyśpieszyć wzrost gospodarczy konieczne jest 
zatem ograniczenie zmienności aktywów finanso-
wych na rynkach.

Nie jest zaskoczeniem, że w ciągu ostatnich trzech de-
kad Fed miał tendencję do ograniczania zmienności na 
rynkach przy pomocy łatwej polityki pieniężnej w obliczu 
trudnej sytuacji gospodarczej. 
To podejście Fedu wydaje się – przynajmniej teoretycz-
nie, zmniejszać zmienność na rynkach poprzez wprowa-
dzanie do systemu finansowego większej płynności. 

Gdy na rynkach występuje duża płynność, inwestorzy 
kupujący i sprzedający łatwo przeprowadzają transak-
cje, a duże zamówienia mogą realizować przy niewielkim 
wpływie na cenę. Jeśli ceny nie wahają się w szerokich 
kanałach notowań po krótkim czasie zmienność zwykle 
maleje.

W ciągu ostatnich trzech dekad byliśmy świadkami trzech peł-
nych cykli relacji pomiędzy polityką pieniężną a poziomem im-
plikowanej zmienności opcji indeksu na akcjach kontraktów ter-
minowych.

Aby łatwiej obserwować ten cykl, przyjrzymy się dwulet-
niej średniej kroczącej implikowanej zmienności i dwu-
letniej średniej kroczącej różnicy między rentownościami 
10-letnich obligacji a stopami 3M T-Bill. 

Zaobserwowany na nich cykl dzieli się na cztery części:

1. Recesja; 
Recesje zwykle charakteryzują się wysokim i rosnącym 
poziomem zmienności i zwykle poprzedzone są wyjąt-
kowo płaskimi – często odwróconymi krzywymi docho-
dowości, które zaczynają rosnąć w miarę łagodzenia 
polityki przez bank centralny. 

Tak było w latach 1990–91, 2001, 2008 i 2020.
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Dywersyfikacja 
portfela 
inwestycyjnego

jAk ZDYWERSYfIkoWAć PoRTfoLIo 
INWESTYCYjNE EkoNoMII PANDEMII?

Dywersyfikację portfela można  • 
osiągnąć na każdym poziomie  
wyceny aktywów finansowych.
Jest ona jest konieczna,  • 
ponieważ przyszłość staje 
się bardziej niepewna. 

To tak, jakby powiedzieć, skoro  
nikt  nie wie, kto na pewno wygra 
wyścig we współczesnej  gospodarce, 
postawmy na wszystkich. 

Wbrew powszechnej opinii dywersyfi-
kacja nie jest grą liczbową samą  
w sobie. 
Ten, kto posiada najwięcej inwestycji, 
niekoniecznie pozostaje wygranym. 

Sztuką dywersyfikacji portfela jest 
posiadanie inwestycji, które odgrywają 
różne role w portfelu inwestycyjnym.
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2. Ożywienie gospodarcze na wczesnym etapie; 
Ożywienie gospodarcze charakteryzuje się łatwą po-
lityką pieniężną (strome krzywe dochodowości) oraz 
wysokim, ale stopniowo malejącym poziomem impli-
kowanej zmienności. 

Tak było w latach 1992–93, 2002–04 i 2009–12.

3. Ekspansja gospodarcza na średnim etapie; 
Środkowe etapy ekspansji gospodarczej zwykle cha-
rakteryzują się stromymi krzywymi dochodowości i ni-
ską zmiennością. 

Te cechy dominowały w latach 1994-95, 
2004-06 i 2013-16.

4. Późne ekspansje; 
Po stłumieniu zmienności na rynkach finansowych  
i spadku bezrobocia banki centralne zaczynają za-
ostrzać politykę monetarną. Późne ekspansje charak-
teryzują się spłaszczonymi krzywymi dochodowości  
i niskimi, ale rosnącymi poziomami implikowanej 
zmienności. 
Stany Zjednoczone były w takiej sytuacji w późnej 

fazie ekspansji pod koniec lat 80., 1997-2000,  
od połowy 2006 do 2007 i 2017–19.

Jeśli nawet przyjmiemy informacje licznych analityków, 
że w 2020 r. recesja była spowodowana egzogenicznym 
szokiem pandemii, a nie konsekwencjami nadmiernie na-
piętej nierównowagi monetarnej i gospodarczej, jak mia-
ło to miejsce w poprzednich kryzysach gospodarczych, 
to odnosząc się do badań empirycznych stwierdzamy, że 
jeszcze przed wybuchem pandemii (do lutego 2020 
r.), rynki o stałym dochodzie były wyraźnie zaniepo-
kojone. 
Różne segmenty krzywej dochodowości zaczęły się od-
wracać już w IV kw. 2018 r., a Fed zaczął łagodzić poli-
tykę monetarną dopiero w 2019 r. Rynki uznały, że pod-
wyżki stóp zaszły za daleko, dlatego w  2019 r. wzrost 
gospodarczy wyhamował z 3,1% do 2,15% i wszedł  
w recesję jeszcze przed pandemią.

Pojawia się więc pytanie czy obecna polityka pie-
niężna Fed jest wystarczająco sprzyjająca, aby 
przywrócić zmienność do poziomów zgodnych  
z solidnym i trwałym wzrostem gospodarczym? 

Fed obniżył stopy procentowe niemal do zera i pro-
wadzi szeroko zakrojony program QE, który idzie  
o wiele dalej pod względem jakości kredytowej niż 
poprzednie programy, które koncentrowały się głów-
nie na obligacjach rządowych i hipotekach. Tym ra-
zem zagłębia się również w obligacje komunalne  
i korporacyjne. 

Istnieją powody, by sądzić, że takie działania mogą tłu-
mić implikowaną zmienność kontraktów terminowych 
(opcji) wielu instrumentów finansowych.
Obligacje hipoteczne, obligacje komunalne i korporacyj-
ne są opcjami krótkoterminowymi. Zasadniczo obligacje 

te są podobne do amerykańskiej opcji krótkoterminowej  
„Tresaury+” dotycząca możliwości niespłacenia długu 
przez właściciela domu, samorząd lokalny lub korpora-
cję. Dlatego, gdy Fed skupuje obligacje, pośrednio 
zmniejsza zmienność i wystawia polisy ubezpiecze-
niowe, zbierając przy tym premię w stosunku do bo-
nów skarbowych. 
Czy taka sytuacja może trwać długo?
Rozsądek i ekonomia jednoznacznie wskazują, że takie 
działania mogą być jedynie krótkookresowe. 

Spready
Spready kredytowe również wysyłają mieszane sy-
gnały dotyczące przyszłego wzrostu gospodarcze-
go. 

Na początku marca spread obligacji wysokodochodo-
wych amerykańskich obligacji skarbowych wzrósł do 
najszerszego poziomu od czasu światowego kryzysu fi-
nansowego w 2008 r. 
Od tego czasu – ponieważ rynki akcji odzyskały znaczną 
część utraconego gruntu, a Fed uwzględnił zakup obli-
gacji korporacyjnych w swoich programach skupu akty-
wów, spready zmniejszyły się, ale nadal nie są one da-
lekie od poziomów, które panowały w okresie recesji 
w 2001 i 2002 r. 
Tym razem nie wiadomo jak korzystna jest polityka pie-
niężna Fed dla gospodarki realnej. Pytań bez odpowiedzi 
jest coraz więcej, zwłaszcza jeśli spojrzymy na ostatni 
bilans FED.

Pojawiają się więc zasadnicze pytania, na które dzisiaj 
nie mamy odpowiedzi:

Czy stawki bliskie zeru i ogromne nowe QE wystarczą, aby • 
spowodować spadek zmienności? 

Czy posiadanie stromej krzywej dochodowości jest nie-• 
zbędnym warunkiem wstępnym do obniżenia zmienności? 

Czy też kupowanie QE różnych produktów kredytowych,  • 
w tym obligacji korporacyjnych, hipotecznych i komunal-
nych, będzie wystarczające, aby trwale obniżyć zmienność, 
nawet jeśli krzywa dochodowości w USA nigdy nie osią-
gnie podobnego poziomu do tego, jaki widzieliśmy w 1991, 
2002 lub 2009 r.?

Jedno wydaje się pewne, nikt nie panuje nad niekon-
wencjonalnymi aspektami obecnej polityki monetar-
nej.  

Nie mamy odpowiedzi na te pytania i będziemy mu-
sieli obserwować, jak potoczą się kolejne miesiące a 
nawet lata, aby zobaczyć, czy wysiłki Fed w zakresie 
wspierania gospodarki są wystarczające, aby umoż-
liwić implikowaną zmienność powrotu do poziomów 
powszechnie związanych z ekspansją gospodarczą.

.
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ISTOTNE SPOSOBY NA uROZMAICENIE  
PORTFELA INWESTYCYJNEgO EKONOMII PANDEMII 

Dywersyfikacja jest niczym 
pas bezpieczeństwa 
dla alokacji naszego  

kapitału inwestycyjnego 
– ogranicza ryzyko strat 

 i zwiększa w „sposób  
umiarkowany” nasze  

potencjalne zyski. 

Dywersyfikacja powinna  
wykraczać poza same  
zróżnicowane aktywa  

inwestycyjne. 
Jeśli budujemy nasz  

portfel przy pomocy doradców 
finansowych to powinniśmy 

zadbać o zróżnicowany  
skład zespołów zarządzających 

naszymi pieniędzmi. 

„Dywersyfikacja sama w sobie nie 
gwarantuje lepszych zwrotów ani 

mniejszych strat” - mówi nam  
Scott Cohen, założyciel  

i dyrektor generalny CD Wealth 
Management w Dallas.
„To po prostu technika,  

która może pomóc nam osiągnąć  
z sukcesem długoterminowe  

cele finansowe”.

Budowanie naszego portfela inwesty-
cyjnego powinniśmy rozpocząć od 
zdefiniowania polityki inwestycyjnej. 
Powinna ona obejmować nasz cel, 
ramy czasowe i tolerancję na ryzyko.  

Każda właściwa dywersyfikacja 
portfela ma dwa kluczowe elementy 
- czas i korelację.
Środki zainwestowane na cele krótko-
terminowe powinny być inwestowane 
inaczej niż środki zarezerwowane na 
cele długoterminowe. Im dłuższy okres 
inwestycyjny, tym większe ryzyko, na 
jakie możemy sobie pozwolić.

Zgodnie z drugim elementem dywer-
syfikacji jakim jest korelacja, budując 
nasz portfel, powinniśmy osiągnąć 
taki stopień zróżnicowania aktywów, 
aby nasze inwestycje poruszały się  
w tandemie o przeciwnych korelacjach. 
Jeśli całe nasze portfolio inwestycyjne 
porusza się w jednym kierunku, ozna-
cza to, że nie posiadamy właściwie 
zdywersyfikowanej alokacji kapitału.

Należy więc upewnić się, że nasza alokacja 
rozdysponowuje pieniądze na obszary, które 
nie rosną w tym samym czasie co inne. 

Pierwszą i najbardziej podstawo-
wą formą dywersyfikacji jest prosty 
podział naszego portfolio na akcje  
i obligacje.

Dlaczego obligacje są tak ważne?
Posiadanie obligacji zawsze pomaga 
w wyeliminowaniu ryzyka płynności  
często związanego z akcjami i klasycznymi 
funduszami oraz funduszami ETF. 
Poszczególni obligatariusze portfela  
powinni także zadbać o dywersyfikację  
ryzyka zapadalności i ryzyka kredytowego. 
Obligacje wysokodochodowe  
mają największy potencjał zwrotu  
w perspektywie średniookresowej,  
ale wiążą się z wyższym ryzykiem.

Gdy gospodarka rośnie, akcje zwykle 
przewyższają rentowności obligacji, 
ale kiedy wszystko zwalnia, obligacje 
wtedy stają się bardziej korzystne niż 
akcje. Posiadając zarówno akcje, jak  
i obligacje, zmniejszamy ryzyko w ten 

sposób, że całkowita wartość portfela 
inwestycyjnego odniesie duży sukces, 
w czasie wahania się rynków w jedną 
lub drugą stronę.

Chociaż posiadanie mieszanki akcji  
i obligacji stanowi dobry początek dy-
wersyfikacji portfela, należy rozważyć 
także inne aktywa - klasyczne fun-
dusze inwestycyjne, ETF-y, surowce  
a nawet gotówka. 
Najłatwiejszym sposobem na dywer-
syfikację portfela są dzisiaj tzw. „fun-
dusze alokacyjne” z właściwie usta-
loną kombinacją akcji i obligacji, oraz 
„fundusze docelowe”, które zmienia-
ją nasz profil ryzyka w czasie inwesty-
cyjnym.

Minusem powszechnie dostępnych 
na rynku funduszy docelowych (TFI) 
jest to, że są one budowane z myślą  
o przeciętnym inwestorze, a zatem 
nie uwzględniają naszych indywidu-
alnych potrzeb ani preferencji.
Aby uzyskać bardziej dostosowany 
portfel inwestycyjny, powinniśmy po-
siadać jeszcze inne dodatkowe klasy 
aktywów - bardziej odpowiadające na-
szemu profilowi inwestycyjnemu. 

Należy pamiętać, że w wybranych 
klasach aktywów nie powinniśmy 
posiadać więcej niż 25% swojego 
kapitału w jednej z nich. 
Bardzo dobrym sposobem jest dywer-
syfikacja  portfela funduszami akcyjny-
mi zróżnicowanymi wielkością kapitali-
zacji giełdowej. Takie podejście jest jak 
najbardziej słuszne. Portfel powinien 
być zdywersyfikowany na dwóch po-
ziomach, między kategoriami aktywów, 
a także w ramach kategorii aktywów.

Właściwa „koncentracja” naszego 
portfela powinna obejmować dodat-
kowo gotówkę i surowce, gdyż za-
chowują się one inaczej w całym cyklu 
gospodarczym.

Chociaż poszczególne klasy aktywów 
mogą doznać poważnych spadków, to 
bardzo rzadko zdarza się, że dwa lub 
trzy aktywa o bardzo różnych źródłach 

ryzyka i stopach zwrotu - takie jak ob-
ligacje skarbowe, złoto, akcje czy go-
tówka w twardych walutach (CHF, JPY) 
doświadczają jednocześnie spadku tej 
samej wielkości.
Tak więc jeśli nawet akcje spadną  
o 10-30 proc., to obligacje, złoto  
i gotówka powstrzymają portfel in-
westycyjny przed utratą wartości.  
Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia 
w pierwszych miesiącach bieżącego 
roku, kiedy to obligacje ratowały inwe-
storów przed silnymi korektami indek-
sów giełdowych.
Historia pokazuje, że kiedy zapasy  
i obligacje utkną, alternatywą są surow-
ce przemysłowe i metale szlachetne, 
które poruszać się będą po przekątnej 
w horyzontalnym kanale wzrostowym. 
Przypomina nam starą zasadę inwe-
stycyjną – jeśli brak jest windy, należy 
wybrać schody. Posiadanie surowców 
w naszym portfelu zmniejszy prawdo-
podobieństwo, że utkniemy między 
piętrami. 

Jeśli mamy wystarczające środki aby 
pójść o krok dalej w zarządzaniu port-
felem, możemy sami zbudować jesz-
cze bardziej spersonalizowany portfel 
z pojedynczymi i wybranymi przez nas 
akcjami i obligacjami bez udziału jed-
nostek uczestnictwa TFI. 
Stosunek akcji do obligacji i gotówki 
będzie zależał od celu, ram czasowych 
i tolerancji ryzyka, mówi Dan Egan, 
dyrektor ds. Finansów behawioral-
nych i inwestycji w Betterment. 

„W przypadku celów długotermino-
wych, dla tych, których horyzonty cza-
sowe przekraczają 20 lat lub więcej, 
zalecamy ustawienie portfela na 90% 
akcji i 10% obligacji, gdyż oba te akty-
wa zachowują się inaczej.” – dodaje.

„Dywersyfikacja to nie tylko  
kwestia posiadania wielu inwestycji,  

ale posiadania inwestycji,  
które poruszają się niezależnie  

lub naprzeciw siebie” 
 – podkreśla Lacey Cobb,  

dyrektor ds. zarządzania portfelem  
w Personal Capital.  
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Dobrze zdywersyfikowane portfolio inwestora:

wykorzystanie środków na alokację aktywów w zależności od określonej przez • 
nas samych docelowej daty inwestycji;
inwestowanie w mieszankę funduszy wspólnego inwestowania,  • 
lub funduszy ETF;
dostosowanie alokacji aktywów przy pomocy akcji i obligacji;• 
inwestowanie w firmy różnej wielkości, rodzaju i kapitalizacji  • 
na rynku giełdowym;
inwestowanie za granicą;• 
regularne dodawanie „• złożoności katalizatorów rynkowych”.
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Chociaż produkcja ropy naftowej uczyniła Norwegię jednym z najbogat-
szych krajów na świecie, ma ona także wadę, która w ekonomii znana jest 
jako „choroba holenderska”. Holenderska choroba  przewartościowanych 
walutach, które hamują rozwój innych konkurencyjnych branż eksportowych. 
Rzeczywiście, podczas gdy sąsiedzi Norwegii rozwinęli wiele innych gałęzi 
przemysłu, takich jak telekomunikacja, motoryzacja, elektronika, meble, 

Norwegia pozostaje silnie uzależniona od sektorów zasobów natural-
nych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, górnictwo i rybołówstwo. 

Spadek wartości NOK w stosunku do innych walut oznacza, że inwestorzy 
zdają sobie sprawę, że malejąca produkcja ropy w Norwegii w połączeniu  
z ostatnim spadkiem cen radykalnie obniży jej przychody z eksportu. 
Pomimo trudnych warunków dla ropy i gazu ziemnego Norwegia wygląda 

Notowania korony norweskiej (NOK) są silnie uzależnione od cen ropy naftowej  • 
i względnej wartości innych walut europejskich.

Ropa naftowa i jej produkty rafinowane stanowią 30,5% eksportu Norwegii, a gaz ziem-• 
ny dodatkowe 26%. Ponad 75% całkowitego eksportu trafia do Europy (4% do Danii, 
8,5% do Szwecji, 20% do Wielkiej Brytanii i 43% do strefy euro.

Przyczyna gorszych wyników NOK sprowadza się do malejącej produkcji ropy i ostatnio • 
spadających jej cen. Produkcja ropy w Norwegii spadła o 40% od 2005 r. i o połowę 
od szczytu w 2000 r.

„Zasadniczo sugerujemy,  
aby ludzie unikali przydzielania  
ponad 4% swojego portfela  
dla akcji jednej firmy ” – dodaje.

Innyn dodatkowym atutem dywersyfi-
kacji inwestycyjnej są rynki zagranicz-
ne – regulowane.

INWESTOWANIE  
NA ZAGRANICZNYCH RYNKACH

Inwestorzy są notorycznie nastawieni na 
krajowe papiery wartościowe, ale aby zdy-
wersyfikować swój portfel, potrzebujemy 
również ekspozycji międzynarodowej.

Ważne jest uwzględnienie zasobów – 
akcji międzynarodowych, aby czerpać 
korzyści ze wzrostu zagranicznych ak-
tywów.
Amerykański rynek akcji i obligacji 
stanowi obecnie około 57,8 proc. 
całkowitej kapitalizacji rynku. Dlatego 
międzynarodowe akcje i obligacje od-
grywają coraz większą rolę w inwesty-
cjach portfelowych.

NA CZYM POLEGA TZW. ZŁOŻO-
NOŚć PORTFELA?

„Zwiększenie złożoności portfela może po-
móc w osiągnięciu wyższych zwrotów sko-
rygowanych o ryzyko” - mówi Kent Insley, 
dyrektor ds. Inwestycji w Tiedemann Advisors 
w Nowym Jorku. 

Wskazuje, że włączenie do portfela 
aktywnie zarządzanych funduszy ak-
cji i obligacji, jednostek uczestnictwa 
oftowanych przez większośc TFI nie 
wystarczy. Potrzebne są także aktywa 
prywatne – inwestowanie w akcje firm, 
które nie są notowane na giełdach, lub 
aktywa funduszy hedgingowych. 
Jednak inwestorzy, którzy chcą zasto-
sować te bardziej agresywne i aktywne 
strategie, muszą mieć wieloletni hory-
zont czasowy, a także posiadać moż-
liwości w zidentyfikowaniu menedże-
rów odnoszących sukcesy biznesowe  
w zarządzanych przez nich firmach. 

Przed dokonaniem tego rodzaju inwe-
stycji dywersyfikacyjnej należy zacho-
wać należytą staranność, aby w pełni 
zrozumieć ryzyko i opłaty związane  
z każdą strategią. 

dobrze pod innymi względami, zwłaszcza, jeśli chodzi o 
bilans sektora publicznego. 

Dług publiczny Norwegii wyniósł 32% PKB na koniec 2019 • 
r. Ponadto dług ten nie uwzględnia aktywów Rządowego 
Funduszu Emerytalnego (zwanego Funduszem Rezer-
wy Naftowej).  Jego aktywa wynoszą prawie 200% PKB. 
Zasadniczo całkowite aktywa publiczne Norwegii minus 
całkowity dług publiczny wynoszą około 165% PKB, co 
stanowi nadzwyczajną sytuację budżetową. Nawet wydat-
ki w związku z wybuchem pandemii nie zaszkodzą silnym 
finansom Norwegii. 
Zadłużenie sektora prywatnego w Norwegii to inna historia. • 
Zadłużenie gospodarstw domowych jest wysokie i wyno-

si 100% PKB, a zadłużenie przedsiębiorstw wynosi 132% 
PKB. PKB prawdopodobnie nie jest właściwym miernikiem 
zadłużenia przedsiębiorstw, ponieważ część tego zadłużenia 
jest wspierana przez dochody norweskich przedsiębiorstw 
za granicą.

Norweska gospodarka wyglądała na zdrową w przed-
dzień pandemii, ale tak naprawdę nie mamy wystar-
czających danych, aby ocenić, jak radzi sobie ten kraj  
w oparciu o dane względne, ponieważ w okresie CO-
VID-19 została zamrożona duża części gospodarki nor-
weskiej.
W dłuższej perspektywie słabszy NOK może pomóc Nor-
wegii w rozwoju przemysłu poza sektorem zasobów na-
turalnych. 

Od minimalnych poziomów z marca • 
indeksy S&P 500 i Nasdaq wzro-
sły już odpowiednio o 35% i 48% 
zaliczając jeden z najszybszych  
i najbardziej spektakularnych rajdów  
w historii. Problem w tym, że kwe-
stia oddziaływania COVID-19 wca-
le nie została rozwiązana, a dane 
z gospodarki są dalekie od tych, 
z którymi mieliśmy do czynienia 
jeszcze w zeszłym roku.

Dzisiaj nawet akcje bankrutów po-• 
trafią rosnąć o kilkaset procent  
w ciągu paru dni. 

W 1999 roku inwestorzy tak chętnie • 
kupowali każdy rodzaj akcji, że spółki 
18% swojego finansowania pozyski-
wały emitując nowe udziały.

Ostatnio wyczyn ten próbował po-• 

wtórzyć Hertz Global Holdings Inc 
(NYSE:HTZ), ale amerykańska ko-
misja ds. giełd (SEC) wyraziła swoje 
niezadowolenie z tego, że spółka, 
która ogłasza bankructwo, planuje 
wyemitować nowe akcje.  Hertz mu-
siał więc wycofać się z pomysłu.

Obecnie firmy pozyskują poprzez gieł-• 
dę tylko 7.5% kapitału, a więc dwa 
razy mniej niż przed pęknięciem bańki 
(2000 r.).
W 1999 roku spółki rozwojowe, często • 
technologiczne miały dwa razy wyż-
szą wycenę (wskaźnik ceny do war-
tości księgowej) niż spółki dywiden-
dowe. Dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. 
To „bezpieczne” spółki dywidendowe 
średnio mają o 44% wyższą wyce-
nę niż firmy niepłacące dywidendy.  
W niepewnych czasach dalekie jest to 
od irracjonalności.

W ostatnim numerze magazynu z 2019 roku, 
zwracaliśmy uwagę na Spółkę Livechat Softwa-
re SA (WA:LVCP)(C/Z 25,5, C/WK 24,71, stopa 
dywidendy 0,8 proc., kapitalizacja 1,94 mld zł). 
Wówczas kurs akcji oscylował w granicy 35-37 
zł. (27 listopada ub. r. kurs akcji spółki zamknął 
się na poziomie 37 zł).  Na początku lipca br. 
jedna akcja spółki kosztowała 75,5 zł. Dotarcie 
kursu akcji spółki do górnej linii 6-letniego ka-
nału trendu wzrostowego czyni przesłanki stojące 
za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki w kolej-
nych 6. miesiącach.

Odbicie na polskiej giełdzie

Giełdy?
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Korona norweska
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Złoto
PALLAD      PLATYNA     SREBRO

Inwestycje w metale szlachetne
Złoto jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu  
Au i liczbie atomowej 79.

Ten szlachetny metal jest szóstym złożem 
obok cynku i indu nieodnawialnym na Ziemi  
i przeznaczonym do całkowitego wyczerpania 
na wskutek intensywnej eksploatacji. 

 
A skoro tak to skąd ono pochodzi?

Naukowcy udowodnili, że złoto na naszej planecie 
podobnie jak na innych planetach czy kometach 
pochodzi od eksplozji gwiazdy (supernowa), której 
szczątki dotarły aż do naszego układu planetarnego 
przed 4. miliardami lat. 

United States Geological Service (USGS) informu-
je, że obecne złoża złota szacowane są na 42 000 
ton i dostępne do eksploatacji górniczej. 

Szacuje się, że przy obecnym tempie eksploatacji 
2 500 ton rocznie całkowite wyczerpanie złóż złota 
nastąpi w latach 2025 - 2030. Data ta ma charakter 
czysto orientacyjny. Może ona zmieniać się w rze-
czywistości w zależności od źródła i ewolucji na-
szej cywilizacji. Ostatnio odkryte zasoby złota pod 
Antarktydą nie są jeszcze dokładnie zbadane, ale 
mogą być dość znaczące, co pozwoli na przedłu-
żenie zapasów w górnictwie na dodatkowe 15-25 
lat. 

Uczeni NASA uważają, że asteroidy oraz planety 
Mars czy Wenus zasobne są w duże ilości złota 
jednak ich eksploatacja i sprowadzenie na Ziemię 
jest na chwilę obecną bardzo kosztowne. 

Dla przypomnienia, rosyjscy naukowcy zdoła-
li przekształcić kilka mikrogramów złota z ołowiu  
w reaktorze jądrowym, ale koszt tego zabiegu jest 
astronomiczny.

Czy przy obecnej cenie można jeszcze inwestować w złoto?  

gdzie i jak inwestować w złoto i metale szlachetne?  

Jak zdywersyfikować swój portfel  inwestycyjny oparty  
na surowcach  - prognozy do lipca 2021 r.

Na przestrzeni ostatnich lat, ceny złota pięły się re-
gularnie w górę. Nie brakowało oczywiście spadków 
i korekt, ale w ujęciu wieloletnim złoto zdecydowanie 
zyskiwało. O ile pod koniec stycznia 2000 roku cena 
za uncję plasowała się na poziomie 283,3 USD, o 

tyle w styczniu 2005 było to już 422,2 USD, w 2010 
roku 1078,5 USD, a na początek lipca br. 1 810 USD. 
Nic więc dziwnego, że kruszec ten tradycyjnie po-
strzegany jest jako bezpieczna, długoterminowa lo-
kata i przyciąga uwagę wielu osób.
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OSTATNIE DWA LATA

Cena złota miała swój spektakularny 36 proc. wzrost od 
początku marca 2019 r., z 1 327 USD za uncję do ponad  
1 810 USD za uncję na początku lipca br., co jest praktycz-
nie rzadkim wydarzeniem dostatnich 7. lat.

Powstaje zatem pytanie o powody,  
dla których inwestorów zaczyna  
przyciągać żółty metal? 

Czy złoto odgrywa rolę bezpiecznego  
schronienia w czasach kryzysu? 

Czy powinniśmy inwestować w złoto podczas  
recesji? Jak inwestować w złoto i metale  
szlachetne w najbliższych miesiącach? 
Oto niektóre pytania na które brak jest jednej i jednoznacz-
nej odpowiedzi, jednak przybliżymy uwarunkowania, które 
z pewnością pomogą każdemu na podjęcie właściwych 
decyzji o alokacji własnych oszczędności.

ROSNąCA CENA ZŁOTA PRZYCIąGA INWESTORÓW

Prawdopodobnie obecna gorączka złota jest głównie zwią-
zana z pojawieniem się kryzysu Covid-19.
Czynnik ten, w połączeniu z globalną recesją gospodarczą, 
sprzyja wzrostowi ceny złota, uważanego za bezpieczną 
przystań. Jednak, podczas najbardziej intensywnych kryzy-
sów giełdowych złoto również spada. 
Dzieje się tak, kiedy inwestorzy chcą rozliczyć wszystkie 
swoje aktywa w ustalonych przez nich wcześniej okresach, 
co widać na pozycjach inwestycyjnych kontraktów termi-
nowych publikowanych regularnie w COT (Commitments 
of Trade).
Innym powodem dużego zainteresowania inwestorów zło-
tem jest polityka pieniężna banków centralnych. Stopy pro-
centowe są obecnie na bardzo niskim poziomie w związku 
z czym ten kontekst nie zachęca inwestorów do wyboru 
rynku długu. Sytuacja ta ogranicza zatem wybory inwesto-
rów, zwłaszcza w odniesieniu do rynku obligacji.  

W dłuższej perspektywie, w horyzoncie od 15 do 20 lat, jest 
bardzo prawdopodobne, że cena złota fizycznego dotrze 
do poziomu krytycznego. Przyszły niedobór złota może do-
prowadzić do potencjalnego wzrostu jego ceny nawet do  
2 500  USD za uncję. 
W perspektywie krótkoterminowej możliwość zmniejszenia 
niepewności gospodarczej związanej z kryzysem może 
spowodować obniżkę jego ceny. 

CZY ZŁOTO I METALE  
SZLACHETNE Są BEZPIECZNą  
PRZYSTANIą W CZASACH KRYZYSU?

Złoto podobnie jak niektóre metale szlachetne są szczegól-
nymi surowcami w tym sensie, że są one zawsze bezpiecz-
ną przystanią. Zwłaszcza złoto, które od tysiącleci służyło 
jako karta przetargowa przy zakupie towarów i usług i które 
do czasu podpisania umów z Bretton Woods stanowiły ak-
tywa, na których opierały się notowania głównych walut. 

Jest to materialny zasób, który uspokaja i który w zbiorowej • 
wyobraźni kojarzy się z bogactwem i daje poczucie stabilno-
ści - w przeciwieństwie do wahań cen akcji lub walut, które 
mogą doświadczać negatywnego efektu inflacji, lub niskich 
stów procentowych.

Inne metale szlachetne, które są w dużej mierze skorelowa-
ne z cenami żółtego metalu są również aktywami finanso-
wymi, wysoce produktywnymi. 

STOSUNEK WYBITNYCH  
EKONOMISTÓW DO ZŁOTA

Jednak John Maynard Keynes nie darzył złotego metalu 
sympatią. Mówił o złocie jako barbarzyńskim relikwie w 
gospodarce a Warren Buffett uważa, że złoto jest bezu-
żyteczne i nieproduktywne. 
Wprawdzie złoto ma pewną użyteczność przemysłową  
i dekoracyjną jednak wynikający z tego popyt jest współ-
cześnie ograniczony. „Istotne jest to, że jeśli zachowamy 
uncję złota na zawsze, zawsze będziemy mieć tę samą 
uncję na końcu” - uważa W. Buffett. Faktem jest, że zło-
to uspokaja a w czasach kryzysu, kiedy wszystkie inne 
inwestycje wydają się ryzykowne, to wtedy wielu inwesto-
rów rzuca się na ten metal, powodując wzrost jego ceny.  
Z podobną sytuacją mamy od lutego br.

ALAN GREENSPAN 
Nieco odmiennego zdania w kwestii złota jest były szef Re-
zerwy Federalnej Alan Greenspan. 
Uważa on, solidny pieniądz nie może istnieć bez złota.
„Tylko wolny, bazujący na złocie system bankowy jest  
w stanie zagwarantować kredyt i odpowiednio do wymagań 
gospodarki pozyskiwać gotówkę i środki na rachunkach 
bankowych. Bez standardu złota nie ma żadnej możliwości 
ochrony oszczędności przed wywłaszczeniem w wyniku in-
flacji”. – powtarzał wielokrotnie na konferencjach.

PROGNOZY METALI  
SZLACHETNYCH DO LIPCA 2021 R.

29 września 2015 r. to, co napisał Greenspan, wzbudziło 
wielką sensację.

 „Przez ponad dwa tysiąclecia złoto było praktycznie nie-
kwestionowanym środkiem płatniczym. Nigdy nie wymagało 
gwarancji kredytowych trzeciej strony. (…) Dzisiaj akcepto-
walność fiducjarnego pieniądza – waluty niezabezpieczonej 
aktywem o wartości wewnętrznej – spoczywa na gwaran-
cjach kredytowych suwerennych narodów obdarzonych 
efektywną siłą nakładania podatków.
Gwarancji, która w warunkach kryzysowych nie zawsze 
może się równać z uniwersalną akceptowalnością złota” - 
napisał Alan Greenspan w artykule o wymownym tytule: 
Złota zasada.    
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NASZE BADANIE  
ZMIAN CEN W CIąGU 5 LAT

Cena złota: wzrost o 46,5% w ciągu 5 lat  
a srebra zaledwie o 10 proc.
 

Cena złota ewoluowała w ciągu ostatnich 5 lat dość zmien-• 
nie, z przyspieszeniem w górę od końca kwietnia 2018 r.  
Wzrosła z 1 199 USD/oz w dniu 21 września 2018 r. do pra-
wie 1 810 USD/oz w dniu 16 lipca 2020 r. (+ 46,5%).  

Cena srebra wzrosła w ciągu 5 lat zaledwie o 10 procent.   • 

Ze szczytu  wynoszącym ponad 20 USD/oz za uncję na • 
początku sierpnia 2016 r. cena srebra spadła do około  
14 USD za uncję, w połowie listopada 2018 r. (-30%). 
Trend ten następnie się odwrócił od końca maja 2019 r.,  
z 14,30 USD za uncję srebra do 16,91 USD/oz w dniu 5 lipca 
2020 r. (+10,20%).

Cena palladu wzrosła o 207%  
w ciągu ostatnich 5 lat do marca 2020 r.  

 Cena palladu gwałtownie wzrosła w ostatnich pięciu latach • 
z około 790 USD za uncję w maju 2015 r. do 2 423 USD  
w dniu 11 marca 2020 r. (+ 207%). Od marca 2015 r. do 
lutego 2016 r. zanotowała jednak fazę spadkową rzędu - 
40%.
Pallad jest stosowany głównie w przemyśle motoryzacyj-• 
nym do katalizatorów samochodowych w celu zmniejsze-
nia emisji zanieczyszczeń. W mniejszym stopniu pallad jest 

stosowany w biżuterii,  stomatologii i zegarmistrzostwie.  
Wyraźny wzrost ceny palladu jest głównie związany ze wzro-
stem przepisów dotyczących przeciwdziałania zanieczysz-
czeniom pojazdów w krajach, które znacznie zwiększyły 
popyt na samochody. Uncja palladu jest obecnie droższa niż 
uncja złota.

Cena platyny w ostatnich pięciu  
lat spadła o 23 proc. 

Cena platyny spadła w ciągu 5 lat, z około 1 116 USD • 
za uncję w dniu 12 marca 2015 r. do 862 USD w dniu 
11 marca 2020 r. (- 23%). Cena platyny ewoluuje dość 
niestabilnie. 
 
Podobnie jak pallad, platyna jest stosowana głównie  
w przemyśle motoryzacyjnym do katalizatorów spalin.  
W mniejszym stopniu platyna jest wykorzystywana  
w biżuterii i w sektorze medycznym.  
 
Spadek cen platyny w ciągu ostatnich 5 lat wynika głównie 
ze spowolnienia ogólnego popytu. Chociaż platyna jest sto-
sowana w katalizatorach, których popyt wzrósł w ostatnich 
latach, nie wystarczyło to, aby zrównoważyć średniotermi-
nowy trend spadkowy.

CZY PODCZAS RECESJI  
POWINNIŚMY INWESTOWAć  
W ZŁOTO I METALE SZLACHETNE?

Obecny kryzys zdrowotny związany z epidemią Covid-19 
gwałtownie zahamował ich wzrost innych metali przemysło-
wych. Bardzo wyraźne spowolnienie aktywności gospodar-
czej i wynikające z niego bezrobocie oraz obawa  historycz-
nej recesji. Bardzo niespokojne rynki finansowe są obecnie 
niedźwiedzie i charakteryzują się dużą zmiennością.

W tym bardzo szczególnym kontekście złoto i inne me-
tale szlachetne, uważane za bezpieczne raje, przy-
ciągają inwestorów i logicznie powinny odnotować 
znaczny wzrost ich cen w nadchodzących miesiącach.  

Należy jednak pamiętać, że cena metali szlachetnych, a zwłaszcza 
złota, niekoniecznie jest skorelowana z rynkami finansowymi, a spa-
dek na rynku akcji nie zawsze przekłada się na wzrost złota i metali 
szlachetnych. 
 
Tak więc w 2008 r., Podczas ostatniego kryzysu subprime, cena złota 
najpierw spadła, ponieważ inwestorzy chcieli przede wszystkim odzy-
skać płynność („gotówka jest królem” w czasach kryzysu), a następnie 
odzyskała swój impet wzrostowy. Sytuacja może dziś być podobna.
Zamieszczone poniżej wykresy obrazują historyczną - długookresową 
zależność pomiędzy cenami metali szlachetnych a innymi wskaźnika-
mi rynków finansowych. 

jAk I GDZIE  
kUPIć ZŁoTo,  

SREBRo I INNE  
METALE  

SZLACHETNE?
W przypadku chęci zakupu kruszców lub fizycznych złotych 
lub srebrnych monet istnieje na przykład platforma inwesty-
cyjna Or.fr. GoldSilver.com lub Aucoffre.com. 

Strony te oferują kupno złota lub srebra w różnych formach 
(1 uncja, 1 gram, 10 gramów itp.). Można także zwrócić się 
do amerykańskiego  Knowledge Center i  zasięgnąć porad 
odnośnie różnych wyrobów sztabkowych i zapoznać się jak 
bezpiecznie przechowywać sztabki w sejfach wielu prywat

Mówi się, że sztabka to wybór numer jeden dla inwestorów, 
którzy szukają bezpiecznej przystani w czasach ekono-
micznego, politycznego i walutowego kryzysu lub w cza-
sach, gdy główne banki ponoszą fiasko.

NUMIZMATYKA
Z technicznego punktu widzenia, każda złota, srebrna 
lub moneta z palladu, której wartość jest większa od jej 
wagi w kruszczu, uważana jest za numizmatyczną war-
tość dodaną. 
Do tego, cechy takie jak wiek, unikatowość, korelacje histo-
ryczne, czy detale produkcyjne wpływają na cenę każdej 
monety z osobna. 
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JAKIE SĄ  
NAJCENNIEJSZE 

SREBRNE  
MONETY TYPu 

 „JuNK”?

jeśli zwrócimy uwagę na czystość,   
to ciekawymi monetami srebrnymi są:

1964 kennedy; 
1946-1964 Roosevelt;

1932-1964 Washington. 
Wszystkie zawierają 90% srebra.

Monety numizmatyczne sprawdzają 
się świetnie podczas recesji. 
Od 1919r. Stany Zjednoczone zma-
gały się z recesją przynajmniej pięt-
naście razy. Podczas każdej z tych 
recesji, numizmaty były wręcz nieoce-
nione. Indeks unikatowych monet 
CU 3000 Rare Coins Index wzrósł  
o 860% między 1981, a 2018 r.
Niezależnie od notowań złota, war-
tość numizmatów wzrasta, ponieważ 
ich ilość jest ograniczona, a wartość 
kolekcjonerska znacznie przewyższa 
wartość samego kruszcu w monecie.

W przypadku numizmatów złota  
i srebra szczególnie poleca się - Ka-
nadyjskie Liście Klonu, amerykań-
skie Orły oraz Bizony, chińskie Pandy  
i Tygrysy oraz południowoafrykańskie 
Kruggerandy i Australijskie kangaroo.  
Wszystkie te monety można nabyć na 
zagranicznych platformach transak-
cyjnych z dostawą fizyczną na wska-
zany adres w dowolnym miejscu na 
świecie.

PLATYNA, PALLAD 
SZTABKI I NUMIZMATYKA

Tak jak w przypadku złota, srebra, 
można zaopatrzyć się w platyny,  
w formie fizycznej – w postaci monet  
i sztabek. W przypadku większych ilo-
ści platyny w formie fizycznej trzeba 
się liczyć dodatkowo z kosztami trans-
portu, przechowywania i ubezpiecze-

nia metalu które są 1,7 razy droższe 
od złota.
Na rynku dostępne są zarówno wyko-
nane z palladu sztabki, jak i monety 
(noszące większą lub mniejszą war-
tość numizmatyczną). O ile te pierw-
sze znajdują się w obiegu od dłuż-
szego czasu, to monety wykonane  
z palladu są zjawiskiem stosunkowo 
nowym. Pierwsze z nich (o wzorze 
Maple Leaf) zostały wybite dopiero  
w 2005 r. przez Royal Canadian Mint.

PALLAD – PODOBNIE JAK ZŁOTO,  
SREBRO I PLATYNA  
– POSIADA STATUS MIęDZYNARODOWEJ  
WALUTY I OZNACZANY JEST KODEM XPD.

Pallad           

Nazwa „pallad” pochodzi  
od imienia greckiej bogini  

Ateny (nazywanej 
także Pallas – co po grecku  

oznaczało pannę).  

Odkrywca palladu  
bezpośrednio zainspirował  
się jednak odkrytą dwa lata  

wcześniej asteroidą 2 Pallas.
 

Chlorek palladu był niegdyś  
przepisywany jako lekarstwo  

przeciw gruźlicy, jednak metodę  
tę porzucono ze względu  

na dużą liczbę efektów ubocznych.
 

Absorbujące właściwości palladu 
 zostały wykorzystane w próbach  

przeprowadzenia tzw. „zimnej fuzji”.

CZY WARTO INWESTOWAć W PALLAD?

Zdania co do zasadności inwestowania w pallad są po-
dzielone. W 2007 r. metal ten został okrzyknięty „najlepszą 
inwestycją spośród metali szlachetnych” przez czasopi-
smo „The International Herald Tribune”. 

Jednak niewielka płynność na rynku palladu i dość duża 
zmienność cen tego metalu, a także ich wrażliwość na 
sytuację gospodarczą i polityczną w Rosji sprawiają, że 
ceny kruszcu poruszają się w sposób mniej przewidy-
walny niż ceny pozostałych metali szlachetnych.

Prawdą jest, że ostatniej dekady światowe kryzysy gospo-
darcze osłabiły popyt na pallad, co jest naturalną konse-
kwencją kłopotów w sektorze motoryzacyjnym. Jednak 
kłopoty te – tak jak cały kryzys – nie będą trwały wiecznie. 
Z pomocą jak zwykle mogą przyjść po 2020 r. dynamicznie 
rozwijające się kraje azjatyckie (z Chinami na czele), w któ-
rych przemysł motoryzacyjny ma jeszcze duży potencjał 
rozwoju. 

Dane fundamentalne ostatnich lat związane z palladem są o wie-• 
le silniejsze niż te dotyczące platyny. Popyt na platynę osłabł  
w związku z tym, że samochody napędzane olejem napędowym 
straciły swój udział w rynku na rzecz obecnie bardziej popularnych 
pojazdów na benzynę. Także popyt na biżuterię z platyny pozostaje 
od wielu miesięcy stłumiony. 

Najszybszy przyrost rezerw banków centralnych w platynie notują • 
Chiny i kraje rozwijające się. Od trzech lat czyni to także BoJ, SNB 
i RBA.
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PRZECHOWYWANIE  
ZłOTYCH MONET I SZTABEK

Złoto, jak każde z aktyw, wymaga miejsca do bezpieczne-
go przechowywania. Jego ciężar i rozmiar powodują, że 
trzymanie go w lokalizacji do tego nie przystosowanej jest 
nawet trudniejsze i bardziej ryzykowne, niż ma to miejsce 
w przypadku gotówki.

Mogą być one zabezpieczone i przechowywane bezpiecz-
nie w domu, w banku lub w innym miejscu za pośrednic-
twem firm niezależnych od systemu bankowego oferowa-
nego przez witryny do inwestowania w złoto.

PRZECHOWYWANIE ZłOTA W BANKACH JEST NA 
TYLE BEZPIECZNE CO RYZYKOWNE, SZCZEgóLNIE 
gDY POSTRZEgAMY ZłOTO W KATEgORIACH  
INWESTYCJI, A NIE JEDYNIE LOKATY. 

Rozwiązaniem, dostępnym zarówno dla klienta indywidual-
nego, jak i dużych instytucji są tak zwane konta bulionowe, 
które założyć można w bankach zrzeszonych na Londyń-
skim Rynku Kruszców (LBMA – London Bullion Market).  
Występują one w dwóch podstawowych odmianach.

Konta alokowane (allocated accounts) – wiążą się  
z oddaniem w ręce klienta tytułu prawnego do konkretnej, 
oznaczonej numerem sztabki złota. Złoto zgromadzone 
na kontach tego typu jest niejako lokowane oddzielnie od 
pozostałych rezerw danego banku lub też innych członków 
LMBA – nie znajduje się w jego bilansie i klient w dowolnym 
momencie może sobie zażyczyć jego odzyskania. 

W przypadku kont alokowanych rolę banków można przy-
równać do tej, jaką pełni magazynier. Oczywiście, za swoje 
usługi instytucja ta pobiera w takiej sytuacji stosowną opła-
tę.

Konta niealokowane (unallocated accounts) – w tym wy-
padku klient uzyskuje jedynie prawo do części zgroma-
dzonego w skarbcu złota. Bank nie pobiera opłat za prze-
chowywanie, kruszec jest jednak częścią bilansu członków 
LMBA i równoważy zobowiązanie wobec klienta. Wiąże się 
to oczywiście z pewnym ryzykiem, w tym potencjalnie bra-
kiem możliwości szybkiego odzyskania swoich zasobów 

– bank nie ma bowiem obowiązku fizycznego ich przecho-
wywania.
Nie trzeba nadzwyczajnej spostrzegawczości, by zauwa-
żyć, że istnienie kont niealokowanych umożliwia de facto 
handlowanie złotem, którego fizycznie po prostu nie ma – 
zupełnie jak w przypadku stanowiącego podstawę współ-
czesnej bankowości systemu rezerw cząstkowych.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli zdamy 
sobie sprawę ze stopnia związków i zależności pomię-
dzy LMBA oraz bankami centralnymi.

Państwo w każdej chwili może zmusić obywateli do 
odsprzedania mu złota, lub srebra po ustalonym przez 
bank centralny kursie za jedną uncję. 

Z taką sytuacją mieliśmy już wielokrotnie do czynienia.  
w okresie powojennym.
W kwietniu 2014 r. holenderski bank ABN-Amro rozesłał 
do swoich klientów, którzy trzymali w nim swoje złoto, list 
mówiący o tym, że nie mogą oni odzyskać swojego złota.  
Osoby, które chciałyby odzyskać swoje złoto, mogły w za-
mian otrzymać jego równowartość w gotówce. Z całą pew-
nością rzecz niezwykła. 

W przypadku innych metali szlachetnych, takich jak platyna 
lub pallad, rzadziej można je znaleźć bezpośrednio w for-
mie fizycznej, ponieważ często są one zarezerwowane dla 
profesjonalistów.

INWESTYCJE  
W PAPIEROWE  
ZŁOTO, PALLAD I SREBRO

Jeśli chodzi o złoto papierowe na współczesnych ryn-
kach najczęściej używanymi przez inwestorów średnio- 
i długoterminowych są certyfikaty oraz ETFy. 
ETF - Exchange Traded Fund są to otwarte fundusze inwe-
stycyjne, których zadaniem jest odzwierciedlanie sytuacji 
indeksu giełdowego, a jednostki uczestnictwa czynią z in-
westora posiadacza określonej ilości kruszcu. 
Inwestorzy powinni pamiętać, że w przypadku wszyst-
kich metali szlachetnych fundusz wyprzedaje co jakiś 
czas określoną ilość kruszcu, co sprawia, że jednostki 
uczestnictwa z czasem opiewają na coraz mniej uncji.
Taka sytuacja jest szczególnie widoczna na amerykań-
skiej giełdzie CME. 

ETFy stały się w ostatnich latach niezwykle popularne.  
Giełdowe fundusze złota czy platyny to prosta metoda 
inwestycji  bez konieczności zakupu metalu fizycznego.  
Jest to idealne rozwiązanie dla tych, których nie do końca 
stać na zakup sztabek, ale chcieliby skorzystać na przemy-
śle metali szlachetnych.

Innymi bardzo płynnymi złotowy funduszami ETF jest GLD 
i  SPDR, których baza aktywów wynosi około $32 miliardy 
USD. ( Fundusze te są możliwe do nabycia na interneto-
wych platformach transakcyjnych, jednak dla obywateli 
państw unijnych, koniecznym jest posiadanie fiskalnej re-
zydencji w USA.)

Dotychczas jedynym ETF-em powiązanym z palladem 
jest ETFS Physical Palladium (PHPD), notowany na Lon-
don Stock Exchange.

Na europejskim rynku bardzo popularny jest certyfikat BNP 
Paribas 100% Gold (Isin: NL0006454928), który ma na 
celu odtworzenie różnic w cenie złota. Jeśli chodzi o tracke-
ry, można na przykład zdecydować się na Gold Bullion Se-

curities (także dostępny w Polsce), który ma tę zaletę, że 
ma fizyczne zapasy złota. Jego Isin to GB00B00FHZ82.
W handlu złotem można również inwestować w złoto lub 
jego papierowe pieniądze za pośrednictwem instrumen-
tów pochodnych. Będzie można wtedy skorzystać z efek-
tu dźwigni, ale uwaga, ta ostatnia działa w obu kierunkach. 
Będzie można pomnożyć swoje zyski, ale także straty. 

Dzięki produktom giełdowym, takim jak Turbos i Warranty, 
możemy także inwestować w złoto. Jednak są to instru-
menty pochodne i nie polecamy ich dla początkujących 
inwestorów.

INWESTOWANIE W ZŁOTO  
I INNE METALE SZLACHETNE  
NA GIEŁDZIE POPRZEZ  
AKCJE SPÓŁEK Z TEGO SEKTORA

Innym rozwiązaniem do inwestowania w złoto lub inne me-
tale szlachetne jest posiadanie akcji w spółkach wydoby-
wających te kruszce.

Raporty techniczne i analizy tych firm są często kompletne 
pod względem zapasów, poziomów produkcji, ceny naby-
cia i okresu użytkowania aktywów wydobywczych.
Poziom zadłużenia oraz wartość aktywów mogą być klu-
czowymi czynnikami przy wyborze akcji w dobrze wyce-
nianych spółkach górniczych.

Najbardziej popularnymi akcjami są producenci złota 
ze Stanów Zjednoczonych, których akcje dostępne są 
w obrocie publicznym za pośrednictwem niektórych  
brokerów działających w Polsce - Barrick Gold (ABX), 
Goldcorp Inc (GG), Newmont Mining (NEM).

Inne najbardziej znane spółki giełdowe to Stillwater Mi-
ning Company (NYSE: SWC, jedyny producent palla-
du w USA) i North American Palladium (AMEX: PAL, 
spółka kanadyjska, prowadząca operacje głównie na 
terenie kopalni Lac des Iles). 

Nie należy jednak zapominać o tym, że firmy te wydobywa-
ją oprócz palladu także inne metale (platynę, złoto, miedź, 
nikiel), a kurs ich akcji zależy nie tylko od cen surowców, 
lecz także od wielu czynników fundamentalnych (kompe-
tencje zarządzających, perspektywy rozwoju firmy, itp.).
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Marc Carney - były gubernator BoE
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Jeśli wydarzenia ostatnich 
kilku miesięcy coś pokazały,  

to właśnie to, że dolar  
amerykański nadal króluje 

pomimo, że wielu  
przewidywało jego  

upadek już podczas kryzysu 
finansowego w 2008 r.

Twierdzenie o osłabieniu 
 dolara okazało się nie  

tylko przedwczesne,  
ale całkowicie błędne. 

 

Pomimo znacznego spadku udziału • 
Stanów Zjednoczonych w światowym 
PKB, z rekordowego poziomu prawie 
40% po II wojnie światowej do mniej 
niż 20% w 2020 r., rola dolara w rze-
czywistości nie zmniejszyła się, ale 
raczej wzrosła w ostatnich latach. Ten 
temat był obszernie poruszany pod-
czas przemówienia byłego gubernatora 
BoE, Marka Carneya, w Hole Economic 
Symposium.

„Niektórym może wydawać się niezwy-
kłe, że podczas kryzysu, takiego jak 
Wielka Recesja, która zapoczątkowała 
współczesne Stany Zjednoczone, do-
lar amerykański stracił. Jednak z punk-
tu widzenia historii gospodarczej nie 
jest to wcale takie ewidentne. Walutą 
najczęściej wybieraną w międzyna-
rodowych transakcjach i do utrzymy-
wania rezerw banków centralnych jest 
nadal dolar amerykański. Oczywiście 
każda osoba zawsze ma wybór, aby nie 

uczestniczyć w obecnym rynku waluto-
wym i może założyć własną, konkuren-
cyjną walutę. Problem polega na tym, 
że  zmuszamy ludzi i inwestorów do 
przełączania się z jednej platformy na 
drugą”- podkreśla Marc Carney. 

Chociaż nie jest niemożliwe, aby jed-
na waluta zastąpiła inną we współ-
czesnym międzynarodowym standar-
dzie pieniądza, taki proces ten nigdy 
nie jest natychmiastowy. Ekonomista 
Barry Eichengreen nakreślił, jak Nowy 
Jork stał się dominującym centrum 
finansowym na przełomie XIX i XX 
wieku i jak dolar amerykański zastąpił 
funta brytyjskiego po stuleciach bry-
tyjskiej dominacji finansowej. Eichen-
green  zasugerował, że możemy po-
woli przechodzić w stronę świata nie 
z jedną walutą międzynarodową, ale 
z kilkoma kluczowymi walutami, któ-
re mogą ze sobą konkurować jednak 
to obecny szok Covid-19 z większym 

prawdopodobieństwem umocni do-
minującą pozycję dolara. Podczas 
obecnego kryzysu możemy obserwo-
wać raczej ucieczkę w kierunku dolara 
i amerykańskich obligacji skarbowych,  
a nie exodus z dolara. 
Bańka Dot Com i kryzys finan-
sowy 2008 r. były w dużej mierze 
spowodowane irracjonalnym en-
tuzjazmem i niestabilnością finan-
sową, które narosły endogenicznie  
w amerykańskim systemie finansowym 
w miarę wzrostu dźwigni finansowej i 
podejmowania ryzyka. Jednak nawet 
gdy te bańki pękły w USA, inwestorzy 
nie uciekali przed dolarem. 

Co więcej, istnieje również silna dodat-
nia korelacja między rentownością 10 
lat w USA a globalnym PMI. 
Niższe rentowności obligacji skarbo-
wych, oznaka zacieśnienia dolara, 
oraz globalny PMI pokazały dość istot-
ną korelację w ciągu ostatniej dekady.

Globalny
cykl dolara
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