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Edytorial

Polscy menedżerowie 
są więc często natural-

nym wyborem przy 
rekrutacji kandydatów 

na szefów regionu 
– tym bardziej że są 

postrzegani jako 
przedsiębiorczy i ela-
styczni, a co więcej, 
nasz kraj zapewnia 
zwykle większość 

przychodów regional-
nych operacji.

s.18

„Gdyby przepisy zostały 
wdrożone w tej wersji, 

która została zaprezento-
wana, to oznacza koniec 
energetyki odnawialnej 

w Polsce. Mało tego, 
zniszczymy wszystko, co 
nam się udało do tej pory 

zbudować”.
s.6

Czy osiedliśmy na laurach? 
Polityczna walka o biednych 
w Brazylii. Aukcja pod LTE. 
Zakupy w sieci po nowemu. 
I przytulanie się do drzew 

zamiast do smartfona. 
Zaczynamy czwarty już rok 
„Businessweeka” w Polsce.

Jeśli rozejrzy się pan dookoła gdziekolwiek w Rosji – opowiada 
Morozow – zobaczy pan to samo, może nawet więcej. Kultura 

nieformalnych mechanizmów kontroli i walka o wpływy jako 
droga do osobistego bogacenia się. To jest starsze niż prace 

nad olimpiadą, starsze niż era Putina. Soczi dzieje się 
w całej Rosji.

s.46

cezary.szymanek@bbwp24.pl
@cszymanek on twitter
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Mam 
wrażenie, 
że 
osiedliśmy 
na laurach

Otwarcie

Z prof. Witoldem 
Orłowskim, dyrektorem 
Szkoły Biznesu Politechniki 
Warszawskiej, głównym 
ekonomistą PWC, rozmawia 
Cezary Szymanek Z
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Najpierw opera w każdym mieście, 
teraz lotnisko. A za osiem lat 
olimpiada zimowa w Polsce. Stać nas 
na taką fanaberię? 
Jeśli chodzi o olimpiadę, to po pierwsze, 
to jest pytanie do władz Krakowa. Nie ma 
na nie w tej chwili jasnej odpowiedzi, bo 
nie ma szczegółowych analiz fi nansowych 
tego projektu. Wielkie imprezy sportowe 
właściwie nigdy nie zwracają się w spo-
sób bezpośredni, ale mogą okazać się ko-
rzystne, jeśli pośrednio doprowadzą do 
wzrostu PKB i atrakcyjności kraju, regio-
nu i miasta. Trzeba więc już w tej chwili 
zadać sobie pytanie, czy i w jakim stopniu 
pieniądze wydane na organizację olimpia-
dy będą służyć zwiększeniu w przyszło-
ści polskiego PKB. To przełożyłoby się na 
większe dochody ludzi i wpływy podat-
kowe, które z kolei pozwolą utrzymać 
zbudowaną infrastrukturę. To taki ma-
giczny krąg – dobrze zainwestowane pie-
niądze w kapitał ludzki lub w infrastruk-
turę powodują, że zwiększają się wpływy, 
z których można później owe inwesty-
cje utrzymać. A jednocześnie biznesowo 
musi spinać się sam projekt. W ten sposób 
powinniśmy podchodzić właściwie do 
każdego projektu. Jestem bardzo zanie-
pokojony tym, że coraz częściej w Polsce 
zaczyna się mówić o tym, że pieniądze 
z budżetu lub środki unijne to nie fi nan-
sowanie długookresowych projektów, ale 
narzędzie, którego działanie ludzie muszą 
odczuć tu i teraz. 

By żyło się lepiej. 
Jest małe prawdopodobieństwo, że na-
wet dobrze wykorzystane fundusze na-
tychmiast i bezpośrednio wpłyną na 
życie ludzi. To można osiągnąć tylko 
poprzez wzrost konsumpcji. Natomiast 
środki budżetowe i unijne służą nie kon-
sumpcji, ale inwestowaniu, które bardzo 
rzadko daje odczuwalne efekty natych-
miast. Mądre działanie polega na tym, 
by w przyszłości ludziom żyło się lepiej 
dzięki mocniejszej gospodarce, a nie na 
tym, żeby ludzie natychmiast odczuli, 
że żyje się lepiej. I z olimpiadą jest tak 
samo. To jest przedsięwzięcie, które na-
leży dokładnie skalkulować. 

Soczi ma kosztować co najmniej 
50 mld dol. 
I nawet jeśli wydatki u nas byłyby wie-
lokrotnie mniejsze, to i tak należy 

Trzeba więc już 
w tej chwili zadać sobie 
pytanie, czy i w jakim 
stopniu pieniądze wydane 
na organizację olimpiady 
będą służyć zwiększeniu 
w przyszłości polskiego 
PKB. 
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