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„Współpraca z ukraiń-
skim inwestorem jest 
trudna, gdyż prezentuje 
on roszczeniową po-
stawę, traktując Skarb 
Państwa jako zobli-
gowanego do fi nanso-
wania nierentownej 
działalności spółki. 
W obecnych warunkach 
rynkowych dalsze funk-
cjonowanie Stoczni 
Gdańsk wymaga istot-
nej zmiany tej postawy”. 
    s.30

Jest piątek, 4 dzień października. Właśnie wybiło południe. Paraliż amerykańskiej administracji trwa 
już trzy dni i 12 godzin. Ponad 800 tys. urzędników poszło na przymusowy urlop. A ci, którzy pracują 
– np. sądy federalne – robią to tylko dlatego, że mają własne rezerwy budżetowe. Ale nie na długo. 
Kilkanaście dni i to źródełko też wyschnie. Puste są parki narodowe, zamknięta Statua Wolności. A wszystko 
to w imię walki republikanów z prezydentem Barackiem Obamą o ustawę zdrowotną. Walki z punktu 
widzenia amerykańskiego biznesu bezsensownej. Ci, którzy do tej pory nie szczędzili grosza na partyjne 
potrzeby GOP, mówią wprost: „To tak, jakby republikanie w Izbie Reprezentantów bawili się w zamachowców 
samobójców, a ich celem była amerykańska gospodarka”. Goldman Sachs szacuje, 
że każdy tydzień government shutdown będzie kosztował 0,2 pkt proc. 
PKB w rozpoczętym właśnie IV kwartale. Może się więc okazać, że tym 
ruchem republikanie strzelili gola do własnej bramki, wystawiając hojność 
biznesu na ciężką próbę. Nie dlatego, że nie zrobili czegoś, co obiecali, 
tylko dlatego, że po prostu uniemożliwili swoim zwolennikom codzienne 
prowadzenie interesów. Z drugiej strony Biały Dom coraz częściej 
i głośniej słyszy pytanie, co zamierza zrobić z podatkami, które pobiera, 
choć rząd nie działa. Na wspomnianą z początkiem godzinę było już tego 
niespełna 23 mld dol. Pytający mają oczywiście pomysł: należy je oddać 
tym, którzy podatki płacą (http://giveitbackto.us). I trudno się z takim 
podejściem nie zgodzić.           
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redaktor naczelny „Bloomberg Businessweek Polska”

cezary.szymanek@bbwp24.pl
@cszymanek on twitter

Nie wszyscy wierzą w to, co widzą. 
– Czy pani jest awatarem? Nie? O k…wa! 

To ja zaraz wrócę – krzyczy klient. I biegnie się 
ubrać. Inna opowieść: konsultant rozmawia 

z klientem, za którym ktoś się krząta. 
– Czy może pan pomachać mojej żonie, bo 

ona nie wierzy, że pan jest prawdziwym 
człowiekiem? – słyszy prośbę. Takich historii 
pracownicy opowiadają sobie dziesiątki. s.50
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Najgorsze 
minęło

Otwarcie

Z Markiem Belką, prezesem 
Narodowego Banku 
Polskiego, rozmawia 
Katarzyna Klimasińska, 
Bloomberg News

Skoro jesteśmy w Stanach 
Zjednoczonych, to zacznijmy od 
pytań związanych z USA. Jakiej 
reakcji spodziewa się Pan na polskich 
rynkach fi nansowych po tym, jak 
Rezerwa Federalna przestanie 
wstrzykiwać do amerykańskiej 
gospodarki znaczące ilości gotówki?
Już po majowym wystąpieniu przewodni-
czącego Fedu Bena Bernankego mieliśmy 
pewien odpływ kapitału z rynku polskie-
go, przede wszystkim z rynku skarbo-
wych papierów wartościowych. Złoty się 
osłabił o kilka procent, natomiast rentow-
ność papierów wartościowych wzrosła 
– szczególnie tych 10–letnich – z poziomu 
bliskiego 3 proc. do 4,5 proc. W tej 
chwili jest to rentowność na poziomie 
4,2–4,3 proc. Natomiast kurs złotego 
wrócił do poziomu sprzed tej informa-
cji. Podsumowując: polska gospodarka 
jest już teraz traktowana przez rynki tro-
chę inaczej niż typowe rynki wschodzą-
ce – nie obserwujemy dużych wahnięć na 
rynkach i nie obawiam się odpływu inwe-
storów w momencie podjęcia przez Fed 
decyzji o zacieśnieniu polityki pieniężnej. 
Preferujemy zresztą napływ do Polski 
kapitału stabilnego, długookresowego.

Przenosząc się nad Wisłę: 2,5 proc. 
to rekordowo niskie stopy 
procentowe. Czy to jest poziom 
w dłuższym okresie szkodliwy 
dla polskiej gospodarki?
Nie. 

Jakie są Pana oczekiwania co 
do polskiej gospodarki? Czy to 
ożywienie, które obserwujemy, 
jest stabilne? 
Kilka miesięcy temu użyłem sformułowa-
nia, że najgorsze minęło. Zauważyliśmy 
pewien punkt przegięcia: gospodarka 
przestała zwalniać. Zaobserwowaliśmy, 
że jedyny silnik, na którym polska go-
spodarka rosła dotychczas, czyli wzrost 
eksportu, wciąż pracuje, ale zaczyna-
my mieć także pewne przyspieszenie 
konsumpcji prywatnej. Ludzie chyba 
w mniejszym stopniu zaczęli się bać bez-
robocia. Powoli, bardzo powoli, ale jed-
nak się stabilizuje albo wręcz poprawia 
sytuacja na rynku pracy. W dalszej kolej-
ności powinniśmy zaobserwować pew-
ne ożywienie w inwestycjach. Oczywi-
ście, sytuacja budżetowa może mieć na 
te procesy negatywny wpływ, bo trudno 
się spodziewać zwiększenia konsump-
cji w sektorze publicznym. Nie wiemy, 
jak szybko rozpoczniemy inwestycje 
publiczne w ramach realizacji kolejnej 
siedmioletniej perspektywy budżetowej 

unijnej. Formalnie startuje ona w 2014 
roku, a pieniądze z poprzedniej unijnej 
perspektywy można wydawać do końca 
2015 roku. W międzyczasie będzie moż-
na zacząć pewne przedsięwzięcia z nowej 
perspektywy. Ożywienie wydaje się więc 
mieć solidne podstawy. Natomiast to jest 
w dalszym ciągu ożywienie bardzo stop-
niowe.
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Podobnie jak w Unii Europejskiej?
Ożywienie w Unii Europejskiej też staje 
się faktem, ale ono jest nierównomier-
ne, bo jest wciąż część krajów, które mają 
ujemne tempo wzrostu i które ciągną eu-
ropejską gospodarkę w dół. 

Czym Pan martwi się najbardziej 
jako prezes banku centralnego 

największej wschodniej gospodarki 
Unii Europejskiej?
Martwię się sytuacją w Europie, dlate-
go, że my jesteśmy częścią tego regionu 
i jesteśmy mocno zintegrowani z gospo-
darką europejską. Ale chcę powiedzieć, 
że mimo narzekań o bardzo powolny 
proces podejmowania decyzji w Unii Eu-
ropejskiej, cała masa zmian instytu-

Tak długo, jak ze strefy 
euro płyną złe wiadomości, 
to nawet wręcz jest nie 
fair pytać ludzi, czy są za 
wprowadzeniem euro 
do Polski.

07-10-BL-1-Q-006-KO-1.indd   707-10-BL-1-Q-006-KO-1.indd   7 04.10.2013   15:0504.10.2013   15:05


