
Tak niewiele dla tak wielu...
...by stworzyć w Polsce 100 tys.

 nowych miejsc pracy do 2017 roku

Płacz nad 
Chávezem 
i gospodarką 
Wenezueli
s.12

Szukamy gazu 
w wycenach 
polskich 
spółek
s.42

Być jak Hello 
Kitty, czyli 
5 mld dol. 
z kociej mordki
s.48

Bat na rządową administrację s.6

Cyfrowa rewolucja radiowa s.25

Kasa z mandatów mniejsza s.30

Przelewy szybkie jak gotówka s.44

Jak na kacu nie stracić biznesu s.63
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Spis treści Specyfi k o nazwie 

„IV” stawia na nogi 

po imprezie s.66

Zoom
Być jak Hello Kitty
40–letnia biała kotka to jeden z najlepszych 
japońskich towarów eksportowych. Zdobi na 
świecie wszystko – od wielkich pasażerskich 
odrzutowców po ciśnieniomierze  s.48

Świat zorganizowany na nowo
O aplikacji Evernote będzie coraz głośniej. 
W Polsce jest jeszcze mało znana, ale w USA 
szaleństwo szybko przybiera na sile  s.56

48

Etc.
Ekspresowe leczenie kaca 
W Chicago powstała klini-
ka stawiająca na nogi po 
imprezowej nocy. Szybko 
i skutecznie wyleczyć kaca 
można też w Polsce. 
W godzinę za 250 zł
Szewski poniedziałek – co piąty Polak 
przyznaje, że wielokrotnie przychodzi 
do pracy na kacu. Drugie tyle twierdzi, 
że zdarza im się to sporadycznie s.66

63

„7 dni na biznes” 
– program „Bloomberg 
Businessweek Polska” 
i Radia PiN – w każdy 
poniedziałek od 7.00 

do 10.00. Zapraszamy!

Otwarcie
 

Poganiacz mułów
Projekt deregulacji żyje własnym życiem, 
ale nic go już nie zatrzyma – mówi Mirosław 
Barszcz, doradca ministra sprawiedliwości

Globalne 
Interesy  

Rewolucjonista 
dla milionów
Infl acja, rozdęty defi cyt 
budżetowy i podupadająca 
branża naftowa – oto 
Wenezuela dziś

Następca Cháveza utrzyma 
kurs, jak długo się da s.14

Egipt potrzebuje turystów, 
by wyjść z kryzysu s.16

Rosyjscy oligarchowie 
porzucają surowce s.17

Korei brakuje rąk do pracy, 
więc sięga po imigrantów s.18

Co ważnego w tygodniu s.19
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12 20
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Inwestycje 
i Finanse

Akcje czekają na gaz
Pozytywne wyniki 
łupkowych odwiertów 
będą paliwem dla kursów 
akcji wielu spółek na GPW

Przelewy błyskawicznie 
przyspieszają s.44

Książka, która wstrząsnęła 
bankierami s.45

Chińscy niewolnicy domów s.47

Technologie

Klient nasz designer
Wyroby produkowane na 
indywidualne życzenie 
kupującego, według jego 
wzoru i koncepcji – oto 
przyszłość e–handlu

Druga rewolucja Mozilli s.38

Piłki, które robią zdjęcia s.40

Owoce pod czujnym okiem 
lasera s.41

4236

Polityka 
i Biznes

Fotoradary nie dają 
zarobić 
Rząd liczy w tym roku na 
1,5 mld zł z mandatów. Ale 
kierowcy urządzili strajk 
włoski – nie dają się łupić. 
Wpływy miały rosnąć, 
a tymczasem maleją

Szansa na cydrową potęgę 
gnije pod jabłoniami s.33

Szef „Solidarności” ostrzega: 
zacznijcie rozmawiać s.35

Firmy 
i Rynki

Bój o 100 tys. miejsc 
pracy
Giganci przenoszą nad 
Wisłę zaplecza. Za 
cztery lata rynek usług 
fi nansowych może się 
podwoić

Genewa w oparach luksusu s.24

Radio przechodzi na cyfrę  s.25

Bitwa o wiatraki na morzu s.26

PepsiCo rusza na podbój 
Rosji s.27

Szampan rozpieszcza chińskie 
podniebienia s.28

Krótko  s.29

11–17 marca 2013
Bloomberg Businessweek Polska

Japońska kotka na razie nie ma konkurencji s.48
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Edytorial

„Sytuacja w gospodarce 

strefy euro powinna się 
stopniowo poprawiać 
w dalszej części 

tego 
roku”.

 

PROC.
Do takiego poziomu wzrosła 
w lutym stopa bezrobocia. 
W styczniu wynosiła 14,2 proc. 
Według danych resortu pracy 
pod koniec lutego 
bezrobotnych 
było 2 337 369.

14,4

Mario Draghi, 
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CIĄGŁA WALKA

Nie robią, bo albo im się nie chce, albo 
nie potrafią. A często jedno i drugie. 
To nie odkrywcza, acz smutna diagno-
za stanu administracji w Polsce. Pierw-
szy z brzegu dowód: polskie fi rmy mają 
6 tys. tzw. obowiązków informacyjnych. 
Lista została sporządzona dobre kilka lat 
temu. Gdyby je wszystkie nagle dziś zli-
kwidować, zarobilibyśmy ok. 80 mld zł. 
Tymczasem do tej pory udało się ową listę 
skrócić o… 12 pozycji. I tak mógłbym pisać 
przez wiele kolejnych stron. Sypać przy-
kładami jak z rękawa. Przykładami braku 
zdrowego rozsądku. Bo wbrew pozorom 
w wielu wypadkach, aby było lepiej, nie 
potrzeba jakichś wielkich systemowych 
zmian. Wystarczą bowiem dwa kilogra-
my zdrowego rozsądku, garść dobrej woli 
i choćby szczypta pozytywnego myślenia. 
I wyrzucenie z listy „składników” urzędni-

ka „oczekiwania, że ktoś powie, co trzeba 
zrobić”. I znowu – gdyby tak nagle dziś 
to się zadziało, zmieniło właśnie w taki 
sposób, to liczba z okładki nie byłaby 
tylko pomysłem, ale realnym planem. 
Te 100 tys. nowych miejsc pracy to nie jest 
jakaś abstrakcja. Już raz się udało. Jeste-
śmy w światowej czołówce, jeśli chodzi 
o rynek usług. Nie tylko dlatego, że jeste-
śmy tani. Ale również z powodu kompe-
tencji. Nas, Polaków. Warto więc znów 
zawalczyć. Bo niby dlaczego nie możemy 
być liderem?              

——  Cezary Szymanek, redaktor naczelny 
„Bloomberg Businessweek Polska”

@cszymanek on twitter
cezary.szymanek@bbwp24.pl

 

Edytorial

Widzi nam się
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Z Mirosławem Barszczem, 
doradcą ministra 
sprawiedliwości, rozmawia 
Cezary Szymanek.

Poganiacz mułów

Urzędnicy 
nie robią, 

bo nie muszą 
i nie potrafi ą. 
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Gdyby Jarosław Gowin został 
zdymisjonowany, deregulacja 
poszłaby w odstawkę?
Jarosław Gowin odegrał w projekcie 
deregulacji kluczową rolę. Bez jego 
determinacji z jednej strony i wsparcia 
premiera z drugiej deregulacji 
zawodów po prostu by nie było. 

Ale teraz projekt żyje własnym życiem, 
cieszy się niezwykłym poparciem, 
zarówno społecznym, jak i politycznym. 
Trudno byłoby go już zatrzymać. 
Być może byłyby jakieś problemy 
z trzecią transzą zawodów, która 
jeszcze nie wyszła z Ministerstwa 
Sprawiedliwości, gdzie np. jest rzecznik 

patentowy. Ale i tak większość pracy 
już wykonaliśmy.   

Nie ma Pan poczucia, że to wszystko 
dzieje się za wolno? W ubiegłym 
roku było wielkie halo wokół 
deregulacji, protesty, przedłużające 
się negocjacje. A później jak zwykle 
– cisza. I teraz nie ma nic.  
Projekt ustawy z pierwszą listą zawo-
dów przygotowaliśmy w trzy miesiące. 
Wielki kawał pracy w bardzo krótkim 
czasie. Ale niestety, projekty tworzone 
w ministerstwach trafi ają póź-
niej w tryby procesu legislacyjne-

Urzędnicy nie patrzą na 
swoje działania od strony 
gospodarczej, bo nikt im 
nie kazał tego robić.
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