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Biznes musi być
przygotowany
do zmienności

Pandemia koronawirusa zmieniła oblicze biznesu. Dobitnie uzmysłowiła nam
wszystkim, że z dnia na dzień normalne procesy gospodarcze mogą przestać
funkcjonować oraz że na taki scenariusz w przyszłości, wywołany inną
pandemią, czy choćby cyberatakiem albo klęską żywiołową, powinniśmy być
przygotowani w takim stopniu, w jakim to tylko jest możliwe.
Dotyczy to również legislacji – lepiej przemyśleć i opracować rozwiązania na czas
kryzysu przed nim, niż będąc pod ogromną presją czasu – jak było w przypadku
specustaw oraz kolejnych odsłon tarcz antykryzysowych z związku z COVID-19.
Jaki powinien być biznes w nowej rzeczywistości? Z pewnością bardziej
przewidujący, wzmocniony doświadczeniami, przygotowany do nowych wyzwań i
jednej, pewnej stałej – czyli zmienności.

MAREK GOLISZEWSKI
PREZES BCC,
PRZEWODNICZĄCY
GOSPODARCZEGO
GABINETU CIENI BCC

Nowego wymiaru nabrał postulat umożliwienia i upowszechnienia pracy zdalnej.
W obecnych realiach stała się ona koniecznością, a nie wyborem, z wszelkimi tego
konsekwencjami. Nie nadąża za nią jeszcze legislacja – co prawda w Tarczy
Antykryzysowej nr 4 znalazły się przepisy dot. pracy zdalnej, jednak nie są one
wyczerpujące, w dodatku przewidziane jako rozwiązanie tymczasowe, służące
przeciwdziałaniu COVID-19 i utracą one moc we wrześniu br. Być może, kiedy świat
zacznie wracać do normalności (choć nigdy nie będzie już taki sam), będziemy – jako
pracodawcy i pracownicy, niezależnie od płci – częściej korzystać z pracy zdalnej,
jako dogodnej opcji.
Z ostatnich badań wynika, że trzy czwarte szefów finansów dużych firm na świecie
zapowiedziało, iż nawet po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią część
pracowników nie wróci już do biur, a pozostali będą mogli częściej pracować w
ramach home office. ▶

Jaki powinien być biznes w nowej rzeczywistości?
Z pewnością bardziej przewidujący, wzmocniony
doświadczeniami, przygotowany do nowych
wyzwań i jednej, pewnej stałej – czyli zmienności
— MAREK GOLISZEWSKI
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Również polskie firmy w zakresie pracy zdalnej czeka prawdziwy przełom. Oznacza to nowe wyzwanie dla pracowników i dla
menedżerów, którzy będą dużo częściej niż kiedyś zarządzać rozproszonymi zespołami. Diametralnie zmieni się system zarządzania
– inaczej będzie wyglądać proces delegowania zadań, ich realizacji i rozliczania. To także konieczne nakłady na odpowiednią
infrastrukturę i jeszcze większy bodziec do stosowania rozwiązań przetwarzania i przechowywania danych w chmurze.
Doświadczenie pandemii zmodyfikowało również podejście do powierzchni biurowych. Powstaje właśnie model hybrydowy łączący
pracę w biurze z home office. Będzie to miało przełożenie na branżę nieruchomości biurowych.
Ten bardzo trudny czas był także swoistym „sprawdzam” dla wielu przedsiębiorstw. Firmy, takie jak w Business Centre Club,
zdobywcy nagród takich jak: Firma Dobrze Widziana, Lider Polskiego Biznesu, Medal Solidarności Społecznej, czy Ambasador
Polskiej Gospodarki, które od lat angażowały się w działania na rzecz swoich lokalnych społeczności, jednocześnie zachowywały się
odpowiedzialnie wobec swoich pracowników, klientów i kontrahentów, budowały lojalność, która obecnie daje im znacznie
większe szanse na przetrwanie oraz perspektywę na odbudowanie swojej pozycji.
Nieoczywista konsekwencja ostatnich wydarzeń to wzrost świadomości problemów klimatycznych i ich konsekwencji. Na
przykładzie pandemii koronawirusa widzimy jak zewnętrze czynniki mogą szybko i dramatycznie wpływać na nasze życie, jego
jakość, sytuację gospodarczą, itd. Jak trudno jest przewidzieć dalszy rozwój sytuacji i jak bardzo jesteśmy jako ludzie i całe
społeczeństwa bezradni. To może uwrażliwić na inne czekające nas kataklizmy i skłonić do silniejszych działań, aby chronić planetę
i nas samych. Ta perspektywa różnych klęsk żywiołowych i zagrożeń nie jest tak odległa, jak wolimy często myśleć.

Również polskie firmy w zakresie pracy zdalnej
czeka prawdziwy przełom. Oznacza to nowe
wyzwanie dla pracowników i dla menedżerów,
którzy będą dużo częściej niż kiedyś zarządzać
rozproszonymi zespołami. Diametralnie zmieni
się system zarządzania
— MAREK GOLISZEWSKI
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Przekonanie
pasażerów do powrotu
będzie wyzwaniem dla
sektora transportu

ADRIAN FURGALSKI
PREZES ZARZĄDU
ZESPÓŁ DORADCÓW
GOSPODARCZYCH TOR

Napisać, że transport w czasie pandemii wpadł w totalną zapaść, to właściwie
nic nie napisać. Dane mówią same za siebie. Zamrożenie sporej części
aktywności gospodarczych, zamykanie zakładów pracy czy wysyłanie
pracowników do pracy zdalnej znacznie zmniejszyło zapotrzebowanie na
podróże.
Wprowadzanie w przestrzeni publicznej nakazów związanych z koniecznością
zachowania bezpiecznego dystansu między osobami niespokrewnionymi
także zrobił swoje. W transporcie miejskim, za przykład niech posłużą dwie
linie warszawskiego metra, gdzie dobowy ruch spadł na I i II linii odpowiednio
z ok. 600 do 70 i z 215 do 30 tysięcy pasażerów. Kolejowy ruch pasażerski spadł w
naszym kraju o 85 –90 proc., w zależności od przewoźnika. Kwiecień, który był
pierwszym pełnym miesiącem uziemienia linii lotniczych na całym świecie,
charakteryzował spadek ruchu na poziomie 94 procent. Odbudowa każdego z tych
rynków zajmie sporo czasu i także ten okres, w którym trzeba będzie przekonać
pasażerów do powrotu będzie poważnym wyzwaniem dla firm transportowych. Dziś
ludzie stawiają na własny samochód, bo czują się w nim po prostu bezpiecznie.
Kiedy jednak wrócą korki, a już to zaczyna być widoczne, pierwszy odbije się
transport miejski, potem kolejowy dalekobieżny, a na samym końcu lotniczy, gdzie
dojście do danych z roku 2019 ma zająć według większości analityków 2-3 lata.
Przy okazji, nie mógłbym nie napisać o dziwnych obostrzeniach, nałożonych na
transport lotniczy tylko w Polsce, na podstawie których zajęte może być co
drugie miejsce w samolocie, podczas gdy w tym samym czasie zezwolono na
zajmowanie wszystkich miejsc siedzących w pociągach. Póki nie ma tłumów, ten
dystans realizuje się sam, ale samoloty, które niedługo wznowią trasy
europejskie, międzykontynentalne i będą lecieć w połowie puste, będą przynosić
olbrzymie straty finansowe. A skoro o finansach mowa, prześledźmy pomoc w tym
zakresie dla przewoźników. Samorządy, których przychody mają spaść na koniec
roku o 10 – 15 proc., mam nadzieję, nie zaczną szukać oszczędności w transporcie i
ciąć rozkładów jazdy, jak to niestety ma miejsce w najgorszym przypadku w
Krakowie. ▶

Dziś ludzie stawiają na własny samochód, bo
czują się w nim po prostu bezpiecznie
— ADRIAN FURGALSKI
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Pasażerscy przewoźnicy kolejowi dzięki rozwiązaniom ustawowym otrzymają środki za przejazdy ulgowe tak jakby te przejazdy się
odbyły oraz w sumie do 900 mln zł na pokrycie strat wynikających z mniejszej sprzedaży biletów. Były to jedne z głównych
postulatów branżowych organizacji kolejowych. Apelujemy także o pomoc dla przewoźników towarowych i obniżenie stawek za
dostęp do torów, o zmniejszenie z 8 do 0 proc. VAT na bilety czy o zredukowanie akcyzy na paliwo dla autobusów czy na energię
trakcyjną. Konieczne jest – poza pilną nową ustawą o publicznym transporcie zbiorowym – utrzymanie w 2021 r. wyższych dopłat
do kursów tzw. pekaesów, bo tutaj niestety przyspieszyły bankructwa kolejnych firm. LOT z pewnością otrzyma pomoc od Państwa.
To daje szansę wraz z realizacją wspomnianych przeze mnie postulatów, że branża - choć poobijana - przejdzie okres kryzysu
pandemicznego.

Apelujemy także o pomoc dla przewoźników
towarowych i obniżenie stawek za dostęp do
torów, o zmniejszenie z 8 do 0 proc. VAT na
bilety czy o zredukowanie akcyzy na paliwo dla
autobusów czy na energię trakcyjną
— ADRIAN FURGALSKI
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Nowa normalność
będzie
wymagała od branży
HoReCa dużo
cierpliwości

Dzień 14 marca 2020 r. będzie dniem, który branża hotelarska i gastronomiczna
(HoReCa) zapamięta na długo. Od tego dnia, rozporządzeniem z dnia 13 marca
2020 r. ograniczono funkcjonowanie zakładów gastronomicznych. Po niedługim
czasie, ograniczenia dotknęły również działalność hotelarską. Wskazany okres,
trwający około dwóch miesięcy odbił się na kondycji finansowej
przedsiębiorców. Podkreślić przy tym należy, że otwarcie branży wcale nie
oznacza, że sytuacja wróci do stanu sprzed epidemii. Będzie to nowa
normalność, której każdy przedsiębiorca będzie musiał nauczyć się od nowa.
Nieprzerwanie od kilku lat, wartość branży hotelarsko-restauracyjnej rosła.
Przyjmuje się, że w roku 2019 sama wartość rynku gastronomicznego wynosiła
ponad 30 mld złotych. Powyższe było spowodowane wzrostem wynagrodzeń,
spadkiem bezrobocia, czy zmianą nawyków konsumentów, co przekładało się na
wzrost konsumpcji. Dodatkowo otwierano nowe lokale, budowano nowe koncepcje
biznesowe, a tym samym rosło zainteresowanie turystów. Pandemia skutecznie
zniwelowała znaczną cześć powyższych czynników. Wzrost bezrobocia, zamrożenie
wynagrodzeń i przede wszystkich ogólne uczucie strachu dużej ilości obywateli to
główne zmiany, które doprowadzą do spadku konsumpcji bezpośredniej.

PIOTR JANKOWSKI
RADCA PRAWNY,
AUTOR BLOGA
PRAWO HORECA

Nowa normalność przedsiębiorców z branży gastronomiczno-hotelarskiej będzie od
nich wymagała wytężonej pracy, kreatywności i przede wszystkich dużo cierpliwości.
Zmiana nastrojów konsumenckich może wymagać rozszerzenia kanałów dystrybucji,
zmiany oferty, także poprzez uszczuplenie menu i wyeliminowanie pozycji mniej
popularnych, a zarazem droższych. Istotne może być także wprowadzenie
dodatkowych atrakcji czy promocji, w końcu przekonanie konsumentów do tego, że
spędzanie czasu w ich lokalach jest bezpieczne. Istotną rolę odegra dobrze
odbierany przez konsumentów marketing. ▶

Nowa normalność przedsiębiorców z branży
gastronomiczno-hotelarskiej będzie od nich
wymagała wytężonej pracy, kreatywności i przede
wszystkich dużo cierpliwości
— PIOTR JANKOWSKI
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Zmiany w branży to także minimalizacja kosztów, która będzie się odbywać poprzez redukcję zatrudnienia oraz poprzez wyjście
lub zmianę obowiązujących umów, np. umów najmu. Często niezbędne będzie wprowadzenie rozwiązań restrukturyzacyjnych
w porozumieniu z wierzycielami, takich jak odroczenia płatności, czy umorzenia odsetek. W mojej ocenie dojdzie również do
licznych zmian w strukturach właścicielskich wielu lokali w wyniku prowadzonych fuzji i przejęć mniejszych biznesów. Tego rodzaju
zmiany to także ratunek dla tych, którzy nie są w stanie w tej nowej normalności dalej prowadzić rentownego biznesu, ale chcą
zachować swój szyld i pomysł. Ponadto, na rynku będzie więcej znanych konceptów gastronomicznych, posiadających większe
możliwości finansowe.
W końcu jednak zmiany będą widoczne na ulicach polskich miast, gdzie przez witryny w lokalach nie będzie widać gości,
a przedsiębiorcy będą zmuszeni zamykać biznes. Szacuje się, że na powrót do stanu sprzed epidemii trzeba będzie poczekać kilka
lat. Przy czym szacunki dotyczą głównie poziomu wzrostu i wartości całej branży. Uważam jednocześnie, że wzrost konsumpcji
i zmiana nastrojów konsumenckich nastąpi znacznie szybciej, co pozwoli pozytywnie patrzeć w przyszłość. Pod warunkiem
oczywiście, że pandemia nie uderzy ponownie.

Dojdzie do licznych zmian w strukturach
właścicielskich wielu lokali w wyniku
prowadzonych fuzji i przejęć mniejszych
biznesów. Tego rodzaju zmiany to także ratunek
dla tych, którzy nie są w stanie w tej nowej
normalności dalej prowadzić rentownego
biznesu, ale chcą zachować swój szyld i pomysł
— PIOTR JANKOWSKI
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Usługi online stały się
wspólnym
mianownikiem
odległych od siebie
obszarów rynku

DR MACIEJ KAWECKI
DZIEKAN WYŻSZEJ SZKOŁY
BANKOWEJ W
WARSZAWIE,
PREZES INSTYTUTU LEMA,
EKSPERT DS.
PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII

O wpływie Internetu na rozwój gospodarki w okresie pandemii koronawirusa
powiedziano już bardzo dużo. Znaczna część naszych działalności gospodarczych
przeniosła się do sieci. Doszło więc do zmiany modelów biznesowych tysięcy
przedsiębiorców. Zmiany w tym obszarze można podzielić na cztery kategorie.
Pierwszą z nich, jest świadczenie przez przedsiębiorców tych samych modeli
usług, ale w zmienionej formie. Usługi, które dotychczas miały model tradycyjny,
dzisiaj są lub w okresie szczególnego nasilenia pandemii były świadczone przez
Internet. Należały do nich w szczególności szeroko rozumiany rynek edukacyjny, w
tym sektor szkolnictwa wyższego, model usług doradczych jak chociażby usługi
psychologiczne, a nawet usług medycznych w coraz większym stopniu otwierający się
na tzw. telemedycynę. Drugą kategorią przedsiębiorców są Ci, którzy nie mogli sobie
pozwolić na zmianę modelu biznesowego, poprzez świadczenie tej samej kategorii
usług, ale w formie on-line. Mamy bowiem cały szereg obszarów, w których charakter
świadczonej usługi nie daje możliwości zastąpienia jej formułą on-line. Te branże były
niemal całkowicie zamrożone. Część z takich przedsiębiorców zmuszona była do
przebranżowienia swojej działalności. Tym samym stanowili oni trzecią kategorię
przedsiębiorców, którzy z tradycyjnego modelu usług przekształcili się w model usług
on-line. Aby to jednak zrobić, zmuszeni byli do stworzenia zupełnie nowej usługi, która
swoją treścią albo tylko w pewnym zakresie przypominała dotychczas świadczoną, ale
była zupełnie odrębną usługą. Do czwartej kategorii należą przedsiębiorcy, którzy do
tej pory świadczyli wyłącznie usługi online i którzy na kryzysie spowodowanym
koronawirusem zyskali. Gdy inni gonili bowiem za innowacją starając się bardzo
szybko znaleźć sposób na otwarcie się na Internet, chociaż w podstawowym
wymiarze, ta kategoria przedsiębiorców mogła świadczyć usługi na jeszcze wyższym
poziomie, podnosząc jakość swoich usług. ▶

Znaczna część naszych działalności gospodarczych
przeniosła się do sieci. Doszło więc do zmiany
modelów biznesowych tysięcy przedsiębiorców
— DR MACIEJ KAWECKI
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Powyższe bez wątpienia wpływa na zróżnicowanie świadczenia usług i ich większej konkurencyjności. Musimy bowiem pamiętać,
że o ile do tej pory trudno było znaleźć wspólny mianownik dla usług znajdujących się w najbardziej odległych od siebie
segmentach rynku, o tyle dzisiaj taki mianownik się pojawił. Jest nim usługa on-line, która zawsze ma w sobie pewną
powtarzalność. Jakość połączenia, przejrzystość interfejsu z wykorzystaniem, którego klient korzysta z usługi czy domyślna jego
prostota będą jakościowymi cechami usług, którymi konkurować będą między sobą wszyscy.
Tekst jest skrótem redakcji 'Rynek Opinii". Cały komentarz został opublikowany na łamach portalu PolishBrief.pl [LINK]

Musimy bowiem pamiętać, że o ile do tej pory
trudno było znaleźć wspólny mianownik dla usług
znajdujących się w najbardziej odległych od siebie
segmentach rynku, o tyle dzisiaj taki mianownik
się pojawił. Jest nim usługa on-line, która zawsze
ma w sobie pewną powtarzalność
— DR MACIEJ KAWECKI
RYNEK OPINII • 10 • INSTYTUT JAGIELLOŃSKI

Innowacje to czynnik
sprzyjający wyjściu
z kryzysu
społecznogospodarczego

Teoria ekonomii uzasadnia postrzeganie innowacji jako czynnika sprzyjającego
wyjściu z kryzysu społeczno-gospodarczego związanego z pandemią COVID-19.
Przykładowo, koncepcja twórczej destrukcji (creative destruction) J.A. Schumpetera
wskazuje na innowacje, które przyczyniają się do pokonywania przeszkód w
cyklicznym rozwoju gospodarki.
Kryzys gospodarczy zapoczątkowany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
wywołującego chorobę COVID-19 spowodował konieczność rozwijania innowacyjnych
rozwiązań, w szczególności w dwóch obszarach:
1) technologii komunikacyjno-informacyjnych, które umożliwiają m.in. upowszechnianie i
usprawnianie telemedycyny, telepracy i teleedukacji w celu zwiększania bezpieczeństwa
zdrowotnego i przynajmniej częściowego łagodzenia skutków trudności wywołanej
pandemią,
2) prac nad lekami innowacyjnymi, w szczególności nad sposobami szybkiego
wykrywania wirusa SARS-CoV-2, szczepionką przeciwko niemu oraz środkami
farmaceutycznymi łagodzącymi przebieg choroby COVID-19.

PROF. SGH, DR HAB.
ARKADIUSZ MICHAŁ KOWALSKI
KIEROWNIK KATEDRY BADAŃ
GOSPODAREK PAŃSTW
AZJI WSCHODNIEJ
INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
SGH W WARSZAWIE

Kołem zamachowym wielu gospodarek w okresie pandemii COVID-19 i po jej opanowaniu
może być rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i transformacja w kierunku
tzw. Przemysłu 4.0. Działania podejmowane w związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa mogą więc przyśpieszyć czwartą rewolucję przemysłową opierającą się na
technologiach cyfrowych. Ich katalog nie może być pełny, gdyż nieustannie powstają
nowe rozwiązania, ale można wymienić najważniejsze elementy: wykorzystywanie
wielkich zbiorów danych (big data), przetwarzanie danych w chmurze (cloud computing),
digitalizacja produkcji, sztuczna inteligencja, drukowanie przestrzenne 3D,
wykorzystywanie łączności mobilnej do transmisji danych z urządzeń czyli Internet rzeczy
(Internet of Things, IoT) czy automatyzacja procesów produkcyjnych (robotyzacja). W
efekcie powstaną „inteligentne” fabryki, „inteligentne” produkty. ▶

Kołem zamachowym wielu gospodarek w okresie
pandemii COVID-19 i po jej opanowaniu może być
rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych
i transformacja w kierunku tzw. Przemysłu 4.0
—PROF. ARKADIUSZ MICHAŁ KOWALSKI
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Branżą, na digitalizację której w sposób szczególny wpływa pandemia COVID-19, jest rynek usług medycznych. Technologie
komunikacyjno-informacyjne są wykorzystane dla potrzeb telediagnostyki, telemonitoringu, teleopieki, telenadzoru,
telerehabilitacji czy telpsychiatrii. Świadczenie tych usług wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu oraz umiejętności,
zarówno przez lekarzy w podmiotach ochrony zdrowia, jak i samych pacjentów. Rozwój telemedycyny prowadzi do zastępowania
tradycyjnych metod diagnozowania i leczenia usługami świadczonymi na odległość, wywołując daleko idące zmiany jeśli chodzi o
sposób funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, w szczególności wykorzystywane kanały komunikacji oraz przepływu informacji.
E-zdrowie staje się rynkiem o bardzo dużej dynamice wzrostu, a rozwiązania wprowadzane obecnie będą służyć systemowi
zdrowia po wygaszeniu pandemii COVID-19, stając się nieodłącznym elementem zdrowotnego ekosystemu.

E-zdrowie staje się rynkiem o bardzo dużej
dynamice wzrostu, a rozwiązania wprowadzane
obecnie będą służyć systemowi zdrowia po
wygaszeniu pandemii COVID-19, stając się
nieodłącznym elementem zdrowotnego
ekosystemu
— PROF. ARKADIUSZ MICHAŁ KOWALSKI
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Konsumpcja
będzie zależała
od bezpieczeństwa
ekonomicznego
społeczeństwa

MAREK LACHOWICZ
INSTYTUT JAGIELLOŃSKI,
REDAKTOR NACZELNY
POLISHBRIEF.PL

Z dotychczasowego przebiegu pandemii widać, że jasnej granicy ‘przed’ i ‘po’
w tym wypadku nie będzie, a choroba raczej będzie nam towarzyszyć jeszcze
przez jakiś czas. Postaram się w związku z tym odpowiedzieć, jak będzie
wyglądało życie, gdy restrykcje zostaną częściowo zniesione, a my sami
przestaniemy się nimi przejmować, co obserwujemy zresztą już od pewnego
czasu.
Przede wszystkim popyt ruszył. Spowolnienia gospodarczego jednak nie unikniemy.
Obecnie już nikt w zasadzie nie mówi o odbiciu w kształcie litery V, mówi się o U, z
coraz dłuższym dnem. Ekonomiści zgadzają się, że 2020 w zasadzie można spisać na
straty, być może odbijemy w 2021 r., być może jeszcze później. Warto przypomnieć,
że sygnały ostrzegające przez końcem eldorado obserwowaliśmy już od końca 2018,
zanim jeszcze ktokolwiek słyszał o koronawirusie. Dobrym wskaźnikiem jest tu
niemieckie PMI, które powoli spadało już od dłuższego czasu. Z tego powodu określę
się po stronie makroekonomicznych pesymistów, ale życiowych optymistów.
Co oznacza kryzys dla większości konsumentów? Spadek dochodu do dyspozycji.
Mniej pieniędzy oznacza kontrolę nad większą liczbą wydatków. Mam pewną teorię,
że konsument kupuje inteligentnie (po definicję inteligencji zakupowej odsyłam do
mojej publikacji pisanej razem z Markiem Dietlem) w sytuacji, gdy cena produktu
przekracza pewien odsetek dochodu rozporządzalnego, tzw. próg bólu, który różni
się w zależności od osoby, jej majątku, ale także charakteru i historii życiowej.
Dlaczego? Żeby kupić inteligentnie, trzeba poświęcić czas. Czas poświęca się, gdyż
oczekuje się zysku. Jeżeli produkt P kupię bez wysiłku za cenę C, to jeśli poszukam,
może kupię to samo P taniej, albo w tej samej cenie C uzyskam lepszy produkt P’. ▶

Z dotychczasowego przebiegu pandemii widać, że
jasnej granicy ‘przed’ i ‘po’ w tym wypadku nie
będzie, a choroba raczej będzie nam towarzyszyć
jeszcze przez jakiś czas
— MAREK LACHOWICZ
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Oczywiście decyzja ‘badam rynek’ vs ‘nie badam’ podejmowana jest przed zakupem, w oparciu o oczekiwany zysk. Tego nie
możemy wyznaczyć precyzyjnie, ale możemy go oszacować w oparciu o cenę C produktu P. Spadek dochodu do dyspozycji oznacza
zatem, że więcej wydatków będzie przez konsumentów skrupulatnie analizowanych (obniża się próg zaangażowania w badanie
rynku). Dla dostawców oznacza to zaś tylko tyle, że będą musieli bardziej się starać, ewentualnie przełamać u klienta wzmocnione
mechanizmy obronne.
Czy po zdjęciu restrykcji konsumenci rzucą się do sklepów? Odpowiem typowo ekonomicznie - to zależy. Podejście do kryzysu
zależy często od zasobności portfela. Wielu miliarderów w kryzysie budowało swoje imperia, ale mogli tak zrobić dlatego, że mieli
na to środki oraz dobry dostęp do finansowania (banki w kryzysie też muszą udzielać kredytów). Kryzys jest niewątpliwie szansą, by
zrobić dobry interes, jeżeli konsument ma na to pieniądze. Dla tych mniej zamożnych najważniejsze są jednak stabilność i
bezpieczeństwo ekonomiczne. Dopóki ich sobie nie zapewnią, o żadnej euforii zakupowej nie będzie mowy.

Spadek dochodu do dyspozycji oznacza, że więcej
wydatków będzie przez konsumentów skrupulatnie
analizowanych (obniża się próg zaangażowania w
badanie rynku). Dla dostawców oznacza to zaś
tylko tyle, że będą musieli bardziej się starać,
ewentualnie przełamać u klienta wzmocnione
mechanizmy obronne
— MAREK LACHOWICZ
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Nowy rynek pracy
wykorzysta technologię
pracy zdalnej

Rynek pracy został przez kryzys mocno poturbowany. Zagadką pozostaje tylko
skala tego uderzenia. Według danych GUS, bezrobocie w kwietniu wyniosło 5,8
proc. To jednak cisza przed burzą. W czerwcu i lipcu skończą się okresy
wypowiedzenia i wtedy zobaczymy prawdziwy obraz rynku pracy. Może to być
nawet 10 proc. Zdaniem niektórych ekspertów liczba bezrobotnych może sięgnąć
nawet liczby 1,5 miliona. Dopiero czas pokaże na ile skuteczne są działania
antykryzysowe ujęte w kolejnych tarczach.
Analiza tej fali bezrobocia jest jednak równocześnie wskazówką, jak będzie wyglądać
po pandemii rynek pracy. Kryzys nie zmniejszył bowiem zapotrzebowania na
pracowników np. w branżach e-commerce oraz logistyki. Można więc zakładać, że
liczba miejsc pracy całościowo nie ulegnie poważnej redukcji. Nastąpi jedynie ich
przesunięcie. Oznacza to, że koniecznością stanie się przekwalifikowywanie.
Umiejętność poruszania się po rynku pracy musi być podstawową kompetencji
pracownika.
Nowy rynek pracy w o wiele większym stopniu wykorzysta technologię pracy zdalnej.
Przymusowa kwarantanna pokazała, że można ją stosunkowo łatwo wprowadzić.
Inaczej jest w przypadku automatyzacji i robotyzacji. To dopiero przyszłość. Dziś firmy
walczą o przetrwanie. Tną koszty, a automatyzacja i robotyzacja to inwestycje bardzo
kosztowne.

ANDRZEJ MALINOWSKI
PREZYDENT
PRACODAWCÓW RP

Tworząc nowy model rynku pracy warto od razu zadbać o kilka rzeczy. Nie dopuścić
do problemów jakie powstały po kryzysie finansowym. Np. takich jak rozkwit
„śmieciówek”. Szczególne „zasługi” na tym polu miały instytucje publiczne, stosujące
kryterium najniższej ceny przy wyborze usług. Ponadto konieczne jest jak najszybsze
uaktualnienie prawa pracy, rewolucja w funkcjonowaniu urzędów pracy, a także
zatrzymanie wzrostu płacy minimalnej, który oderwał się od wskaźników
gospodarczych.
Nowy rynek pracy to szansa na rozwiązanie wielu dotychczasowych problemów. Warto
się postarać, by ja wykorzystać.

Nowy rynek pracy w o wiele większym stopniu
wykorzysta technologię pracy zdalnej. Przymusowa
kwarantanna pokazała, że można ją stosunkowo
łatwo wprowadzić. Inaczej jest w przypadku
automatyzacji i robotyzacji. To dopiero przyszłość.
— ANDRZEJ MALINOWSKI
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Nowa Normalność
wymaga
głębokich reform
systemu społecznoekonomicznego

Mam wątpliwości, czy określenie „Nowa Normalność” jest zasadne. Sugeruje ono
istnienie normalności przed pandemią COVID-19 . Trudno jednak uznać, że
przedpanedmiczna sytuacja w gospodarce globalnej była nacechowana
normalnością. Świat i poszczególne gospodarki, w tym i Polska nie były i nie są
wolne od rozmaitych wynaturzeń, spękania, chaosu, entropii. Wiele wskazuje,
że świat jest chwiejny i pozbawiony odporności na rozmaite kryzysowe ataki.
Potrzebna jest swego rodzaju antykryzysowa, mająca systemowy charakter,
„szczepionka”. Jednak bez dokładnego rozpoznania podłoża kryzysogenności i słabej
kryzysoodporności, dopracowanie się takiej „szczepionki” staje się problematyczne.
Coraz wyraźniej przebija się teza o konieczności wypracowania nowego modelu ładu
społeczno-gospodarczego, i nowego przemyślenia relacji państwo-rynekspołeczeństwo. Historia gospodarcza wykazuje jednak, że kryzysowe lekcje mogą być
odrabiane należycie, ale też mogą być pojmowane, czy wykorzystywane opacznie.
Pandemia to swego rodzaju szkło powiększające, uwidaczniające brak odporności
coraz bardziej zglobalizowanych i wzajemnie powiązanych gospodarek na zjawiska
kryzysowe. COVID-19 uwydatnia zwłaszcza słabości gospodarek, poddanych
doktrynie neoliberalnej i dyktatowi zysku.

PROF. ELŻBIETA MĄCZYŃSKA
PREZES
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
EKONOMICZNEGO,
PROF. SZKOŁY GŁÓWNEJ
HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Jednym ze spektakularnych przejawów nieprawidłowości we współczesnym świecie
jest rozwój i rosnąca siła oligopolistycznych, przeważnie słabo uwrażliwionych
społecznie i ekologicznie, przedsiębiorstw, zwłaszcza gigantów cyfrowych (tzw.
GAFAM - Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), co skutkuje, zagrażającą
wolnej konkurencji, horyzontalną koncentracją władzy na wielu strategicznych
poziomach. Innym przejawem asymetrii jest związane z rzeczonym już
niebezpiecznym narastaniem w wielu krajach nierówności społecznych, w tym
dochodowych. Obok nierówności społecznych, szczególnie dalekosiężnym i
kryzysogennym wypaczaniem rzeczywistości są mankamenty pomiaru społecznogospodarczych dokonań. Niedostatki PKB jako miary osiągnięć społecznogospodarczych i charakterystyczne dla kilku minionych dekad fetyszyzowanie tej
miary sprawia, że coraz bardziej krytycznie oceniane są takie modele polityki
gospodarczej, w której absolutnym priorytetem jest wzrost gospodarczy.

▶

Coraz wyraźniej przebija się teza o konieczności
wypracowania nowego modelu ładu społecznogospodarczego i nowego przemyślenia relacji państworynek-społeczeństwo. Historia gospodarcza wykazuje
jednak, że kryzysowe lekcje mogą być odrabiane
należycie
— PROF. ELŻBIETA MĄCZYŃSKA
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Jednym z groźniejszych tego typu następstw jest zafałszowywanie rachunku ekonomicznego, w tym marginalizowanie rachunku
kosztów i efektów zewnętrznych (externalities) i nieprawidłowe wyceny wartości pracy, wyrobów i usług. Oznacza to bowiem
przenoszeniu części kosztów lub korzyści (zysków, efektów), wynikających z działalności jednego podmiotu gospodarczego
lub innej instytucji czy osoby na inne podmioty, bez należytej rekompensaty z tego tytułu
Nieuwzględnianie externalities w wynikach funkcjonowania rozmaitych podmiotów oraz w cenach oferowanych przez nie
produktów i usług, sprawia, że zarówno koszty, jak i ceny, a także zyski czy straty są deformowane. Współczesna gospodarka została
bowiem oparta na priorytecie dla wąsko pojmowanej optymalizacji kosztów, taniości produkcji i powiększania zysków. Nazywam to
„syndromem Botaniego” – robimy tak, bo tak jest taniej, BO TANIO i byle taniej. Taniej jest przecież nie posiadać rzeczonego, już
metaforycznego „koła zapasowego”.
Jak się okazuje, w pogoni za szybkimi, łatwymi zyskami i taniością, łańcuchy dostaw, wskazujące, skąd pochodzą kupowane
produkty i jaką drogą docierają do nabywców, zostały absurdalnie wydłużone, a co gorsza, zmonopolizowane lub zoligopolizowane.
Obecnie cały świat ponosi tego konsekwencje. To klasyczny przykład nieuwzględniania w decyzjach produkcyjnych rachunku
kosztów i efektów zewnętrznych. Fundamentalną rolę ma tu do odegrania państwo. Stąd też coraz więcej ekonomistów wskazuje na
potrzebę sprawnego, efektywnego państwa, mogącego sprostać złożonym wyzwaniom współczesnego świata, w tym wyzwaniom
przeciwdziałania deformacjom w rachunku kosztów i efektów.
Pandemia obnażyła słabości współczesnego świata i wielu krajowych gospodarek, w tym przede wszystkim słabości systemowe.
Aby pandemiczne lekcje nie poszły na marnie nie wystarczą drobne korekty w obszarach schorzeń. Owa „Nowa Normalność”
wymaga głębokich reform systemu społeczno-ekonomicznego, ukierunkowane na kształtowanie kryzysowej odporności, eliminacji
wynaturzeń pomiaru gospodarki oraz zafałszowywania rachunku cen i kosztów, a to z kolei wymaga realizacji zasady priorytetu
dla sfery społecznej, poprawy jakości życia ludzi.
Tekst jest skrótem redakcji 'Rynek Opinii". Cały komentarz został opublikowany na łamach portalu PolishBrief.pl [LINK]

Współczesna gospodarka została bowiem oparta na
priorytecie dla wąsko pojmowanej optymalizacji
kosztów, taniości produkcji i powiększania zysków.
Nazywam to „syndromem Botaniego” – robimy tak, bo
tak jest taniej, BO TANIO i byle taniej. Taniej jest
przecież nie posiadać rzeczonego, już metaforycznego
„koła zapasowego”
— PROF. ELŻBIETA MĄCZYŃSKA
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Uczymy się robić zakupy
w nowej normalności.
Branża e-commerce jest
zwycięzcą

Pandemia pokazała, jak ważną i niezbędną branżą jest handel. To właśnie sklepy
są odpowiedzialne za zapewnienie społeczeństwu dostępu do produktów. Po
blisko trzech miesiącach wyraźnie widać, że branża handlu nie tylko
spożywczego stanęła na wysokości zadania.
W marcu zaczęło się zamykanie wielu sektorów gospodarki, zaszły zmiany w
funkcjonowaniu sklepów, wprowadzono reżim sanitarny. W pierwszych
tygodniach pandemii konsumenci masowo wykupywali żywność o przedłużonym
terminie przydatności do spożycia oraz środki sanitarne oraz papier toaletowy.
Potem w sposób istotny zaczął zmieniać się nie tylko w produktach masowych
handlowy koszyk.
Podsumowując, w pierwszych 3 miesiącach trwania pandemii, sieci handlowe szybko
wprowadzały zaostrzone procedury dotyczące zasad higieny i bezpiecznej sprzedaży
– zwykle rozszerzając i wyprzedzając przyjęte później rozwiązania prawne.

JANUSZ PIECHOCIŃSKI
BYŁY WICEPREMIER
I MINISTER GOSPODARKI,
PREZES IZBY PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ POLSKA – AZJA

Struktura handlu w Polsce podlega w ostatnim okresie zmianom. W szczególności
dotyczy to handlu internetowego – bodźcem do jego rozwoju było wprowadzenie
ograniczenia handlu w niedziele. Pandemia wzmocniła ten trend – mówi się o blisko
1700 sklepów internetowych różnych branż, jakie powstały w bieżącym roku. Rosną
także obroty sklepów internetowych i zainteresowanie nimi – również tymi z
żywnością.
Można zakładać, iż część konsumentów pozostanie lojalna temu kanałowi sprzedaży
– czy to przez przyzwyczajenie, czy na skutek zidentyfikowania jego zalet. Sklepy,
które funkcjonują także w kanale internetowym, bezpieczniej przetrwają ten
trudny czas i w przyszłości będą zyskiwać dzięki nowym trendom, jakie teraz się
kształtują. ▶

Sklepy, które funkcjonują także w kanale
internetowym, bezpieczniej przetrwają ten
trudny czas i w przyszłości będą zyskiwać dzięki
nowym trendom, jakie teraz się
kształtują
— JANUSZ PIECHOCIŃSKI
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Zgodnie z dostępnymi wynikami badań, Polacy najbardziej ufają sklepom osiedlowym. Jeżeli chodzi o zachowania konsumenckie,
daje się zauważyć mniejszą częstotliwość wizyt w sklepach przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu wartości koszyka. Taki trend
wskazuje też pośrednio, iż konsumenci jako główne miejsce robienia zakupów, wybierają lokalne sklepy blisko domu. Rozwijają się
również płatności bezgotówkowe.
Uczyliśmy się żyć z wirusem, uczymy się też robić zakupy w nowej normalności.
Rząd stopniowo uwalniał w maju kolejne sektory handlu, a konsumenci coraz śmielej odwiedzają galerie handlowe, choć widoczny
jest nowy trend zaspakajania dotychczasowych potrzeb. Kupujemy bardziej wybrednie i oszczędniej, koncentrując się na rzeczach
niezbędnych do funkcjonowania, a odkładamy większe wydatki na później. Od tego jak ukształtuje się sprzedaż w kolejnych
miesiącach zależeć będzie kondycja gospodarki. Eksperci i praktycy są zgodni co do jednego: po pandemii będziemy jeszcze
chętniej kupować online.

Kupujemy bardziej wybrednie i oszczędniej,
koncentrując się na rzeczach niezbędnych do
funkcjonowania, a odkładamy większe wydatki na
później
— JANUSZ PIECHOCIŃSKI
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Nowa normalność na
rynkach finansowych to
brak normalności

PROF. JACEK TOMKIEWICZ
PROF. ALK, DZIEKAN
KOLEGIUM FINANSÓW
I EKONOMII AKADEMII LEONA
KOŹMIŃSKIEGO

Już dawno zauważyliśmy, że rynki finansowe mają coraz mniej wspólnego ze
stanem gospodarki realnej. Indeksy giełdowe, rynek walutowy czy wyceny obligacji
w dużej mierze „żyją własnym życiem”, a zachowania inwestorów coraz trudniej
tłumaczyć mechanizmami z podręczników ekonomii. W ostatnich latach
obserwujemy takie „dziwadła” jak zakupy obligacji o ujemnej rentowności,
przyzwoite wyceny giełdowe spółek, które jeszcze nigdy nie wykazały zysku,
szybujące ceny kryptowalut, o których mało kto naprawdę wie czym są, czy
rekordowy popyt na 100-letnie argentyńskie obligacje. Te nietypowe zachowania i
przede wszystkim bardzo duża zmienność na rynkach finansowych to w dużej
mierze pochodna ekspansywnej polityki pieniężnej banków centralnych. Na rynku
jest tak dużo pieniądza, a stopy procentowe są tak niskie, że inwestorzy w
poszukiwaniu stopy zwrotu przerzucają swoje środki z rynku na rynek powodując
duże wahania indeksów.
Epidemia koronawirusa ma ogromny wpływ na gospodarkę realną – produkcja,
konsumpcja i inwestycje załamały się często o kilkadziesiąt procent. Rynki
finansowe zareagowały zgodnie z oczekiwaniami: indeksy giełdowe runęły, waluty
krajów wschodzących osłabły do dolara i euro. Bessa była jednak wyjątkowe krótka
– indeks amerykańskiej giełdy S&P 500 już po trzech tygodniach zaczął rosnąć mimo
informacji o kolejnych spadkach produkcji i wzroście bezrobocia. Bessa na GPW
była jeszcze krótsza, bo zaledwie 10-dniowa mimo tego, że 2020 r. będzie
najgorszym w naszej gospodarce od 30 lat: po raz pierwszy od 1991 r. zanotujemy
recesję. Rządy i banki centralne ruszyły na odsiecz gospodarce pompując kolejne
strumienie pieniędzy na rynek finansowy. Wiele wskazuje, że niepewność i duża
zmienność na rynkach będzie się pogłębiać, bo przecież:
- pomoc rządów i banków centralnych nasila zjawisko pokusy nadużycia (moral
hazard), co sprzyja podejmowaniu wysokiego ryzyka, bo w razie niepowodzenia
państwo pomoże,
- rekordowo niskie stopy zachęcają do dużej skali dźwigni finansowej, ▶
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- kryzys pokazał, że warto mieć oszczędności, a że stopy procentowe są bliskie zera, to dodatkowy strumień trafia na rynek
kapitałowy na skutek zainteresowania inwestorów indywidualnych, a Ci często są podatni na plotki i zachowania stadne,
- przeniesienie aktywności do sieci bardzo przyspieszyło obieg informacji – „gwiazdy” rynkowe pojawiają się szybko
i równie szybko gasną.
Podsumowując, nowa normalność na rynkach finansowych, to przede wszystkim brak normalności, czyli duże wahania indeksów
w odpowiedzi na pojawiające się informacje, często bardzo niejednoznaczne. Obserwowaliśmy już wzrosty na rynkach w reakcji na
wiadomości, które trudno uznać za pozytywne i konkretne jak nadzieja na szczepionkę przecie COVID-19 (może będzie za 12
miesięcy), wzrost bezrobocia (mniejszy niż się spodziewano) czy zapowiedź wzrostu deficytu budżetowego w Niemczech. Szykujmy
się więc na ciekawe czasy….
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Instytut Jagielloński jest niezależnym ośrodkiem analitycznym,
centrum wymiany poglądów i budowania strategii. Przyświeca nam
idea podnoszenia znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej we
współczesnym świecie. Wybór nazwy nie był przypadkowy. Dzięki
dynastii Jagiellonów szerzono takie ponadczasowe wartości, jak:
godność człowieka i rodziny, równowaga praw i obowiązków, wolność
osobista i narodowa, poszanowanie tradycji i wspólnego dobra. Efektem
ich działań była znacząca poprawa jakości życia publicznego,
kulturalnego, naukowego i gospodarczego.
Dziś spuścizna ta może stanowić inspirację do rozwoju narodów naszego
regionu oraz do współpracy między nimi. Ważnym aspektem naszej misji
jest także wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju technologicznego.
Wpłynie to pozytywnie na poprawę konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw, które potrzebują doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania.
Instytut Jagielloński jest wydawcą kwartalnika Polish Energy Brief oraz
portalów branżowych PolishBrief.pl i BiznesAlert.pl.
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