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Europa 2020 - wyzwania dla biznesu 

 

 Konferencja „Co wydarzy się w 2020 roku w Brukseli?   

11 stycznia, Józefów  

Wejście Unii Europejskiej w nowy rok, tuż po wyborach do Parlamentu 

Europejskiego, oznacza też początek nowego cyklu instytucjonalnego w Unii, z 

Parlamentem, w którym dwie trzecie posłów to nowi przedstawiciele obywateli 

unijnych, z Komisją Europejską, która sama określiła się jako Komisja geopolityczna 

oraz z nowym przewodniczącym Rady Europejskiej. Rok 2020 oznacza też 

symboliczny początek lat dwudziestych dwudziestego pierwszego wieku. Początek 

dekady rodzi też zawsze pokusę nowego horyzontu czasowego dla formułowanych 

celów i polityk. Pojawia się w refleksji nad przyszłością wcale nie taki odległy 

horyzont 2030.  

W próbach oceny zdolności Unii Europejskiej do osiągnięcia tego, co stawiamy 

przed nami jako cel, na ogół skupiamy się na sylwetkach szefów nowych instytucji. 

Tymczasem rodzaj wyzwań, którym jako Unia musimy sprostać, rodzi też pytanie o 

zdolność służby cywilnej rożnych szczebli do zmierzenia się w szczególności z 

wyzwaniem nowych technologii, o ich umiejętność wykorzystania współpracy ze 

społeczeństwem, w tym w szczególności ze środowiskiem biznesu. Mam wrażenie, 

że to, co przed nami, rodzi zapotrzebowanie na odświeżenie formuły tej współpracy. 

Jestem przekonana, że nie wystarczą sporadyczne spotkania na najwyższych 

szczeblach, ani też okresowe opinie wypracowane przez organizacje środowiska 

biznesu.  
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W tym kontekście pojawia się też potrzeba mądrej nawigacji między pilnowaniem 

warunków dla uczciwej globalnej konkurencji a unikaniem wzrostu protekcjonizmu.  

Trudnym wyzwaniem dla Europy jest na pewno historycznie ponad przeciętna 

wrażliwość polityków na kwestie suwerenności narodowej, ciągle obecny w naszej 

rzeczywistości populizm o sporej zawartości anty europejskiej narracji.  

Jesteśmy, mam wrażenie, w okresie, kiedy, dość systematycznie zmieniające swe 

położenie polityczne, wahadło integracyjne trwa od pewnego czasu w pozycji 

międzyrządowości jako metody podejmowania ważnych i mniej ważnych decyzji, a 

znajdujemy się w realiach wymagających rozwiązań o charakterze europejskim.  

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego rozpoczęła się debata nad konferencją o 

przyszłości Unii Europejskiej. Po raz pierwszy od czasów konwencji europejskiej z 

2002 roku, która zakończyła się wspólnym pomysłem zmian w traktatach 

europejskich.  

Konferencja o przyszłości Europy, czy jak się domagają geopolityczni puryści 

lingwistyczni, Unii Europejskiej, może być sama w sobie, jako proces debaty 

włączającej wszystkich interesariuszy integracji europejskiej, szansą na 

wzmocnienie tożsamości europejskiej, odnowienie liberalnej demokracji, 

wzmocnienie jedności wokół wspólnych interesów, włączenie obywateli w Europę na 

gruncie poczucia współwłasności i współodpowiedzialności. Jest szansą na Europę, 

która dba, z wzajemnością, o obywateli. Jest również szansą na powrót wahadła 

integracyjnego od międzyrządowości do pozycji bliższej wspólnotowości.  

Świat zewnętrzny jest światem geostrategicznej niepewności. Chiny okazują się 

niezwykle skuteczne w budowaniu swojej geostrategicznej pozycji. Nie widać jednak 

objawów gotowości do zmiany ich modelu rozwojowego. Nie jest wcale abstrakcją 

wizja ich dominacji w sferze technologii 5G. Ścieżka globalnej autoizolacji, którą 

wybrał Prezydent Stanów Zjednoczonych stawia Europę w sytuacji, która wymaga 

niepraktykowanych do tej pory metod działania.  

2020, jak wspomniałam, to nie tylko nowy rok, ale też nowa dekada. Ta miniona była 

bardzo trudna dla wszystkich, również dla Unii. Niewątpliwie jesteśmy zmęczeniu 

Brexitową sagą i niepewnością, jak się potoczą  negocjacje po opuszczeniu Unii 
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przez W. Brytanię. W swoim wystąpieniu sprzed kilku dni w London School of 

Economics Przewodnicząca Komisji Europejskiej zwróciła uwagę na pewną 

nieprzystawalność pomysłów Premiera Johnsona i UE, jeśli chodzi o działania 

zmierzające do zawarcia nowej umowy o przyszłych stosunkach między UE a 

Zjednoczonym Królestwem. Tak więc post-Brexitowa trauma jeszcze nam 

potowarzyszy do 31 grudnia 2020 r. 

Myślę, że UE okazała wielką odporność na szok brexitowy i na wszystkie inne 

kryzysy ubiegłej dekady. Myślę, że tu to znane przysłowie: „co cię nie zabije, to cię 

wzmocni”, znalazło swoje polityczne zastosowanie. Mnie oczywiście, z perspektywy 

Parlamentu, najbardziej cieszy fakt, że nie zmaterializowało się zagrożenie jego 

przejęcia po wyborach przez populistów. Byłoby to bowiem bardzo wrogie przejęcie i 

sparaliżowałoby Europę. A na to nie możemy sobie pozwolić. 

Kwestia, która się pojawia, to już nie „czy Europa przetrwa” – bo to jest oczywiste – 

ale czy przetrwa jako sui generis projekt ułożenia współżycia międzynarodowego 

opartego na zasadach liberalno-demokratycznych, czy też nastąpi swojego rodzaju 

powrót do europejskiej wersji „koncertu mocarstw”, gdzie idee autorytarne będą 

zyskiwały coraz większą akceptację mainstreamową na poziomie krajowym, co siłą 

rzeczy, prędzej czy później, znajdzie odbicie na poziomie polityk europejskich. To 

jest mój lęk o Europę. 

Parlament Europejski, nie przejęty przez populistów, pełni kluczową rolę w 

utrzymaniu oryginalnego projektu europejskiego w jego ambicjach i żywotności. Ale 

potrzebuje dobrej współpracy z Komisją i Radą. Jeśli chodzi o wymiar 

instytucjonalny, to nowe rozdanie w Komisji, Parlamencie i Radzie wygląda 

obiecująco, jeśli chodzi o wolę współpracy.  

Co na to wszystko Polska? Jaka jest jej pozycja przy stołach negocjacyjnych ? Myślę 

niestety, że Polska jest przy tych stołach w zasadzie obserwatorem, a nie aktywnym 

uczestnikiem podejmowanych decyzji. Samomarginalizujemy się od kilku lat i trudno 

będzie odbudować naszą pozycję i faktyczną i reputacyjną. Na reputację pracuje się 

latami, stracić ją  można w bardzo krótkim czasie. Tylko radykalny zwrot polityczny, 

taki jak wybór nowego prezydenta, mógłby zacząć niwelować te koszty reputacyjne. 
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Na tym etapie widać jak na dłoni, jak bardzo polityka wewnętrzna jest sprzęgnięta z 

naszą pozycją w Europie i w świecie. 

Kryzys klimatyczny jest rzeczywistością i oczywistością. I jeżeli gdzieś widać 

determinację Komisji Europejskiej, to właśnie w tej dziedzinie. Jest to proces 

nieodwracalny. Obrona klimatu to już nie tylko retoryka, ale konkretne akty 

legislacyjne. Propozycja „prawa klimatycznego" zapisującego w porządku prawnym 

UE osiągnięcie celu neutralności klimatycznej w 2050 r. - pojawi się w marcu 2020 . 

Plan zwiększenia celu redukcji unijnych emisji do 2030 r. do co najmniej 50%, a 

docelowo nawet 55% - do października 2020 r. Projekty rewizji aktów prawnych, 

niezbędnych do osiągnięcia celów związanych ze zmianami klimatu (m.in. dyrektywy 

dotyczącej odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej) – do czerwca 

2021 r  Te propozycje to coś więcej niż klasyczna „ochrona środowiska i przyrody”, 

jak to widzą np. polskie władze, unikając podjęcia wyzwania postawionego przez 

Unię i starając się przekierować na mniej kontrowersyjny dla siebie temat. Taka 

strategia „strusia” może zadziałać tylko na krótką metę. I ważne jest, aby Polska 

potraktowała Green Deal jako szansę, a nie jako proces, który trzeba zwolnić czy 

wręcz zatrzymać. Nie da się. 

Tym bardziej, że w programie Komisji jest też Mechanizm Sprawiedliwej 

Transformacji dla regionów najbardziej narażonych na koszty dekarbonizacji, z 

budżetem 35 mld €. Transformacja energetyczna jest dla Polski kluczem do sukcesu 

, odejście od węgla to konieczność. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, dopóki nie 

będzie planu odejścia od węgla, nie będzie też europejskiego wsparcia dla tego 

procesu. 

Musimy odejść od węgla w ciągu 10-15 lat, ale transformacja energetyczna może 

być ścieżką dla modernizacji całej gospodarki, może dać alternatywne zatrudnienie. 

W pięć-dziesięć lat można zmienić profil rozwojowy regionu na bardziej atrakcyjny. 

To też może być wartość dodana. Może być też czynnikiem pomocnym w wyjściu z 

pułapki średniego dochodu. 

Wiele argumentów przeciwko zwiększeniu unijnych celów klimatycznych, w tym 

ogólny cel redukcji emisji o 40% do 2030 r., koncentruje się na wpływie, jaki może to 

mieć na zatrudnienie na obszarach takich jak Śląsk w Polsce i Zagłębie Ruhry w 
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Niemczech. Nie przejęcie ich skazywałoby jednak te regiony na bycie 

permanentnym skansenem.  

Cieszy mnie, że samorządowcy widzą transformacje energetyczną nie jako 

zagrożenie, ale coraz częściej jako szansę dla regionów.  

Władze lokalne już zaczynają być przeciwko budowie kopalń, podejmują decyzje. 

Zamykane są kopalnie , miasta rozkwitają, pojawiają się nowe biznesy, nowe 

miejsca pracy.  

Szczególnie w takim kraju jak nasz, z bardzo silnym lobby węglowym, musimy 

pracować nad przedstawieniem takiego bilansu, również od strony korzyści 

ekonomicznych, jakie przyniesie ochrona klimatu, poza drobnym faktem uratowania 

Ziemi przed implozją.  

Dla biznesu kryzys klimatyczny jest wielką szansą na odejście od tradycyjnych, 

opartych na intensywności wysiłku fizycznego, energochłonności i wielkich kosztach 

społecznych sektorów i przesunięcie wagi na innowacyjność i efektywności 

energetycznej.  

Myślę, że kryzys klimatyczny może stać się tą dźwignią, która zdejmie z nas ciężar 

niewydajnych, niedochodowych i trucicielskich sektorów. A więc jest to szansa dla 

biznesu, aby otworzyć się na nowe możliwości w ramach zielonej strategii 

europejskiej, zamiast trwać bezwładnie w nieużytecznym już paradygmacie.  

Nawet myśląc w kategoriach starzenia się społeczeństwa i potrzeby inwestowania 

przez fundusze emerytalne, jeśli one będą inwestować w nieprzyszłościowy biznes, 

będzie to dodatkowy czynnik obniżający emerytury.  

Biznes nie może stać z boku tych zachodzących przemian. Musi aktywnie się 

włączyć w tworzenie Nowego Zielonego Ładu i wspieranie społecznie.  

Dodałabym do tej krótkiej listy wyzwań dla biznesu sprawę podatku cyfrowego. 

Państwa OECD na unikaniu podatków przez globalne koncerny tracą rocznie około 

240 mld dolarów. Prace nad podatkiem cyfrowym trwają od kilku lat na poziomie 

OECD. Wstępny projekt, którego ostateczna wersja ma zostać uzgodniona do końca 
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stycznia, wprowadza 15-procentowy podatek dochodowy na poziomie 

międzynarodowym. Danina byłaby później dzielona zależnie od zysków, jakie dany 

koncern uzyskuje w różnych krajach. 

Komisarz UE do spraw gospodarczych i finansowych, a także były premier Włoch 

Paolo Gentiloni zapowiedział już we wrześniu, że jeżeli nie uda się osiągnąć 

globalnego porozumienia w sprawie podatku od usług cyfrowych, to Unia nadal 

będzie dążyła do jego wprowadzenia. 

W niektórych europejskich krajach podatek cyfrowy już istnieje. We Francji wynosi 3 

proc., a Czechy zaplanowały wprowadzenie daniny w wysokości 7 proc. w 2020 

roku. 

Premier Morawiecki powiedział we wrześniu, że "czekamy na rozwiązania 

zaproponowane przez Brukselę i OECD". Planujemy wdrożyć taki podatek, który 

będzie zgodny z zasadami Unii Europejskiej, a jednocześnie z regułami OECD. Więc 

jest nadzieja, że chociaż na tym jednym froncie będziemy działać wspólnie w 

ramach Unii. 

Główne wyzwanie dla biznesu wiąże się z faktem, iż idziemy w stronę nowego 

społeczno-ekologicznego paradygmatu. Uwzględnia on nie tylko ekologiczne 

wyzwania, ale i równość w dystrybucji zasobów, konsumpcję publiczną, strategie 

inwestycyjne, zaangażowanie obywatelskie, międzypokoleniową solidarność i 

sprawiedliwość społeczną. 

Wspólny wysiłek samorządów, biznesu i środowisk obywatelskich, w tym ruchów 

miejskich, może stać się siłą napędową powstania nowej, przyjaznej ludziom i Ziemi 

gospodarki. Potrzebujemy szerokiego frontu współpracy. 

 

 

 

 


