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Znamy biznes od kuchni

OPINIE

Czy przedsi´biorcom
b´dzie ∏atwiej po wejÊciu
do Unii Europejskiej?

Fot. Archiwum prywatne

Waldemar Klocek
cz∏onek zarzàdu klubu biznesu
◆ Pewne korzyÊci z integracji sà widoczne ju˝ teraz.
Poprzez wprowadzanie ró˝nego rodzaju certyfikatów
i zmian w technologii
zwi´kszy∏o si´ zatrudnienie.
Dzi´ki temu ludzie majà
wi´cej pieni´dzy, a zamo˝niejsze spo∏eczeƒstwo, czyli
takie, które pracuje, to
wi´kszy obrót. Konsument
jest dla nas bardzo wa˝ny,
bo to on nap´dza koniunktur´. A jeÊli klienci chcà wydaç wi´cej pieni´dzy, tym
dla nas lepiej.
◆ Na samym poczàtku b´dzie ci´˝ko. D∏ugo istniejàce, du˝e polskie firmy z pozwoleniami na eksport do
krajów Unii, mogà mieç
spokojnà g∏ow´. Na pewno
przetrwajà, z czasem b´dà
mia∏y si´ du˝o lepiej, bo
pojawià si´ nowe rynki
zbytu i mo˝liwoÊç rozwoju
za granicà. Gorzej widz´
przysz∏oÊç ma∏ych, rodzinnych przedsi´biorstw. MyÊl´, ˝e wiele z nich nie wytrzyma konkurencji ze strony silnych firm zagranicznych z du˝ym kapita∏em.
◆ Od 1 maja zmienià si´ zasady udzia∏u w przetargach.
Do tej pory firmy polskie
mia∏y pierwszeƒstwo. To si´
zmieni. Zarówno Polacy, jak
i obcokrajowcy otrzymajà
równe szanse. A wiadomo,
˝e jesteÊmy s∏absi, nie wygramy z silnà konkurencjà
zza zachodniej granicy. Du˝e k∏opoty czekajà firmy
zwiàzane z budownictwem.
Wykoƒczy je wysoki VAT,
najwy˝szy ze wszystkich
krajów europejskich.
◆ Problemy dotknà nas tylko na poczàtku integracji.
Potem sytuacja si´ poprawi. Przedsi´biorcy nareszcie b´dà mogli zaczynaç
dzia∏alnoÊç wed∏ug jasnych przepisów. Nowe
zak∏ady z nowoczesnymi
technologiami niczym nie
b´dà si´ ju˝ ró˝niç od konkurencji z Zachodu. Wszyscy b´dà mieli równy
start. A wi´cej przedsi´biorstw to nowe miejsca
pracy, wi´c mo˝e w koƒcu
zmaleje bezrobocie? kng
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Unia nie jest
dobrym wujkiem
Z Henrykiem Kamiƒskim, prezesem Warmiƒsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,
rozmawiamy o wyzwaniach na rok 2004.
— To ju˝ czwarta kadencja, na którà pan zosta∏
wybrany na prezesa…
— Nie chcia∏bym byç
postrzegany jako prezes
do˝ywotni, wi´c nie
wiem, czy wystartuj´
znów za dwa lata.
— Ale wygra∏ pan wybory na prezesa niemal jednog∏oÊnie. Widocznie dobrze pan kieruje olsztyƒskim biznesem.
— Nie mog´ siebie samego oceniaç, ale to nie
znaczy, ˝e wolno mi spoczàç na laurach. Ten wybór to nowe wyzwanie.
— Przed nami wa˝ny rok.
Jaki on b´dzie?
— Na pewno trudny,
ale najgorsze mamy za
sobà. Czeka nas jednak
jeszcze du˝o ci´˝kiej pracy. WejÊcie do Unii pozwoli dzia∏aç wed∏ug
okreÊlonych standardów,
integracja daje równe
szanse. Skoƒczy si´ przypadkowoÊç. Mam nadziej´, ˝e b´dzie wi´kszy porzàdek. Patrz´ na ten rok
z optymizmem. Nastrój
jednak mo˝e zepsuç „góra”, czyli rzàd. Partie muszà szybko si´ dogadaç
w sprawie bud˝etu. Mam
nadziej´, ˝e oprzytomniejà i zamiast walk, zajmà si´ pracà nad ustawami, które do 1 maja muszà zostaç uchwalone.
A w kolejce czeka jeszcze
ich wiele. Bo co powiemy
w Brukseli, jak nie uda
si´ na czas wszystkiego
wprowadziç w ˝ycie? Jak
zostaniemy ocenieni?
— Kiedy, pana zdaniem,
dogonimy Europ´?
— Z takim tempem
przyrostu PKB jaki mamy
teraz, za 50 lat dogonimy… Greków.
— Jest a˝ tak êle?
— Nikt nam nie pomo˝e, jeÊli sami nie weêmiemy si´ za robot´. Unia to
nie dobry wujek, który
przyjdzie z workiem pieni´dzy i b´dzie je rozdawa∏. Sami musimy zadbaç, ˝eby te pieniàdze
dostaç. Dzi´ki nim mamy

szans´ na szybszy rozwój. Nie mo˝emy tego zaprzepaÊciç.
— Warmia i Mazury mogà byç w gorszej sytuacji
ni˝ inne regiony. Czy nie
zostaniemy zepchni´ci
na dalszy plan?
— OczywiÊcie, ˝e tak.
Musimy sami staraç si´
o inwestorów. Samorzàd
musi nauczyç si´ wspó∏pracowaç z przedsi´biorcami. To, jak b´dzie nam
si´ ˝y∏o, zale˝y tylko od
naszego w∏asnego wk∏adu pracy. Przestaƒmy
wi´c narzekaç. Czas zakasaç r´kawy.
— A czy takie organizacje jak kluby biznesu sà
potrzebne, czy znajdà
swoje miejsce po integracji?
— Uwa˝am, ˝e sà potrzebne. Pe∏nimy i b´dziemy pe∏niç rol´ doradców. Przecie˝ to my
znamy biznes od kuchni.
Jednak nie chcemy byç
lo˝à szyderców, która
wszystko krytykuje, z niczym si´ nie zgadza, bo
wie wszystko najlepiej.
Znamy si´ na przedsi´biorczoÊci i gospodarce.

Co powiemy
w Brukseli,
jak nie uda
si´ na czas
wprowadziç
zmian
w ˝ycie?
A poÊrednio b´dziemy
mieli udzia∏ w weryfikacji wniosków o fundusze
strukturalne. Musi to byç
rozsàdny rozdzia∏. Trzeba wspieraç tych, którzy
majà rozsàdne plany,
i nie dawaç pieni´dzy
ka˝demu, kto zg∏osi swojà propozycj´.
— Warmiƒsko-Mazurski
Klub Biznesu istnieje ju˝

Henryk Kamiƒski: — Pracujemy nad planem rozwoju
komunikacji w regionie
Fot. Grzegorz Czykwin
11 lat. Jakie macie plany
na przysz∏oÊç?
— ZostaliÊmy zauwa˝eni i docenieni, nasi cz∏onkowie sà wybierani jako
doradcy — to znaczy, ˝e
samorzàdy, urz´dy i organizacje liczà si´ z naszà
opinià. Teraz pracujemy
nad planem dotyczàcym
rozwoju komunikacji. PostawiliÊmy na transport
powietrzny. MyÊlimy o reaktywacji lotniska w Szymanach i rozbudowie làdowiska na Dajtkach.
Uwa˝amy, ˝e wybudowanie jednego kilometra
szosy prowadzi donikàd,
a wybudowanie kilometra pasa startowego
otwiera drzwi na Êwiat.
OczywiÊcie nie zapomi-

namy o drogach, ca∏y
czas staramy si´ o pieniàdze na ich modernizacj´.
Kinga Gruszczyƒska

Sk∏ad nowego zarzàdu
10 lutego 2004 r. odby∏y
si´ wybory do zarzàdu
Warmiƒsko-Mazurskiego
Klubu Biznesu. Prezesem klubu zosta∏ ponownie Henryk Kamiƒski.
Ponadto do zarzàdu weszli: Andrzej Dowgia∏∏o,
Wojciech Krakowiƒski,
Waldemar Klocek, Lucyna Marozas, Tomasz
Mi´tkiewicz, Stanis∏aw
kng
Sosak.

Co najbardziej przeszkadza przedsi´biorcom?

Fot. Eugeniusz Rudzki

Andrzej Dowgia∏∏o
cz∏onek zarzàdu klubu biznesu
◆ Sà dwie rzeczy, które
sp´dzajà nam sen z powiek. Po pierwsze niedost´pnoÊç kredytów. Banki
nie sà przyjazne przedsi´biorcom. JesteÊmy
traktowani jako kredytobiorcy o najwi´kszym
stopniu ryzyka. Szczególnie dotyczy to firm
z bran˝y budowlanej.
◆ Druga sprawa to niepewnoÊç. Tak naprawd´
nie wiemy, co przyniesie
jutro. Wi´c jak mamy inwestowaç? Ciàgle zmieniajà
si´ przepisy, pojawiajà nowe ustawy, niejasne rozporzàdzenia. Rzàd co chwila
serwuje nam nowe daniny
do p∏acenia. Nie wymiguj´
si´ od p∏acenia podatków,
ale niech wszelkie op∏aty
b´dà sta∏e, oparte na jasnych zasadach, a ustawy
zrozumia∏e, bez niedomówieƒ. Du˝e nadzieje wià˝´
z integracjà, chocia˝ moje
wàtpliwoÊci rosnà.
◆ WejÊcie do Unii kosztuje
Polsk´ sporo, wi´c rzàd
szuka za wszelkà cen´ dochodów. Dlatego obawiam
si´, ˝e nawet po integracji
b´dzie wymyÊla∏ nowe podatki albo zwi´ksza∏ ju˝
istniejàce. Jeszcze d∏ugie
lata czeka nas, podatników, ∏atanie dziury bud˝etowej. Miejmy nadziej´, ˝e
za Uni´ przyjdzie nam nie
tylko p∏aciç, ale równie˝
wiele otrzymamy. Licz´
m.in. na ró˝ne Êrodki pomocowe. To u∏atwi nam inwestycje i zwi´kszenie
konkurencyjnoÊci.
◆ Uwa˝am, ˝e przesadzamy z przystosowywaniem. NadgorliwoÊç
urz´dników utrudnia normalne dzia∏anie zak∏adów. MyÊl´ jednak, ˝e
z czasem sytuacja stanie
si´ stabilna, przejdziemy
przez koszmar „dostosowywania si´ do wymogów unijnych”. Wszelkie
kontrole stanà si´ rzeczà
normalnà i nie b´dà stresowaç przedsi´biorców.
A przede wszystkim nareszcie otrzymamy dost´p do kredytów, Êrodków pomocowych, jeÊli
nie w bankach dzia∏ajàcych w Polsce, to za
kng
granicà.

