Jedynie praw da jest ciekaw a

Zapisz się do newslettera

Wiadomości
Gorące tematy:

Publicystyka

Poradniki

Semka: Wspólne przesłanie to...

Czas Stefczyka

Blogi

Armię trzeba odbudować!

Po godzinach

Na Łączce niszczono zwłoki

Zobacz więcej artykułów

REKLAMA

Szewczak: Autentyczny stan gospodarki pokazuje
liczba bankructw
06.08.2012
Poleć

Wyślij znajomemu
0

Polecenia: 5. Rejestracja, aby zobaczyć co polecają Twoi znajomi.

Wydrukuj
+

Wykop

Co lepiej opisuje polską gospodarkę? Wzrost PKB czy
wzrastająca liczba bankructw? A także o tym, czy
jesienią możemy spodziewać się krachu finansowego
- w rozmowie ze Stefczyk.info mówi Janusz Szewczak,
główny ekonomista SKOK.
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dowiadujemy się, że w lipcu upadło kolejnych 70 firm,
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co jest o kilka procent wyższym rezultatem niż przed

Semka: Wspólne
przesłanie to wstęp do
wstępu

miesiącem czy przed rokiem. Z jednej strony mamy zapewnienia o wzroście gospodarczym, z drugiej upada
coraz więcej firm, jak to pogodzić, by nie popaść w orwellowskie dwójmyślenie?
- W Polsce wzrost gospodarczy nie przekłada się w ogóle ani na zasobność naszych portfeli, ani na większe wpływy
podatkowe do budżetu, dlatego, że tworzą go w dużej mierze firmy zagraniczne: banki i inne instytucje. Toteż ten
oficjalny wzrost gospodarczy trzeba by pomniejszyć o faktyczny wypływ pieniędzy z Polski za granicę; w postaci
dywidend firm zagranicznych, czy też zysków banków. Wzrost nic nie mówi. Przypomnijmy też, że są dość istotne
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Świętowanie zwycięstwa

wątpliwości, co do prawdziwości wzrostu PKB. Wicepremier Pawlak jeszcze kilka miesięcy temu mówił o wzroście
na poziomie 4 procent, w tej chwili minister finansów szacuje go na ok. 3 procent, a zagraniczne banki mówią nawet
o tym, że grozi nam kwartał recesji. Realnie może się okazać, że zapisany wzrost PKB może okazać się nieosiągalny
i być poniżej oczekiwań. Autentyczny stan gospodarki bardziej pokazuje ilość bankructw, a w tym roku mamy do
czynienia wprost z lawiną takich sytuacji. I to nie są tylko firmy budowlane i turystyczne, ale także z innych branż, jak
choćby w przemyśle, czy handlu. Myślę, że w tym roku upadnie rekordowa liczba firm, może to być nawet ok. tysiąca
takich przedsiębiorstw. Ponad sto firm budowlanych już upadło.

więcej
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Wielu ekonomistów i komentatorów sceny publicznej przewiduje na jesień mocne tąpnięcie w gospodarce i
ostry kryzys, a Pan jak ocenia sytuację? Będzie aż tak źle?

Historia

- Tak, ja od kilku lat ostrzegałem, również na łamach Stefczyk.info, że ten kryzys w nieunikniony sposób do Polski
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przyjdzie. Jeszcze przed kilkoma miesiącami sporo analityków finansowych twierdziło, że kryzys do Polski nie zawita,

68 lat temu zginął Tadeusz
Gajcy

że jesteśmy odporni i mamy stabilny sektor bankowy. Dzisiaj widać wyraźnie, że zmieniają zdanie. Ten kryzys na
jesieni będzie bardzo widoczny, ale prawdziwe tąpnięcie i krach gospodarczy i finansowy (bo to dotyczy także
finansów publicznych) będzie w przyszłym roku. Nie znamy budżetu na przyszły rok, nie wiemy, na ile sytuacja się
pogorszy. Mamy w tej chwili gigantyczną spekulację na polskim złotym. Wskaźniki się pogarszają, a złoty szybuje w
górę, osiąga jakieś rekordy. To absurd z punktu widzenia ekonomicznych i rynków, pod warunkiem, że nie mamy
spekulacji na polskim złotym, a Polska pod tym względem jest Eldorado; tu się zarabia podwójnie: na wysokich
stopach procentowych, a z drugiej strony na silnym złotym.

Ostatni weteran Bitwy Warszawskiej
95 lat temu powołano Komitet Narodowy Polski
71. rocznica śmierci św. Maksymiliana Kolbego
Rocznica deportacji warszawiaków do Auschwitz
70 lat temu Niemcy rozpoczęli likwidację getta
lwowskiego
Rocznica urodzin generała Andersa
więcej

Jakie ma Pan rady dla Polaków, skoro nadchodzi kryzys? Zaciskać pasa?
- Przede wszystkim Polacy powinni wywierać wpływ na władzę, żeby łaskawie powiedziała, czy ma przygotowany plan
awaryjny na wypadek kryzysu, czy też będzie dalej zaklinać rzeczywistość i stosować kreatywną księgowość, jak to
miało miejsce dotychczas w wykonaniu ministra Rostowskiego. Polacy z pewnością będą reagować na kryzys
mniejszymi zakupami, mniejszą konsumpcją, a to będzie się odbijać na dochodach budżetu i na wpływach z
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podatków. Dobrze by było, gdyby władza wyjaśniła, co się stało z obiecanymi wielkimi zyskami z Euro 2012. Warto
wyjaśnić, dlaczego tak drogo budowaliśmy autostrady i gdzie są pieniądze z niektórych transakcji i inwestycji
budowlanych, bo nie wszystko się zgadza z fakturami. A Polacy powinni być bardzo wyczuleni na niebezpieczeństwo
tego, że w Polsce jest mnóstwo zagranicznych banków, których polityka uzależniona jest od innych krajów. I chyba to
jest najważniejsze; żeby zapytać polskie władze, dlaczego tępią tak usilnie polskie instytucje finansowe jak SKOKi, i
to w obliczu dużego zagrożenia finansowego na rynkach Unii Europejskiej, a co za tym idzie, w kontekście wielkich
zagrożeń dla zagranicznych banków.
Rozmawiał sv

stefczyk.info/publicystyka/opinie/szewczak-autentyczny-stan-gospodarki-pokazuje-ilosc-bankructw

Rekonstrukcja bitwy warszawskiej
Polskie "pogrzeby" Maryi
"Lwowska noc" - opowieść o poświęceniu
Nie żyje Jan Sawka, wybitny malarz i grafik
Do kogo trafi nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej?
Wrocław: Wystawa poświęcona św. Edycie Stein
więcej
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Warto poczytać
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Semka: Wspólne przesłanie to wstęp do wstępu
Powinniśmy zaufać naszym biskupom, że wiedzą, co robią. Im większe będzie
rozczarowanie, tym bardziej rzuci się to cieniem na episkopat; z drugiej strony im
bardziej okaże się, że było to działanie wizjonerskie, tym większa będzie chwała
episkopatu - mówi Piotr Semka.
16.08.2012

Biedniejszy ryzykuje więcej
Człowiek, które prze całe życie zaoszczędził kilkadziesiąt tysięcy złotych, raczej nie może
sobie pozwolić na ryzykowne lokaty - przestrzega Ryszard Bugaj.
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Armię trzeba odbudować!
Romuald zaskoczony zmianą tonu wypowiedzi prezydenta na temat stanu polskiej armii.

16.08.2012

Naprawiamy państwo. Na początek sprawiedliwość
Skoro Donald Tusk i PO za nic nie odpowiadają i nic nie mogą - bierzmy się do
naprawiania państwa sami. Zgłaszam projekt!
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Świętowanie zwycięstwa
Każda rocznica Bitwy Warszawskiej powinna być powodem do okazałego świętowania
zwycięstwa Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną, a nie do stawiania pomników
najeźdźcom.
15.08.2012

Górny: Michnik dzieli Kościół
Komuniści także tego próbowali. Przeciwstawiali złego kard. Wyszyńskiego i dobrego
kard. Wojtyłę.

15.08.2012

O. Jarosz: Pielgrzymując, doświadczamy zwycięstwa
"Kiedy wiara była w narodzie silna, to i naród wstawał z kolan."

15.08.2012

Antemurale Christianitatis 1920
Michaił Tuchaczewski w lipcowym rozkazie: "Po trupie białej Polski jaśnieje droga do
wszechświatowego pożaru".
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