GOSPODARKA
I
PRZEKONANIA
MARZEC - KWIECIEŃ
2021

FRANCUSKI PRZEMYSŁ - ROK PRZEBUDZENIA?

Kryzys sanitarny, który obecnie przeżywamy, wywrócił do góry nogami
nasze przyzwyczajenia, zrewidował perspektywy i przestawił priorytety,
przede wszystkim zaś uwypuklił silne trendy utrzymujące się od lat. Po
pierwsze - z geopolitycznego punktu widzenia - poprzez potwierdzenie
wzrostu znaczenia Chin, a w szerszym ujęciu Azji, które wykazały się
niezwykłą odpornością na potężną światową zapaść gospodarczą, stając
się w jeszcze większym stopniu węzłem gordyjskim łańcucha wartości.
Nasze silne uzależnienie od azjatyckich fabryk w zakresie produkcji
sprzętu medycznego w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego
pokazało skalę problemu. Potencjalny hegemon - Państwo Środka - u
szczytu swojej potęgi jest w stanie zdobyć wkrótce przewagę nad
amerykańskim supermocarstwem, chorym na społeczne podziały. Choć
Joe Biden zdaje się to rozumieć i choć wszystko różni nowego lokatora
Białego Domu od jego poprzednika, nie ma wątpliwości, że zwrot na
Azję, który rozpoczął się już w czasach Obamy, będzie kontynuowany
przez nową administrację, pozostawiając Europę - uwikłaną w spory
swoich
przywódców,
skrępowaną
ociężałością
procesów
instytucjonalnych i sparaliżowaną wzrostem populizmu - w roli widza, a
w najlepszym razie asystenta, jeśli nie zostaną podjęte stosowne
działania. Francuskiemu przemysłowi, który stanowi już tylko
10% naszego PKB, zagraża niechybny schyłek. Zachowania i
przekazywania know-how, rozwijania zdolności innowacyjnych,
odtworzenia naszych środków produkcji w celu odzyskania
pozycji lidera oraz rangi nie da się zadekretować.
Ten dość ponury obraz nie powinien jednak być powodem do złożenia
broni. Na szczęście kryzys przyniósł zbawienną świadomość
przekładającą się na ambitny plan odbudowy. Stawka jest nie tylko
ekonomiczna, jest przede wszystkim społeczna: wiele naszych
terytoriów, na których doszło do mobilizacji Żółtych Kamizelek, nadal
cierpi z powodu piętna dezindustrializacji.
Oczywiście stawka jest również polityczna: u progu wyborów
prezydenckich 2022 roku władza wykonawcza będzie musiała wykazać
się pierwszymi wymiernymi efektami mogącymi przywrócić nadzieję i
perspektywy Francuzom zdezorientowanym kryzysem pandemicznym i
odczuwającym poważne obawy przed deklasacją, której jednym z
najbardziej symbolicznych wyznaczników jest osłabienie naszego
przemysłu.

W szerszym ujęciu - o czym jesteśmy przekonani - reindustrializacji
powinno towarzyszyć zdecydowane wsparcie na szczeblu europejskim
dla innowacyjności, badań i kształcenia ustawicznego, aby uczynić z
Francji i Europy wiarygodnego konkurenta gospodarczego mogącego
rywalizować w perspektywie długoterminowej z amerykańskimi i
chińskimi gigantami.
Pierwsze elementy dobrze wróżą odrodzeniu francuskiego przemysłu.
Pojawiają się perspektywy 10-procentowego wzrostu działalności
produkcyjnej w 2021 roku, a nawet zatrudnienia w sektorze mocno
(choć w znacznie mniejszym stopniu niż wiele rodzajów działalności
usługowej) dotkniętym nadal obowiązującymi restrykcjami. Aby
sprostać coraz ostrzejszej konkurencji światowej, wyzwaniem będzie
jednak nie tyle relokalizacja, co utrzymanie we Francji, w perspektywie
długoterminowej, systemu produkcyjnego opartego na miejscach
pracy charakteryzujących się dużą wartością dodaną i niedających się
przenieść. W tym świetle masowa obniżka podatków od produkcji i
finansowanie przez państwo innowacyjnych projektów przemysłowych
umożliwią poprawę sytuacji. Potrzebne są jednak dalej idące kroki.
Przede wszystkim trzeba postawić na lepsze szkolenie i na
zatrzymanie naszych najbardziej utalentowanych kadr, jeśli nie
chcemy, aby swą pracę wykonywały gdzie indziej. Wyłaniają się liczne
rozwiązania, które trzeba dopracować, promować i wdrażać, aby
przywrócić Made in France do pożądanej rangi, ożywić naszą tradycję
przemysłową i odbudować zniszczone obszary naszej spójności
społecznej. FairValue Corporate & Public Affairs przykłada się
do tego, wspierając swoich klientów, interweniując w
organach władz publicznych, u boku ludzi dobrej woli.
Jesteśmy absolutnie przekonani, że
najlepsze dopiero przed nami!

CÉSAR LESAGE
REDAKTOR

NACZELNY
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BRUKSELA I NOWA NORMALNOŚĆ CYFROWA

Cechą charakterystyczną pandemii jest to, że uderza na wszystkie
strony. Covid-19 dotknął prawie 110 milionów osób na całym świecie,
z czego 35 milionów w Europe, a według szacunków gospodarka UE
skurczy się w 2020 roku o 7,4%.
Wpływa to na naszą wizję rzeczywistości: wystarczy jeden wirus, by
zatrzymać postęp, który wydawał nam się oczywisty i wieczny.
Zdobycze postrzegane jako trampolina do nowych osiągnięć zdają się
teraz wymykać spod naszej kontroli. Linie podziału, które występowały
w „starym świecie”, stają się niebezpiecznie uwydatnione przez
narzucone nam zasady całkowitej izolacji i/lub dystansu społecznego.
O ile liczba zgonów i poważnych następstw choroby, w połączeniu z
utrzymującą się niepewnością, nie napawa optymizmem, powodów do
nadziei nie brakuje:
Pozwalając na dalsze prowadzenie większości rodzajów
działalności, technologia cyfrowa w mistrzowski sposób
pokazała, jak wiele rzeczy możemy robić zdalnie. Zdobyła w
ten sposób należne sobie miejsce w refleksji polityków:
przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała w swoim
orędziu o stanie Unii z dnia 16 września 2020 roku, że warunkiem
skorzystania z nadzwyczajnego finansowania zatwierdzonego 21
lipca 2020 będzie 20-procentowy próg ucyfrowienia.
Wydaje się również, że przestrzeń na oddech, będąca efektem
niemal całkowitego zaprzestania codziennego przemieszczania się
ludności, przekonała rządzących o konieczności niezwłocznego
wdrożenia zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych w
sprawie zrównoważonego wzrostu.
Światowa produkcja przemysłowa potrzebowała tylko 7
miesięcy, aby wrócić do poziomu sprzed pandemii, podczas
gdy doganianie przez nią stanu sprzed recesji 2008-2009 trwało
22 miesiące.
Według
ostatniego
raportu
CNUCED
udział
handlu
elektronicznego w światowym handlu detalicznym wzrósł z
14% w 2019 roku do około 17% w roku 2020.

Niezależnie od statystyk można się tylko cieszyć z pewnych trwających
procesów przywracania równowagi:
O ile technologia znacząco zamortyzowała szkody ekonomiczne,
psychologiczne i społeczne wyrządzone przez pandemię, o tyle straciła
status panaceum, który wpisywał ją niegdyś w panteon społeczeństw
rządzonych danymi. Zawirowania, przez które przechodzimy, w porę
przypominają nam o fundamentalnym znaczeniu wartości ludzkich,
kładąc kres nurtowi, który skłaniał nas do mylenia narzędzi z projektami
życiowymi. Osoby, których bliscy odeszli na zawsze w otoczeniu
czujników i ekranów, ale - w związku z ryzykiem zakażenia - w
samotności, zrewidują definitywnie swój system wartości zaburzony
chwilowo przez zdobycze techniki.
Pozostając w tym samym paradoksalnym nurcie: podczas gdy firmy
wykazywały się elastycznością, w ciągu kilku dni dokonując
przekształcenia całych fabryk na potrzeby związane ze zdrowiem
publicznym lub reorientacji swoich łańcuchów dostaw, gwarantując
niezawodną łączność, w rekordowo krótkim czasie wprowadzając na
rynek skuteczne szczepionki, to państwo zgarnia pulę i powraca do gry:
wszyscy są zgodni co do faktu, że nic nie może wydarzyć się bez jego
interwencji - niezależnie od tego, czy będzie ona chwalona, czy
krytykowana. Jak wskazuje Fabian Zuleeg, szef European Policy
Center, „Rynek nie ma zamiaru przeprowadzić autokorekty. Kryzys
ten potrwa jeszcze długo i będzie wymagał zwiększonej obecności
państwa w obszarach gospodarczych, społecznych i politycznych.”
Aby w pełni wykorzystać pomoc przyznaną przez instytucje europejskie
(program „NextGenerationEU” opiewający na kwotę 750 miliardów euro
pożyczonych i zwracalnych przez Komisję w imieniu państw
członkowskich oraz wieloletnie ramy finansowe w wysokości 1074,3 mld
euro na okres 2021-2027), państwa członkowskie UE będą musiały
skoordynować swoje działania, odkrywając w ten sposób atuty
solidarności, która długo pozostawała ostatnią z ich trosk.
Z kolei stosunki UE z resztą świata powinny nabierać nowego wymiaru,
w miarę jak Bruksela uczy się szybciej podejmować decyzje i mówić
jednym głosem. Pandemia obnaża bowiem bezlitośnie niedoskonałości
„soft power”: jak eksportować swoje wartości, gdy jedynym posiadanym
orężem jest papierowy tygrys w postaci systemu prawnego? Wysoki
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa w ten sposób streszcza dylemat swojej misji: „Europa
powinna pozostać wierna swoim zasadom, nie trzymając się
dogmatów. Powinna być otwarta, ale nie słaba. Przywiązana do
postępu, ale nie naiwna. Powinniśmy działać w ramach
multilateralnych zawsze wtedy, gdy to możliwe, a w sposób
niezależny, gdy wymaga tego sytuacja.”
W konfrontacji z serią nieprzewidzianych i bezprecedensowych przeszkód
Unia Europejska próbuje - nie bez błędów i niedociągnięć - nowatorskiego
modus operandi nazywanego przez niektórych „nową normalnością”.
Określenie to odrzuca Thierry Breton, francuski członek Komisji, jako że
szczęście uśmiecha się do tych, którzy potrafią antycypować i podejmować
wyzwania, a te ostatnie są z definicji odporne na stosowanie norm.
Gdybyśmy jednak mieli zachować ten neologizm, nowa normalność w stylu
europejskim nie może się obejść bez silnego komponentu cyfrowego.
Pandemia ma bowiem tę rzadką właściwość, że nadaje wreszcie
treść dyskusjom na temat transformacji cyfrowej i nieustannie
odkładanego
wprowadzenia
jednolitego
rynku
cyfrowego,
przyspieszając w ten sposób dążenie do cyfrowej Europy zdolnej
znowu grać w jednej lidze z wielkimi tego świata.

PATRICE CHAZERAND
SENIOR

ADVISOR
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U PROGU WŁOSKIEGO RENESANSU

Przygotowując ten pierwszy numer naszego newslettera,
postanowiliśmy poświęcić w nim nieco miejsca jednemu
z najbardziej dynamicznych i zaskakujących tematów
europejskiej panoramy: włoskiej paraboli politycznej.
Za wcześnie jeszcze, by powiedzieć, czy chodzi o
parabolę wznoszącą czy opadającą. Pewnym jest
natomiast, że rok 2021 - rok ożywienia gospodarki i
zwycięstwa nad wirusem - wyznaczy początek nowej ery.
W czasie, gdy były prezes Europejskiego Banku
Centralnego, Mario Draghi, przekracza progi pałacu
prezydenckiego na Kwirynale, odpowiadając na apel
stratega, Sergio Mattarelli, skonfrontowanego z nowym
kryzysem rządowym, nad kolebką historii zachodu
zaczyna się wyczuwać nowy powiew konsensusu i
jedności.
W samym środku włoskiego chaosu politycznego oraz
bezprecedensowego
kryzysu
ekonomicznego
i
sanitarnego z jednej strony los, z drugiej zaś mądrość
prezydenta Włoch wyniosły autora słów "whatever it
takes" do roli lidera w dobie, która jawi się jako
najbardziej ponura i w której jego nadrzędnym zadaniem
będzie zapewnienie krajowi przetrwania.
Fakt - podejście „whatever it takes" będzie bardziej niż
kiedykolwiek potrzebne, aby dotrzymać wszystkich
terminów zarysowujących się przed tą nową „armią
tysiąca” złożoną, ku wielkiemu zaskoczeniu niektórych, z
dużej liczby osobistości politycznych i ze skromnego
zespołu techników, których delikatnym zadaniem będzie
zagwarantować jedność narodową konieczną do
wdrożenia strategii szczepień i organizacji projektów
prezentowanych instytucjom europejskim, aby tchnąć
życie w tak bardzo popierany planodbudowy.

Trzeba jednocześnie podkreślić, że w przełomowych
chwilach, jak te, przez które przechodzimy, ujawniają się
serce i dusza narodu włoskiego. Narodu pracowników i
przedsiębiorców, którzy zawsze potrafili stawać w
awangardzie handlu, przemysłu i innowacji. Narodu, który z powodów politycznych i kulturowych - musiał
przystosować się do atmosfery ciągłej niepewności i
niestabilności. I to pomimo, a może raczej z powodu tej
niestabilności
Włosi
potrafili
rozwinąć
zdolności
adaptacyjne, pragmatyzm oraz zmysł biznesowy, które nie
mają sobie równych na całym świecie.
Historia Włoch jest trochę jak legenda o Feniksie,
zawsze gotowym, by odrodzić się z popiołów z siłą,
inwencją i sprytem. Historia ta jest najbardziej konkretnym
dowodem istnienia postaci wywodzących się ze wszystkich
klas społecznych, które potrafiły odegrać rolę przywódców
narodu. Przywódców zdolnych wyjść poza politykę i
indywidualne oraz sektorowe interesy. Poczynając od
antyfaszystowskich
przedsiębiorców,
Adriano
Olivetti’ego i Enrico Mattei, poprzez przemysłowców kosmopolitów, jak Giovanni Ferrero i poprzez
patriotycznych pisarzy rangi Italo Calvino i Elsy
Morante, osobowości, które pozwoliły Włochom zmierzyć
się z faszyzmem, z wojnami, a następnie z opóźnieniem
gospodarczym i stać się jedną z największych światowych
potęg
ekonomicznych,
bastionem
wartości
demokratycznych i pionierem integracji europejskiej.
Podążając śladami historii, jesteśmy więc pewni, że w tych
czasach odpowiedzialności włoski i europejski ekspert z
prawdziwego zdarzenia, brukselski bankier będzie mógł
przezwyciężyć istniejące napięcia polityczne, uspokoić
sojuszników i inwestorów oraz wprowadzić włoską tkankę
gospodarczą i przemysłową na drogę Renesansu, aby
kraj „Wielkiego piękna” mógł odzyskać swój blask wewnątrz
granic państwa i poza nimi.

MARCO ROCCHI
PUBLIC

&

POLITICAL
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OCH, JAK DOBRZE BYŁO ODDYCHAĆ SWOBODNIE…
I ODDYCHAĆ WSPÓLNIE!

Nie ulega wątpliwości, że kryzys Covid-19 był dla całego świata
bezprecedensowym wstrząsem i spowodował spustoszenia w
wymiarze indywidualnym oraz w sferze prywatnej i zawodowej we
wszystkich krajach i w różnym stopniu, nie licząc kilku rzadkich
wyjątków. Szczególnie w Europie, na poziomie przedsiębiorstw,
kierownictwo i pracownicy zostali zmuszeni do wyjścia ze strefy
komfortu, do zerwania z przyzwyczajeniami, z rutynowymi
odruchami, ze swoimi rolami i standardowymi zachowaniami.
Organizacje zostały postawione przed koniecznością bardzo
szybkiego dostosowania się, aby stawić czoła nadzwyczajnej sytuacji.
W obliczu współwystąpienia kryzysów – sanitarnego, gospodarczego,
społecznego i środowiskowego – sytuacja uległa zmianie i ogół
interesariuszy musi zadać sobie pytanie o trwałe skutki gospodarcze,
społeczne i ludzkie tego bezprecedensowego i nagłego
doświadczenia.
Oddech jest fundamentem wszelkiego życia i ma jeszcze
bardziej kluczowe znaczenie w społeczeństwie.
Oddech w pracy, niezależnie od tego, jak głośna i gorączkowa jest to
aktywność, pozostaje nieodzownym składnikiem skuteczności i
efektywności organizacji. Kryzys przewartościował rolę bliskości
każdej osoby i skłonił organizacje do większej humanizacji
zarządzania, z nowymi formami organizacji pracy i nową
elastycznością. Spowodował również wyłonienie się struktury ludzkiej
i społecznej bardziej wyrazistej pod względem różnic, szczególnie w
zakresie zdolności do wysiłku, z podziałem na sprinterów,
maratończyków i anty-biegaczy.
To również podczas kryzysów ujawniają się osobowości. Znajdziemy
tu wszystkie możliwe przypadki, jak w całej naturze ludzkiej: osoby,
które biorą oddech, tak jak zdobywamy się na odwagę, by toczyć
wszelkie bitwy i zwyciężać, osoby, które oddychają cicho, aby
oszczędzać oddech w perspektywie lepszych dni, oraz osoby, które
oddech wstrzymują w oczekiwaniu na kolejny kataklizm. Prawdziwi
liderzy potrafili przekazać pozytywną i zaraźliwą energię pomimo
kontekstu niepewności wywołanej przez koronawirusa.
Należy w istocie przyznać, że o ile kryzys Covid19 jest
akceleratorem ludzkich nanocząsteczek z negatywnymi skutkami
zewnętrznymi dla naszego systemu społeczno-gospodarczego,
owe skutki z czasem nabiorą ponownie pozytywnego wymiaru:
dlatego trzeba się trzymać i... uczyć się oddychać. Niewidoczne
przemiany, które kiełkowały przed kryzysem, nadadzą również
strukturę nowej normalności naszej aktywności, aby wspierać
firmy i ich kierownictwo w dostosowywaniu prowadzonej
działalności i praktyk.

Wśród ofiar kryzysu Covid-19 znajduje się jakość zatrudnienia na
poziomie międzynarodowym. Prognozy Międzynarodowej
Organizacji Pracy z ostatnich miesięcy, z aktualizacjami - niestety
wykładniczymi, potwierdzają trend ubytku dużej liczby miejsc
pracy i pogorszenia jakości zatrudnienia w wielu sektorach.
Innymi
słowy,
oprócz
bezrobocia
w
perspektywie
krótkoterminowej będziemy mieli do czynienia z jakościowym
uszczupleniem zatrudnienia, nawet na poziomie istniejących
miejsc pracy, przy czym sytuacja będzie się różnić w zależności
od sektorów i stref geograficznych. Przełoży się to konkretnie na
tendencję do prekaryjności, z bardziej ograniczającymi i słabiej
opłacanymi miejscami pracy.
Doświadczenie pandemii pozostawi oczywiście głębokie ślady,
jednak przekonywanie nas, że nic już nie będzie takie jak dawniej,
to tylko narracja, którą niektórzy chcą nam narzucić, aby
wzmocnić własne interesy ekonomiczne lub intelektualne.
Gospodarka bowiem,podobnie jak każdy żywy organizm,
ponownie złapie oddech: ewolucja jakości zatrudnienia będzie
wykazywała tendencję do nakładania się na ewolucję koniunktury
gospodarczej, którą po kryzysie odzwierciedla z reguły krzywa w
kształcie U. Oznacza to, że po krótkoterminowym pogorszeniu
nastąpi poprawa w perspektywie długoterminowej.
Złapać oddech, by znowu ruszyć do przodu… nie ocierając się
o hiperwentylację! Szok ekonomiczny, który przeżywamy,
modyfikuje nasz stan świadomości i nasze perspektywy,
prowadząc nas, wyposażonych w nowy oddech, ku wspólnocie
interesów i wolności, niewątpliwie lepiej przemyślanych i
podzielanych. Mówienie o fazie wzrostu w perspektywie
długoterminowej nie jest więc owocem naiwnego optymizmu ani
przesadnego oddychania holotropowego, lecz podsumowaniem
obejmującej długie cykle analizy następstw gospodarczych
niemal wszystkich minionych kryzysów.
Romain Gary pisał: „Prawda jest taka, że są w Historii chwile
jak ta, którą przeżywamy, kiedy wszystko, co nie daje
człowiekowi zwątpić, wszystko co pozwala mu wierzyć i żyć
dalej, potrzebuje kryjówki, schronienia. Tym schronieniem
jest czasami po prostu piosenka, wiersz, muzyka, książka.”
Tym schronieniem może być również miejsce lub otoczenie, w
którym da się oddychać.
Swobodnie.

ANNE MAZOYER-JANKOWSKA
PREZESKA
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