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WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA MIEDZY FRANCJA I
POLSKA: PROJEKT DYPLOMACJI EKONOMICZNEJ NA
RZECZ ODBUDOWY EUROPEJSKIEJ

28 septembre 2021
Cercle de l'Union Intéralliée

Działając pod patronatem Ambasady RP we Francji i we współpracy z Polską Izbą Handlowo-Przemysłową w Paryżu, 28 września 2021 roku
kancelaria FAIRVALUE CORPORATE & PUBLIC AFFAIRS zorganizowała w Cercle de l’Union Interalliée poświęcone dwustronnej współpracy
gospodarczej wydarzenie z udziałem około stu kluczowych firm francuskich i polskich, takich jak CHEMET, PRONAR, EKOENERGETYKA,
COMARCH ze strony polskiej i ILIAD, BOUYGUES CONSTRUCTION, ORANGE ze strony francuskiej. W trakcie wydarzenia głos zabrało wiele
osobistości ze świata polityki, m.in. senator Valérie BOYER – przewodnicząca Grupy Przyjaźni Francja – Polska we francuskim Senacie, Pierre
GATTAZ - przewodniczący BUSINESS EUROPE, Bernard SPITZ – przewodniczący sekcji międzynarodowej i europejskiej organizacji MEDEF,
Andrzej MALINOWSKI - prezydent PRACODAWCÓW RP, Andre WÓJCIK – prezes PolChambers (polskich izb handlowych za granicą), JeanBaptiste CHAUVEL – doradca ds. partnerstwa strategicznego ministra Francka RIESTERA oraz Rafał HRYNIEWIECKI – kierownik Wydziału
Ekonomicznego Ambasady RP we Francji.
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INICJATYWA TRÓJMORZA: ODWZOROWANIE ASEAN W
EUROPIE SRODKOWEJ?
Nowe horyzonty w Europie Środkowej
W październiku 2022 r. Tallinn będzie gospodarzem siódmego szczytu
Inicjatywy Trójmorza powołanej do życia w sierpniu 2016 r. w Dubrowniku.
W ramach stymulowania współpracy regionalnej, szczególnie w dziedzinie
infrastruktury i energii, projekt ten ma na celu utworzenie sojuszu
dwunastu krajów (będących w większości członkami Unii Europejskiej lub
NATO) wokół osi północ – południe łączącej Morze Bałtyckie z Morzem
Czarnym i z Morzem Adriatyckim.
Projekt oparty na suwerenności i integracji gospodarczej
Choć Europa Środkowa była bardziej rozdarta i podzielona między imperia
niż zjednoczona wokół wspólnych projektów, a potrzeby inwestycyjne w
tym regionie są olbrzymie, ta „wewnętrzna” inicjatywa, za którą stoją
suwerenne państwa tego obszaru, ma swoje ekonomiczne i geopolityczne
uzasadnienie.
Według samej Inicjatywy Trójmorza deficyt inwestycyjny w dziedzinach
infrastruktury, energii i technologii cyfrowych w Europie Środkowej wzrósł
w ostatnich latach do kwoty 1150 mld euro. Warto jednocześnie zauważyć,
że znakomitą większość krajów członkowskich Inicjatywy łączy wrogość
wobec Rosji, która chce zachować kontrolę nad bliską zagranicą. W sposób
naturalny nasuwa się tutaj analogia z ASEAN, którego utworzenie było
pierwotnie podyktowane chęcią krajów Azji Południowo-Wschodniej do
zjednoczenia się w celu przeciwdziałania wpływom Chin. Inicjatywa
Trójmorza jest więc projektem, który może dać początek nowej
odznaczającej się atrakcyjnością strefie w Europie.

Jakie miejsce dla Polski?
W tej sytuacji Polska zamierza odgrywać pierwszoplanową rolę w Inicjatywie
Trójmorza, której korzenie sięgają projektu politycznego „Intermarium” czyli
Międzymorza Józefa Piłsudskiego. W okresie międzywojennym celem tej
doktryny było utworzenie w Europie Środkowej federacji państw mającej
stanowić przeciwwagę dla wpływów ZSRR i Niemiec. Chociaż te polskie
punkty odniesienia są czasem pomijane, aby nie wzbudzać nieufności, Polska
wyraźnie chce być primus inter pares
wśród dwunastu państw
członkowskich, o czym świadczy już przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy
z 2016 roku. Prezydent RP na pierwszym miejscu postawił wówczas
infrastrukturę, nalegając na utworzenie korytarza gazowego Północ –
Południe mającego połączyć polski terminal LNG w Świnoujściu z chorwackim
terminalem na wyspie Krk. W odniesieniu do tego projektu Polska wzmocniła
ostatnio współpracę w krajami bałtyckimi w związku z kryzysem migracyjnym
na granicy z Białorusią.
Przeszkody w realizacji projektu: od różnic w finansowaniu po ryzyko
„aseanizacji”
Pomimo całego swojego potencjału Inicjatywa Trójmorza boryka się jednak z
licznymi wyzwaniami. Pierwszym z nich jest zorganizowanie współpracy wokół
wspólnych projektów i doprowadzanie ich do końca, co oznacza zgodę
dwunastu krajów na wkład w ich finansowanie. W tym względzie wymownym
przykładem istniejących trudności jest Republika Czeska, która bardzo długo
okazywała powściągliwość wobec inwestycji w projekty Inicjatywy. Trwało to
aż do października 2021 roku, kiedy to rząd byłego premiera Andreja Babiša
ogłosił „strategiczną” inwestycję w wysokości 20 mln euro.
W perspektywie długoterminowej największym wyzwaniem dla Inicjatywy
Trójmorza będzie przejście od porozumienia gospodarczego do współpracy
politycznej i od dyskusji do realizacji poprzez ustrukturyzowanie realnej
kooperacji w Europie Środkowej, co oznacza wypracowanie spójności i
zdefiniowanie wspólnej doktryny. Innymi słowy, najgroźniejszą pułapką
czyhającą na Inicjatywę Trójmorza jest ryzyko swoistej „aseanizacji”:
niemożności wyjścia (podobnie jak ASEAN) poza porozumienie gospodarcze i
poza niechęć do wspólnego wroga w ramach konkretnych działań, które
pozostają ograniczone.

ALBAN DUPUIS
PUBLIC

&

POLITICAL

AFFAIRS

Gospodarka i przekonania - Nr 4 | Dwumiesięcznik ekonomii politycznej by FairValue Corporate & Public Affairs

CONSULTANT

3

COP26 I TRUDNA SYTUACJA ENERGETYCZNA POLSKI

(1)

Polska wycofuje się ze zobowiązania do stopniowego odchodzenia od węgla
Konferencja COP26 była postrzegana przez wielu obserwatorów jako szczyt ostatniej szansy na wzmocnienie globalnych zobowiązań w zakresie
ograniczenia zmian klimatycznych oraz przyspieszenia przejścia na bardziej ekologiczne i zrównoważone źródła energii.
Ponad 20.000 uczestników (wśród nich światowi przywódcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, dziennikarze, lobbyści, negocjatorzy i
manifestanci) zabrało głos w sprawie kryzysu ekologicznego, w obliczu którego stoi świat. Jak powiedział premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson,
podczas ceremonii otwarcia, „na zegarze apokalipsy jest za minutę północ i musimy działać już teraz ".
Przy wynoszącym prawie 70% udziale paliw kopalnych w miksie energetycznym kraju Polska znalazła się w grupie "maruderów". Wytknięto jej brak bardziej
zdecydowanych działań na rzecz ograniczenia uzależnienia od nieodnawialnych źródeł energii. Choć Unia Europejska jako pierwsza gospodarka na świecie
przyjęła cel neutralności klimatycznej do 2050 roku, Polska pozostaje jedynym państwem członkowskim, które formalnie nie podpisało się pod tym celem.
Wydaje się jednak, że COP26
dokonał
pewnego
przełomu,
skłaniając Polskę do przystąpienia
do światowej deklaracji na rzecz
przejścia do czystej energii –
zobowiązania
do
zaprzestania
inwestycji w węgiel, do rozwoju
czystej
energii,
zapewnienia
sprawiedliwej
transformacji
i
wyeliminowania węgla do 2030
roku w największych gospodarkach,
a w pozostałych do roku 2040.
Polska znalazła się w gronie 190
sygnatariuszy tegoż zobowiązania.
Jednak kilka godzin po podpisaniu
deklaracji polski rząd oświadczył, że
nadal uważa się za należący do
drugiej z tych kategorii i że w
związku z powyższym zamierza
kontynuować produkcję energii z
węgla do 2049 r., zgodnie z umową
społeczną podpisaną w tym roku z
partnerami społecznymi.

Przemysł węglowy jako siła napędowa polskiej gospodarki i jako
sektor politycznie wrażliwy
Będąc tanim źródłem energii, paliwa kopalne, a w szczególności węgiel,
którego w Polsce jest pod dostatkiem, przyczyniły się do konkurencyjności
polskiego przemysłu i do szybkiego rozwoju gospodarki po upadku
komunizmu.
Wraz z wprowadzeniem unijnego systemu handlu uprawnieniami do
emisji, który znacząco podniesie koszt spalania paliw kopalnych,
konkurencyjność tego modelu ekonomicznego wydaje się niemożliwa do
utrzymania, zwłaszcza przy uwzględnieniu stale malejących kosztów
instalacji infrastruktury energii odnawialnej.
Chodzi o bardzo delikatną pod względem społecznym i politycznym
kwestię. Przemysł węglowy, który zatrudnia obecnie około 100 000
pracowników i którego liczni aktorzy to przedsiębiorstwa państwowe,
wywiera również silną presję na przywódców politycznych, aby zapewnić
sobie przetrwanie.

Polska kontra UE
Cel neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz program Zielonego Ładu
UE zostały wykorzystane przez polski rząd jako karta przetargowa na

szczeblu unijnym, aby pozyskać więcej środków z UE w ramach Funduszu
Modernizacyjnego (finansowanego ze sprzedaży 2% unijnego systemu
handlu uprawnieniami do emisji - polski rząd chce podnieść ten wskaźnik
do 8%) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Polsce przyznano
4 mld euro, ale połowa tej kwoty została zablokowana przez UE do czasu
zaakceptowania przez Polskę celu neutralności klimatycznej do 2050 roku).
Polska zagroziła zawetowaniem części Zielonego Ładu UE, a w
szczególności pakietu "Fit for 55" (unijnego celu ograniczenia emisji o 55%
do 2030 roku), jeśli jej plan odbudowy gospodarczej nie zostanie
zatwierdzony przez Komisję Europejską. Stawka jest wysoka dla obu stron.
Pomyślne wdrożenie Zielonego Ładu - stanowiące podwaliny obecnej
kadencji Komisji Europejskiej – stało się politycznym drogowskazem. Jego
niepowodzenie byłoby poważnym ciosem dla wizerunku i postrzeganej
skuteczności instytucji. Dla Polski, pomimo odporności jej gospodarki na
pandemię, unijny Fundusz Odbudowy jest kluczowy dla stymulowania
strategicznych inwestycji i dla finansowania ważnych krajowych reform
gospodarczych i społecznych.
Rozbieżne ambicje środowiskowe są zatem częścią delikatnej strategii
politycznej mającej na celu zarówno uzyskanie większych funduszy, jak i
złagodzenie unijnych sankcji związanych z aktualnymi napięciami między
Polską i UE dotyczącymi kwestii praworządności i nadrzędności prawa
wspólnotowego.
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Energia jądrowa jako rozwiązanie?
Pomimo sprzeciwu Polski wobec podpisania ambitnych celów
klimatycznych nie powinno się podważać podjętych wysiłków
świadczących o jej woli do zaangażowania na rzecz bardziej
zrównoważonej polityki energetycznej. Przesłanie jest jasne:
zielona transformacja jest celem w pełni akceptowalnym, ale
na warunkach Polski i w jej tempie.
W ostatnich latach, pod naciskiem europejskich partnerów,
polski rząd zgodził się na zmniejszenie udziału węgla w miksie
energetycznym do 60% w 2030 roku i do 11% w roku 2040.
Celowi temu towarzyszył szybki rozwój energii odnawialnej,
zwłaszcza słonecznej i wiatrowej, jak również silny impuls dla
energii jądrowej w ramach wysiłków na rzecz ograniczenia
emisji dwutlenku węgla.
Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, Polska planuje, do 2043 roku,
budowę sześciu elektrowni jądrowych, które po uruchomieniu
uwolniłyby od węgla 40% energii elektrycznej w Polsce.
Prywatne i państwowe przedsiębiorstwa energetyczne
prowadzą własne projekty jądrowe. Przejście na energię
jądrową nie jest wolne od przeszkód. W ramach europejskiej
taksonomii energetycznej energia jądrowa nie jest obecnie
uznawana
za
"zieloną
technologię"
lub
"energię
transformacyjną", co oznacza, że nie może być przedmiotem
zrównoważonych inwestycji, pomimo niemal całkowitej
neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. W związku
z tym Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami europejskimi
(wśród których znajduje się Francja) zawiązała sojusz projądrowy mający na celu lobbowanie w Komisji Europejskiej na
rzecz wpisania energetyki jądrowej na listę, aby uczynić ten
przemysł bardziej atrakcyjnym ekonomicznie.

Regulacje, inwestycje i rola przedsiębiorstw w transformacji
ekologicznej
W Polsce przedsiębiorstwa często same podejmują inicjatywy na rzecz
ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Dotyczy to zwłaszcza dużych firm,
które są w stanie zainwestować w czystsze technologie, jak na przykład
gigant paliwowy PKN Orlen. W ubiegłym roku firma ta zobowiązała się
osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Jej strategia polega na
dostosowaniu aktualnych działań biznesowych w sposób umożliwiający
poprawę wydajności emisji i rozwój nowych obszarów działalności, takich
jak biopaliwa, energia wiatrowa i słoneczna oraz wodór. Małe
przedsiębiorstwa mają natomiast z natury rzeczy ograniczoną zdolność do
takiej reorientacji swojej działalności, potrzebują więc finansowania
zewnętrznego, aby poprawić jakość swoich praktyk w zakresie zarządzania
środowiskowego.
Na horyzoncie pojawiają się bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ładu
korporacyjnego. Przyszła dyrektywa UE w sprawie należytej staranności w
zakresie ESG i dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw
dotyczącej zrównoważonego rozwoju (CSRD) będą transponowane do
prawa krajowego. Bez względu na swoją wielkość przedsiębiorstwa będą
musiały spełnić bardziej rygorystyczne wymogi środowiskowe, społeczne i
dotyczące zarządzania (ESG) w swoich globalnych łańcuchach wartości.
Choć wymogi te różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa,
wyższe koszty, które trzeba będzie ponieść w związku ze wspomnianą
należytą starannością niezależnie od inwestycji niezbędnych do przejścia
na bardziej ekologiczne i zrównoważone praktyki, stanowią znaczące
obciążenie finansowe dla dużej części polskiej gospodarki. Aby zielona
transformacja w Polsce stała się sukcesem całej gospodarki, regulacjom
będą musiały towarzyszyć odpowiednio ukierunkowane inwestycje.
Katastrofalnego scenariusza przywołanego na COP26 będzie można
uniknąć wyłącznie poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do aktywnego
uczestniczenia i przyjęcia odpowiedzialności w globalnych wysiłkach na
rzecz walki ze zmianami klimatu, a nie poprzez niesprawiedliwe karanie ich.
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UNIA EUROPEJSKA:
POMIĘDZY ZNIECHĘCENIEM I PRZEKONANIEM
Prezydent Emmanuel Macron, który 1 stycznia 2022 roku obejmie przywództwo Unii Europejskiej, w swoim przemówieniu z 9 grudnia potwierdził stanowczo,
że odpowiedź na wszystkie wyzwania sanitarne i gospodarcze, a także geopolityczne i klimatyczne, leży w europejskiej suwerenności. Oświadczył również:
„Francuska prezydencja będzie czasem projekcji. To pilna potrzeba chwili, ale także myślenie o przyszłości poprzez otwarcie, w nawiązaniu do
Konferencji w sprawie przyszłości Europy, nowych projektów europejskich: dla młodych, na rzecz obrony naszych demokracji i wartości, aby
wzmocnić poczucie przynależności do europejskiej kultury i historii, które nas łączą. Cóż, ciężkie zadanie, jak powiedziałby generał de Gaulle,
zwłaszcza w tak niestabilnym i niepewnym okresie.”
Rok 2022 będzie więc Europejskim Rokiem Młodzieży, aby młodzi ludzie pokochali i zrozumieli znaczenie Unii Europejskiej, aby zrozumieli, czego mają prawo
od niej oczekiwać i jakie mają wobec niej obowiązki. To doniosła decyzja, ponieważ europejska młodzież jest również przyszłością Unii Europejskiej. I młodzież
ta musi mieć możliwość życia i prosperowania w warunkach pokoju i zbiorowego bezpieczeństwa, jak również dobrobytu i wzrostu gospodarczego. Komisja
Europejska, Parlament Europejski i Rada Europejska w trójstronnych uzgodnieniach postawiły przed sobą poważne wyzwanie. A łatwo nie będzie!
Wizerunek Unii uległ w ostatnich latach znaczącej erozji. O ile fundamenty wspólnot, w szczególności Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 1957 r., której
rolą było rozwijanie wolnego handlu, organizowanie współpracy gospodarczej oraz promowanie postępu gospodarczego i społecznego, stały się w ciągu
ostatnich sześćdziesięciu lat rzeczywistością, nie ulega wątpliwości, że rozmaite ruchy tektoniczne reprezentowane przez żądania niektórych państw
członkowskich i ich oddziaływanie na Unię od 2010 roku podkopały strukturę i stabilność relacji.
Polityka zaciskania pasa narzucona przez Brukselę w celu przeciwdziałania globalnym zawirowaniom i wstrząsom finansowym, rezonujący w 2016 roku (choć
do dziś nie całkiem zakończony) Brexit, kontrowersyjne stanowiska Polski i Węgier w kwestii praworządności i poszanowania traktatów, presja wywierana
przez niektóre kraje, które chciałyby korzystać z europejskiej siły, nie przestrzegając jej wartości, oraz codzienne trudności w znajdowaniu porozumienia
między państwami członkowskimi pomimo pewnych niezaprzeczalnych zbieżności: to wszystko poważne problemy świadczące o ograniczeniach działania w
gronie 27 państw, obciążonego dodatkowo nasiloną technokracją w maszynie, która nie ma już nic wspólnego z koncepcją europejską, o której marzyli i której
pragnęli ojcowie założyciele Europy: Jean Monnet, Robert Schuman, generał de Gaulle i kanclerz Konrad Adenauer.
Nie można jednak zapomnieć o pokoju, który stanowi istotę konstrukcji europejskiej. Po dwóch wyniszczających wojnach światowych Europa zapragnęła
przekształcić pluralizm i rywalizację w niekiedy trudne, ale owocne współistnienie służące wspólnemu dobru.
Ostatnie wydarzenia w Ukrainie i Białorusi powinny nam o tym przypominać.
I uświadamiać największym europejskim sceptykom, że projekt wspólnotowy łączy w sobie trzy podstawowe elementy, które stanowią podstawę siły Unii, a
także jej potęgę. Są to:
Regionalna odmiana niektórych uniwersalnych zasad bezpieczeństwa zbiorowego (regulacja przez prawo, swobodny przepływ towarów,
usług, osób i kapitału, prawa człowieka oraz demokracja);
Aktualizacja projektów integrujących i ponadnarodowych będących wyrazem specyficznej cywilizacji europejskiej, w której ważne
miejsce zajmują jednostka i solidarność;
Ukonstytuowanie zachodnioeuropejskiego filaru transatlantyckiego liberalnego Zachodu (jak wyraził to John F. Kennedy 4 lipca 1962 r. w
swoim „wielkim projekcie” dwufilarowej wspólnoty transatlantyckiej).
Ceną za zbudowanie prawdziwej europejskiej suwerenności jest przestrzeganie tych fundamentalnych zasad.
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