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Cuda się zdarzają
Na VII Forum Korporacyjnym organizowanym 

przez ZBP i PARP, wicepremier, minister gospodarki 
Waldemar Pawlak zastanawiał się, ile w dzisiejszych re-
aliach Polski potrzeba czasu, wysiłku i pieniędzy, żeby 
zbudować firmę o kapitalizacji 100 mln dolarów. 

– Spotkałem młodego człowieka – powiedział wi-
cepremier – który zrobił to praktycznie bez kapitału, 
stworzył internetowy komunikator Gadu-Gadu. Student informatyki 
z Wrocławia został milionerem, sprzedając za 3 mln dolarów niemieckie-
mu funduszowi venture capital 20 proc. udziałów w stworzonym przez 
siebie portalu społecznościowym Nasza-klasa.pl. Projekt ten, co ciekawe, 
nie miał dofinansowania na żadnym etapie realizacyjnym. 

W.  Pawlak opowiedział o własnej przygodzie z „innowacyjnym” dużym 
bankiem komercyjnym. Przed kilku laty, zarządzając Warszawską Giełdą To-
warową, wystąpił o kredyt w wysokości pół miliona złotych na rozbudowę no-
watorskiego systemu aukcyjnego w oparciu o otwarte źródła oprogramowania 
– open source. Na propozycję oddania pod zastaw wartej 30 mln zł działki, 
bank odpowiedział: lepiej byłoby złożyć u nas taki depozyt… 

– To paradoks – mówił W. Pawlak, że polscy programiści zdobywają 
nagrody międzynarodowe, a informatyzacja gospodarki następuje z takimi 
oporami. Jako przykład nieudanego projektu wskazał instytucję podpisu 
elektronicznego. – Przyjęto zbyt ambitne rozwiązanie, aby do potwierdza-
nia autentyczności dokumentu i tożsamości jego nadawcy przy wymianie 
e-informacji stosować tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny. Banki 
znają mniej skomplikowane techniki, np. tokeny generujące jednorazo-
we hasła czy też zwykły e-podpis, który nie wymaga odwoływania się do 
urzędów certyfikacyjnych. Tego rodzaju instrumenty należy częściej wyko-
rzystywać, tym bardziej że do złożenia wniosków w urzędach nie potrzeba 
dwustuprocentowej identyfikacji petenta!

– Administracja powinna czerpać wzory ze sprawdzonych praktyk 
w biznesie. Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zasta-
nawiamy się nad stworzeniem mechanizmów wsparcia absorpcji środ-
ków unijnych – stwierdził wicepremier. Przykładem może być znany 
na rynku finansowym mechanizm reasekuracji, który banki mogłyby 
stosować, będąc partnerami przy wdrażaniu projektów unijnych.

Wicepremiera wspierał w dyskusji Andrzej Malinowski, prezydent 
Konfederacji Pracodawców Polskich. – Nie stać nas na tracenie przedsię-
biorczych Polaków i uczenie się na własnych błędach. Gospodarczy „cud” 
bez uaktywnienia rodzimej przedsiębiorczości nie stanie się z pomocą jedy-
nie zagranicznego kapitału. – Filozofia, że każdy robi, co chce, i nie ogląda się 
na innych, jest u nas wszechobecna – konkludował Krzysztof Pietraszkiewicz, 
prezes ZBP. – W sprawach strategicznych musimy porozumieć się ponad po-
działami, aby działać nie na zasadzie „róbta co chceta”, a po prostu sensownie. 

Żeby nie było tak jak we fraszce Sztaudyngera „Krytyk i eunuch 
z jednej są parafii, każdy z nich wie jak, żaden nie potrafi”. 
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