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Obniżki wynagrodzeń w niemal 
połowie firm i zwolnienia w 
ponad co czwartej to strategie 
przedsiębiorstw na pandemię. 
Z najnowszego badania Pol-
skiego Instytutu Ekonomicz-
nego przeprowadzonego na 
początku kwietnia wynika, że 
niemal co piąte przedsiębior-
stwo w Polsce nie posiada re-
zerw finansowych, a 30 proc. 
ma zapasy finansowe tylko na 
miesiąc lub dwa. Jednocześnie 
tylko 4 proc. przebadanych 
firm spodziewa się, że kryzys 

gospodarczy wywołany pande-
mią koronawirusa uda się za-
żegnać w zaledwie kilka ty-
godni. „Główne strategie prze-
trwania pracodawców to ob-
niżki wynagrodzeń, redukcje 
etatów i skorzystanie ze świad-
czenia postojowego” – napi-
sano w raporcie.  

Zgodnie z publikacją 39 proc. 
przebadanych przedsiębiorstw 
spodziewa się, że kryzys potrwa 
do wakacji, a 32 proc. respon-
dentów uważa, że stan ten 
utrzyma się aż do końca roku. 

Przeszło jedna czwarta firm 
(26 proc.) przewiduje, że po-
siada zapasy finansowe pozwa-
lające przetrwać okres powyżej 
3 miesięcy; przede wszystkim 
dotyczy to firm średnich (33 
proc.). 22 proc. badanych 
przedsiębiorstw ma środki fi-
nansowe maksymalnie na kwar-
tał – to głównie reprezentanci 
sektora handlowego. Wśród 
firm niemających zapasów fi-
nansowych przeważają mikro-
przedsiębiorstwa (26 proc.). n 
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 Nie udało się do porządku 
obrad Sejmu wprowadzić pro-
jektu dotyczącego głosowania 
korespondencyjnego dla 
wszystkich obywateli w wy-
borach prezydenckich. Trzech 
posłów klubu PiS zagłosowało 
tak jak opozycja (Wojciech 
Maksymowicz i Michał Wypij 
z Porozumienia oraz Grzegorz 
Puda z PiS) i również trzech 
– w tym Jarosław Gowin – 
wstrzymało się od głosu.
– Sytuacja jest patowa. Nikt 

nie mógł tego przewidzieć. Zna-
lezienie rozwiązania tej sytuacji 
jest teraz najbardziej palącą po-
trzebą. 

 Czy Prawo i Sprawiedliwość 
nie straci na tym, że forsuje 
termin 10 maja jako dzień 
wyborów? 
– Oczywiście, że staje się to 

teraz dużym obciążeniem. Ale 
też pamiętajmy, że nie ma w tej 
sytuacji prostego wyjścia. Rząd 
nie może wprowadzić stanu wy-
jątkowego lub klęski żywiołowej 
ot tak. Ku temu muszą zaistnieć 
konieczne przesłanki. Nie wy-
starczy to, że opozycja rzuca ta-
kimi hasłami. Taki stan wiąże 
się też z konkretnymi działania-
mi, także po jego wprowadzeniu. 
To nie jest tylko zabieg formalny. 
I co w takiej sytuacji? Jak na to 
zareaguje biznes? Co zrobią 
przedsiębiorcy? W końcu, jaki 
to będzie miało wpływ na rynek 
pracy? Ktoś o tym myśli? Oczy-
wiście, można wprowadzić stan 
klęski, tylko też konsekwencje z 
tego płynące trzeba wziąć na 
siebie. W sytuacji, w której po-
sypie się nam gospodarka, nie 
wystarczy powiedzieć: przepra-
szam. Dlatego rząd szukał roz-
wiązań, które pozwolą na prze-
prowadzenie bezpiecznych wy-
borów w wyznaczonym terminie. 
Można nie lubić PiS, ale to każdy 

powinien dostrzegać, że ta for-
macja próbuje podjąć optymalne 
działanie w tym zakresie. 

 Jest to o tyle ważne, że dzisiaj 
nikt nie wie, jak długo potrwa 
epidemia. 

– Poruszył pan zasadniczy 
problem. Wirus może dusić 
społeczeństwo jeszcze długo. 
Może odpowiednio mutować i 
na jesieni uderzyć z nową siłą. 
I co wtedy? Będziemy przedłu-
żać stan klęski? Wybory będą 
w sztuczny sposób przesuwane 
wbrew wszelkim mechanizmom 
konstytucyjnym? A wiadomo, 
co zrobią wtedy liderzy opozycji. 
Będą twierdzić, że rząd sobie 
nie radzi, że nie potrafi prze-
prowadzić wyborów. Im na-
prawdę nie chodzi o to, aby 
ten kraj wydźwignąć z trwają-
cych kryzysów. Chodzi o pro-
dukowanie rządowi coraz to 
nowych kryzysów. 

 Pojawił się także nowy pro-
blem. Jarosław Gowin złożył 
dymisję z funkcji wicepre-
miera oraz ministra nauki i 
szkolnictwa wyższego. Jest 
Pan tym zaskoczony? 
– Jest to wyjątkowa sytuacja, 

bo lider ugrupowania tworzą-
cego rząd wychodzi z niego, a 
jego partia nie wychodzi, dalej 
chce współkierować krajem. To 
doprawdy osobliwa deklaracja. 
Dzisiaj nikt nie wie, czy Polska 
ma rząd większościowy, czy już 
może mniejszościowy. Źle się 
stało, że Jarosław Gowin nie 
wstrzymał się z tym posunię-
ciem. To, co zrobił, nie służy 
niczemu dobremu. 

 Dlaczego zatem Gowin sprawę 
przesunięcia wyborów stawia 
na ostrzu noża? 
– Wie, że coraz więcej Pola-

ków boi się o swoje bezpie-

czeństwo w przypadku prze-
prowadzenia ich w maju. I chyba 
każdy chce być uważany za do-
brego wujka, który spełnia liczne 
zachcianki. Dla polityków jest 
to tym ważniejsze, że tak budują 
swoją popularność. A to prze-
kłada się na konkretne wyniki 
podczas wyborów. Gowin za-
pomina jednak, że dzisiaj nie 
ma możliwości przesunięcia 
majowej elekcji inaczej niż po-
przez stan wyjątkowy. I wracamy 
do punktu wyjścia. Można też 
szukać porozumienia z opozycją, 
ale ta ani myśli iść na układy. 
Sytuacja jest bardzo niebez-
pieczna, bo oponenci rządu nie 
biorą pod uwagę dobra państwa 
polskiego. Ich celem jest spo-
tęgowanie chaosu. To dopro-
wadzi do ruiny i na tym chcą 
wybić się do władzy. A mnie 

nurtuje to, czy do tego czasu w 
ogóle będzie czym rządzić? Czy 
Polska będzie jeszcze stabilnym 
państwem, opartym na normal-
nej strukturze? Wygląda to na-
prawdę bardzo źle. 

 W tej sytuacji niemożliwe jest 
rozpisanie wcześniejszych wy-
borów parlamentarnych. 
– W normalnym państwie 

rząd i opozycja zawierają układ 
o zawieszeniu broni. Starają się 
wstrzymać spory polityczne i 
przetrwać kryzys. Każdy polityk 
powinien czuć odpowiedzialność 
za państwo i włączyć się w opra-
cowywanie korzystnych dla nas 
wszystkich wariantów wyjścia z 
kryzysu. Teraz mamy sytuację 
XVIII-wiecznej targowicy. Sys-
temowego i zaplanowanego 
niszczenia państwa. Wystarczy 

spojrzeć na to, co się dzieje. 
Chaos nie jest dobry. A wydaje 
się, że na tę drogę wepchnął 
Polskę Jarosław Gowin. I gdy 
nie ma możliwości wyłonienia 
nowej większości parlamentar-
nej – bo jak przeprowadzić wy-
bory – należałoby dążyć do sta-
bilizacji. Tego, by był namacalny 
przejaw poczucia odpowiedzial-
ności za państwo. 

 Może Jarosław Gowin dał się 
skusić Borysowi Budce, który  
mówił o utworzeniu nowego, 
opozycyjnego rządu. Bogdan 
Borusewicz mówił wprost o 
tece premiera dla lidera Po-
rozumienia. 
– Nie chce mi się wierzyć, że 

tak doświadczony polityk jak 
Gowin chwyciłby przynętę. Aby 
taki rząd utworzyć, to potrzebne 
jest rozbicie Prawa i Sprawied-
liwości – a jest to mało realne – 
lub włączenie do tego projektu 
Konfederacji i Lewicy. I teraz, 
czy ktoś racjonalny wyobraża 
sobie rząd Jarosława Gowina, 
w którym wicepremierami byliby 
Robert Biedroń i Grzegorz 
Braun? 

Nie sądzę też, aby wszyscy 
posłowie Porozumienia chcieli 
w tym uczestniczyć. To byłby 
istny koalicyjny cyrk. Rząd od 
Janusza Korwin-Mikkego do 
Adriana Zandberga nie może 
być stabilny. Za dużo jest tam 
czynników wykluczających się. 
Sytuacja, w której funkcjono-
wałby rząd, którego cementem 
byłaby nienawiść do PiS, nie 
byłby w stanie wydźwignąć nas 
z chaosu. On nie byłby w stanie 
zaproponować czegokolwiek 
pozytywnego. Jedno jest pewne 
najbliższe godziny będą bardzo 
interesujące. 

 Dziękuję za rozmowę. 
Rafał Stefaniuk 

Potrzebne zawieszenie broni
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