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Troską elit każdego kraju powinno być nadanie rozwojowi takiego ukierunkowania, które pozwoli na zachowanie historycznej ciągłości narodu, zwiększenie efektywności i skuteczności instytucji państwowych i rozsądny wzrost
poziomu dobrobytu obywateli, a wszystko to w warunkach względnej otwartości, współpracy z innymi państwami i współdziałania dla ochrony globalnych dóbr publicznych.
Dobre rządzenie to zdolność do antycypacji zagrożeń i wyprzedzające
kształtowanie warunków, gromadzenie zasobów i tworzenie narzędzi, które
pozwolą stawić czoła znanym i nieznanym jeszcze zagrożeniom.Obserwacja przemian zachodzących we Francji powinna stać się okazją do uczenia
się zgodnie z Comtowską zasadą savoir pour prévoir, afin de pouvoir!
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Równość jako
narodowa namiętność
Narody demokratyczne zawsze kochają równość, jednakże w pewnych epokach posuwają się aż do szaleństwa w namiętności, którą odczuwają w stosunku do niej (Les peuples démocratiques aiment l’égalité dans tous les temps,
mais il est de certaines époques où ils poussent jusqu’au délire la passion qu’ils
ressentent pour elle) — ten cytat z pracy Alexisa de Tocquevilla O demokracji
w Ameryce jest przypominany we Francji w związku z trwającymi w grudniu 2019 roku protestami przeciwko zmianom w systemie emerytalnym.
Komentatorzy zwracają uwagę, że głoszący hasła równościowe Francuzi
równocześnie poszukują materialnych przywilejów i statusowych różnic.
Zauważają również, że nie doceniają oni wysokiej jakości warunków swojego życia i narzekają ponad miarę.
Czy Francja jest państwem wielkich społecznych nierówności? Podstawowa miara równości ekonomicznej jaką jest współczynnik Gini wynosiła
w 2017 roku 0,289 i sytuuje ten kraj bliżej bieguna skandynawskich demokracji społecznej niż anglosaskiego nierównościowego indywidualizmu. Co
więcej współczynnik ten pozostawał na prawie niezmienionym poziomie
w ciągu ostatnich dekad.
Czy w ostatnich dekadach Francuzi odnotowali postęp w materialnych
warunkach życia? Od końca lat 1940-tych dochody i siła nabywcza ludności Francji wzrosła trzykrotnie. Francuzi nie odnotowali także skutków
wzrostu cen po wprowadzeniu w 2001 roku euro, a podstawowe produkty
takie jak bagietka czy pasztet z gęsi nawet potaniały. Do poprawy jakości
życia przyczynił się również postęp techniczny — rewolucja telekomunikacyjna sprawiła, że usługi telefoniczne i internetowe są obecnie we Francji
tańsze o połowę niż kilkanaście lat temu.
Czy Francja może i powinna zwiększać wydatki socjalne? Państwo francuskie jest już silnie zsocjalizowane, a zadłużenie publiczne sięga 120%
pkb. Wydatki socjalne stanowiły w 2018 roku 31,2% pkb — zatem więcej
niż w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, o Stanach Zjednoczonych
nie wspominając. Wydawać więcej pieniędzy na cele socjalne nie trzeba,
wydawać efektywniej — jak najbardziej! — twierdzą francuscy ekonomiści.
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Czy Francja jest społeczeństwem merytokratycznym? Talenty rodzą się
wszędzie. Ich przekształcanie w osiągnięcia zależy w dużej mierze od jakości systemu edukacyjnego. Na edukację publiczną Francja przeznacza 5,5%
pkb i jest ona bezpłatna włącznie ze studiami wyższymi. Ambitni i pracowici
uczniowie mogą kontynuować naukę aż do doktoratów, dzięki rozbudowanemu systemowi stypendiów.
Czy Francuzi żyją dłużej niż kiedyś? W 1947 roku oczekiwana długość życia
we Francji wynosiła 66 lat i 8 miesięcy dla kobiet, 61 lat i 2 miesiące dla mężczyzn. W 2018 roku wyniosła 85 lat i 4 miesiące dla kobiet oraz 79 lat i 5 miesięcy dla mężczyzn. W ciągu 70 lat oczekiwana długość życia wzrosła przeciętnie o 17 lat, o prawie jedną czwartą!
Skoro jest tak dobrze, to, zapytać można, dlaczego tak wielu ludzi jest niezadowolonych? Obserwatorzy zauważają, że w przypadku reformy systemu
emerytalnego protestuje mniejszość — przedstawiciele około 20 „specjalnych” grupowych systemów emerytalnych, które obejmują obecnie ok. 4
miliony pracowników. Są to jednak grupy dobrze zorganizowane, zdolne do
zablokowania strategicznych obszarów (kolej, metro paryskie etc.), reprezentowane przez, tracące na znaczeniu, lecz wciąż silne, związki zawodowe.
Grupy te nie chcą przyjąć do wiadomości, że świat się zmienił, pracownicy w
ciągu życia zawodowego zmieniają prace, przechodzą z przedsiębiorstwa do
przedsiębiorstwa, ujednolicenie zasad nabywania emerytur jest zatem racjonalne. Ich protest jest bez wątpienia próbą obrony przywilejów grupowych
— próbą zdeterminowaną, lecz ekonomicznie i etycznie słabo uzasadnioną.
Protesty przeciwko reformie emerytalnej to zupełnie inne protesty niż bunt
„żółtych kamizelek”, osób z małych miast i zawodów zagrożonych gospodarczym pustynnieniem prowincji. Tamte protesty nie były obroną „specjalnych
praw”, lecz wyrażały gniew osób opuszczonych przez zglobalizowane paryskie elity.

Wołanie o więcej równości oraz coraz to nowsze źródła niezadowolenia i
gniewu zdają się łączyć Francję i wiele innych państw w Europie i poza nią.
Widmo krąży po świecie — widmo społecznych buntów.

Bogactwo Francji,
bogactwo Francuzów
Niektórym nic tak nie przeszkadza we śnie jak powodzenie i bogactwo innych. Niewiele osób w Polsce pomyśli, że tak o swoich rodakach
sądzą sami Francuzi. Hasła równości istotnie brzmią donośnie w tym
kraju i przekładają się na ciągły podgląd sytuacji materialnej sąsiada
oraz zatruwającą myśli zazdrość.
Co jednak o bogactwie Francuzów mówią dane statystyczne? Francuski
instytut statystyczny inse obliczył, że w 2018 roku 90% Francuzów dysponowało rocznym dochodem mniejszym niż 45220 euro rocznie, czyli
3768 euro miesięcznie. Kolejne 9% mieszkańców Heksagonu zarabiało
mniej niż 106210 euro rocznie (8850 euro miesięcznie). Następne 0,9%
to osoby o dochodach rocznych poniżej 259920 euro rocznie, a 0,09%
mieści się w przedziale rocznych dochodów pomiędzy 259920 euro a
699230 euro. Zwieńczeniem drabiny dochodów jest 0,01% ludności o
dochodach powyżej 699230 euro rocznie, czyli 58000 euro miesięcznie.
W tej ostatniej grupie jest we Francji około 6400 osób, w tym z pewnością najwięksi przedsiębiorcy (Bernard Arnault), wybitni francuscy
piłkarze (Kylian Mbape), gwiazdy filmu (Gerard Depardieu) lub spadkobiercy znanych piosenkarzy (np. rodzina zmarłego Johny Hollidaya).
Spośród żyjących w świecie 18 milionów milionerów (dane World Wealth
Report 2019), 635 tysięcy to obywatele Francji. Pozostają oni jednak daleko
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w tyle za Amerykanami (ponad 5 mln), obywatelami Japonii (ponad 3 mln),
Niemiec (1mln 300 tysięcy) czy Chin (1 mln. 200 tysięcy). Według danych
francuskiego urzędu statystycznego (inse) przeciętny majątek gospodarstwa
domowego we Francji w 2018 roku to 276000 euro.

muzeum), są świadomi, że sukces to nie tylko wzrost masy zysków, lecz
tworzenie czegoś społecznie użytecznego i trwałego. Wielu z nich wie,
że bycie bogatym zobowiązuje do dzielenia się bogactwem z innymi. Kto
wiele daje, jeszcze więcej otrzymuje!

W jaki sposób majątek był pomnażany? Rósł on najszybciej, gdy w ciągu
ostatnich 50 lat obywatel Francji inwestował na giełdzie (wzrost o 7500%)
lub w nieruchomości (wzrost o 4300%). Gdyby ktoś kupił metr kwadratowy
mieszkania w dobrej paryskiej dzielnicy w 1968 roku, to zapłaciłby 244 euro,
w 2020 roku sprzedaż haussmannowskiego w stylu mieszkania przyniosłaby
ponad 10000 euro za metr kwadratowy. Nawet jeśli uwzględni się, że w tym
okresie inflacja wyniosła kumulatywnie 729%, to zysk w dalszym ciągu byłby
ogromny. Wzrost cen mieszkań w Paryżu i wielkich aglomeracjach to źródło
wielkiego wzrostu majątku (niektórych!) Francuzów, i olbrzymi wzrost kosztów najmu dla innych Francuzów. Poza Paryżem nieruchomości są dużo tańsze. Portale pośredników na rynku nieruchomości informują, że za jedyne
400 tyś. euro w Normandii na kupca czeka pałac o 1000 metrach kwadratowych powierzchni – zakup w cenie czterdziestometrowego mieszkania w
XVI dzielnicy w Paryżu. Łatwiej pewno taki pałac kupić niż ponosić koszty
jego utrzymania!

Dynamiczna gospodarka rodzi i potrzebuje przedsiębiorców odnoszących
sukcesy. Miarą sukcesu jest wzrost firmy i wielkość zysków. Jeśli gospodarka szybko się rozwija, to powinno przybywać ludzi bogatych. Źródłem
bogactwa jest praca rąk i umysłów ludzi, inicjatywa ludzi, ich skłonność
do ryzyka, wytrwałość. Źle jest jeśli bogactwo rodzi korupcja, przywileje
lub tzw. układy… Dobrze jest jeśli ludzie cieszą się nie z tego, że pomniejszyli bogactwo innych, lecz że wzrosła ich własna zamożność. Życzmy tego
Francji, życzmy Polsce.

Jeśli ktoś nie wzbogacił się dziedzicząc duże mieszkanie w atrakcyjnej dzielnicy Paryża, to źródłem jego fortuny mógł być sukces przedsiębiorczy. Bernard Arnault, najbogatszy człowiek Francji, od lat z konsekwencją i sukcesem
buduje grupę lvmh składającą się z marek produktów luksusowych, Xavier
Niel wdarł się na rynek usług telefonii mobilnej z tanią ofertą firmy Free,
Pierre Kosciusko-Morizet stworzył internetowych portal sprzedaży Rakuten
France, Claude Solarz rozwinął firmę zajmującą się recyklingiem papierów.
Wybitni francuscy przedsiębiorcy dzielą się owocami swoich sukcesów z
innymi (przykładowo kolekcja dzieł sztuki zgromadzonych przez François
Pinault – innego z wielkich francuskich przedsiębiorców, stała się ozdobą
otwartego w maju 2021 roku w pałacu dawnej giełdy Bourse de Commerce

Foto 1
Dzielnica La Défense
widziana z tarasów
Fondation Louis Vuitton
Zasoby własne
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Polityka przemysłowa
na poważnie
W ostatnich dwóch dekadach XX wieku polityka przemysłowa była łatwym
chłopcem do bicia. Jej krytycy pytali o to skąd rządy mogą wiedzieć, jakie
będą zwycięskie technologie przyszłości, zwracali także uwagę na mroczność powiązań pomiędzy administracją a prywatnym biznesem, często
rodzących korupcją. Wcześniejsze sukcesy francuskiej polityki przemysłowej takie jak energetyką jądrowa, aeronautyka cywilna (Airbus) i wojskowa
czy szybka kolej (tgv) zostały przesłonięte wskazaniami na spektakularne
klęski interwencjonizmu państwa, gdy przykładowo okazało się, że zwodowany w 1960 roku, w obecności Generała De Gaulle’a, turbinowy statek pasażerski SS France o długości 316 metrów, został we wrześniu 1974
roku wycofany z eksploatacji przez Prezydenta Francji Giscarda d’Estaing
z powodu nadmiernych kosztów eksploatacji, a następnie sprzedany zagranicznym armatorom, aby w 2009 roku skończyć żywot pod inną banderą w
jednej ze stoczni indyjskich. O statku tym, jako przykładzie klęski państwa,
w latach 1970-tych w piosence Le France Michel Sardou śpiewał tak:

Byłem gigantycznym statkiem
Zdolnym pływać tysiąc lat
Byłem gigantem, byłem prawie..
Prawie tak silny jak ocean
Byłem gigantycznym statkiem,
Zabierałem na pokład tysiące kochanków
Byłem Francją. Co z tego zostało?
Zwłoki dla kormoranów.
Nie nazywajcie mnie Francją.
Francja pozwoliła na mój upadek.

Nie nazywajcie mnie nigdy Francją.
To moja ostatnia wola.
Zbudowanie nadmiernie dużego i kosztownego statku to typowy przejaw wcale nie-nitzscheanskiej woli narodowej potęgi i dumy, ot kosztowny,
nietrafiony i źle eksploatowany produkt.
W krytyce polityki przemysłowej tkwiło jednak coś więcej – tkwiła
pogarda dla produkcji dóbr materialnych, pracy rąk, a później robotów, często brudnej i uciążliwej. Po co nam ona – pytano — skoro wysoki poziom
życia przyniosą usługi, najlepiej usługi finansowe, przerzucanie pieniędzy
z rynku na rynek i z kraju do kraju w poszukiwaniu arbitrażowych korzyści. Dla zdolnego młodzieńca, a także zdolnej dziewczyny, praca w funduszach inwestycyjnych, a nie przy projektowaniu nowych produktów przemysłowych, to była prawdziwa ekscytacja i wysoka gratyfikacja. Studia
inżynieryjne — zbyt trudne, studia prawnicze i konstruowanie finansowych instrumentów pochodnych — pewna droga do wysokich zarobków.
Euforia ery postindustrialnej okazała się krótkotrwała. Najpierw kryzys
finansowy lat 2008-09, a następnie pandemia covid-19 pokazały, że kraje
Europy Zachodniej, w tym Francja, niewiele już produkują, że zmuszone są
oczekiwać tygodniami na maseczki czy respiratory, gdyż sprzęt ten muszą
importować z daleka. Świadomość opinii publicznej i rządów została przeorana. Tak jak poprzednio zakładano, że wszystko da się kupić na międzynarodowych rynkach z błyskawiczną dostawą, tak teraz we Francji pojawiają się niepokojące pytania o to, czy kraj ten ma być całkowicie zależny
od importu baterii elektrycznych i innego wyposażenia do produkcji i przechowywania energii, o to, gdzie znajdą się dyski twarde umożliwiające
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Polityka przemysłowa
Ludwika XIV:
wprowadzenie do
Francji tkactwa
Źródło:
Tablice z muzeum
regionalnego z
Troyes.

przechowywanie danych pacjentów i obywateli, gdy ich na terytorium
własnego kraju nie będzie odpowiednich instalacji?
Francuzi przecierają oczy ze zdumienia i pytają, gdzie z ich kraju wywędrowały tradycyjne przemysły takie jak: chemia, przemysł mechaniczny,
przemysł samochodowy, hutnictwo czy tekstylny. A jeśli wywędrowały
bezpowrotnie, to czy zostały zrekompensowane przez rozwój biotechnologii, sztucznej inteligencji (ai) czy rozwiązań informatycznych dla samochodów lub sprzętu gospodarstwa domowego.
Nie da się ukryć, że Francja ma powody do zmartwień. W 2018 roku udział
przemysłu w pkb tego kraju kształtował się na poziomie 13,4%, znacznie
mniej niż w Niemczech — 25,5%, Włoszech — 19,7% czy Hiszpanii — 16,1%.
Francję pociesza sukces jej przedsiębiorstw przemysłowych na rynkach
zagranicznych: zatrudnienie w przemysłowych zagranicznych oddziałach
firm francuskich wynosi 62% zatrudnienia w przemyśle Francji, podczas
gdy dla Wlk. Brytanii wskaźnik ten sięga 52%, dla Niemiec 38%, Włoch
26%, a dla Hiszpanii 10%. Jest to bardzo silny znak nie tylko siły przemysłowej przedsiębiorstw, ale i symptom daleko posuniętej delokalizacji.
Sukces francuskich firm przemysłowych za granicą przyczynia się do problemów z pogarszającym się od 20 lat bilansem handlowym Francji w sektorze dóbr przemysłowych: kraj ten importuje dużo – być może za dużo.
Oprócz problemów bilansu handlowego na horyzoncie pojawiają się
skutki zmian sposobów produkcji i konsumpcji w związku z zachodzącymi
zmianami klimatu. Jakie będą mieć konsekwencje dla produkcji przemysłowej i jak rząd może w tych przemianach pomóc? Jak skutecznie prowadzić politykę przemysłową?
Francja tęskni za Państwem-Strategiem zdolnym do identyfikacji i prognozowania rozwoju kluczowych technologii i do ukierunkowania rozwoju struktury przemysłowej. Jednakże, w gospodarce o dominującej
własności prywatnej i przedsiębiorstwach mających konkretnych właścicieli, oddziaływanie państwa musi być bardziej subtelne niż wtedy, gdy
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rządy są również właścicielami przedsiębiorstw. Współczesne państwo ma
jednak w tym celu różnorodne narzędzia: kontrolę inwestycji zagranicznych (z narzędzia tego intensywnie korzysta francuski minister gospodarki
Bruno Le Maire) regulacje, ustawodawstwo dotyczące własności intelektualnej, standardy techniczne czy certyfikacje. Narzędzia te są stosowane
szczególnie mocno w gałęziach, które przez władze Francji wskazane zostały
jako priorytetowe: samochodowy, aeronautyczny, telekomunikacja, kolejnictwo, elektryczność i sprzęt medyczny. Zastosowanie narzędzi polityki przemysłowej w tych dziedzinach zaowocować ma nowoczesnymi produktami i
usługami, które państwowe (kolej i elektryczność) i prywatne firmy Francji
z dumą zaoferują światy. Rządy gospodarczo kontratakują! Jak efektywnie?
Poznamy po owocach!

Suwerenność sanitarna:
co produkować w obrębie
własnych granic?
Działania ludzi mogą być powodowane emocjami. Działania rządów
powinny być celowe — racjonalnie dobierające narzędzia w celu realizacji zamierzeń. W demokratycznych czasach rządy odpowiadają za skutki
swoich działań wobec wyborców. Rządzący powinni być odpowiedzialni
za skutki, które są wynikiem ich działań lub zaniechań. Wyborcy chcą
tanich dóbr konsumpcyjnych, rozrywki bez granic z tanimi podniebnymi
przemieszczeniami. Chcą jednak również bezpieczeństwa, szczególnie gdy
pojawiają się wielkie zagrożenia.
Współczesne koncepcje bezpieczeństwa rozszerzone zostały o pojęcie
bezpieczeństwa sanitarnego. Rodzi ono zobowiązanie rządów do ochrony
ludności przed zagrożeniami, a także do skutecznej ich likwidacji. Czasami, jak w przypadku trwającej pandemii, zmniejszenie zagrożeń wymaga
zamknięcia granic i narzucenia kwarantanny. Może to czynić jedynie rząd
suwerennego państwa, które posiada prawo do stosowania środków przymusu w obrębie swojego terytorium. Po to, aby skutki zagrożeń likwidować, a choroby leczyć, rządy muszą mieć odpowiednie środki, muszą system ochrony zdrowia zorganizować i być w stanie pozyskać niezbędny
sprzęt, gdy zagrożenie pojawia się we wzmożonej skali.
Rząd Francji, ale pewno nie tylko on, gdyż idea krąży w powietrzu, zaczął
się posługiwać pojęciem suwerenności sanitarnej, gdy mieszkańcy Heksagonu dowiedzieli się, że maseczki, testy, substancje czynne do produkcji testów, inne farmaceutyki i sprzęt medyczny sprowadzane są z dalekich krajów, a w sytuacji kumulacji zagrożeń i potrzeb, trzeba ustawiać się
z innymi państwami w kolejce do zakupów.
Odwołanie się do suwerenności sanitarnej nie jest z pewnością nawoływaniem do produkcji wszystkiego w granicach własnego kraju. W 27
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fabrykach działające we Francji firmy farmaceutyczne wytwarzają leki o
wartości 54,5 miliarda euro (dane z 2016 roku) i prawie połowa tej produkcji
jest eksportowana (25,7 miliarda euro). Francuski farmaceutyczny bilans handlowy także nie wygląda źle, gdyż przynosi temu krajowi 7,6 miliarda euro
nadwyżki. Francja jest wciąż czwartym największym producentem leków w
Europie (po Szwajcarii, Niemczech i Włoszech), ale jeszcze do 2008 roku była
producentem największym.
Problemem Francji nie jest niska samowystarczalność zaopatrywania się w
leki — tej nikt nie postuluje, lecz to, że Francja w coraz większym stopniu produkuje „starzejące się” leki, które po 20 latach przestają być chronione patentami i jako „generyki” (leki odtworzeniowe) mogą być produkowane przez
każdą firmę w każdym kraju. Po zakończeniu ochrony patentowej leki takie
gwałtownie tanieją i przynoszą „śmieciowe” zyski i niskie płace.
Dla rządów rozwiniętych państw europejskich wyzwaniem nie jest produkcja maseczek, które nie mają wielkiej wartości dodanej, lecz nowych, innowacyjnych, objętych patentami, a dzięki temu droższych leków. Tutaj bilans dla
kraju Ludwika Pasteura jest dość przykry. Wśród 254 nowych leków dopuszczonych do sprzedaży we Francji w latach 2016-18 jedynie 20 jest produkowanych we Francji, a 46 w Wielkiej Brytanii, 36 w Niemczech i 31 w Irlandii.
Nie ma i nie będzie nowych leków bez dynamicznego sektora biotechnologii.
Ten jednak został we Francji w blokach startowych, z małymi i średnimi firmami, które nie są w stanie podjąć i sfinansować nowatorskich, a zatem ryzykowanych projektów medyczno-biznesowych. Przyczyną tego stanu rzeczy
wydaje się być regulacyjna biurokracja, która utrudnia testowanie leków i
opóźnia ich wprowadzenie do sprzedaży.
W koncepcji suwerenności sanitarnej owszem chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne własnych obywateli, ale także o tworzenie i wytwarzanie w granicach
własnego kraju produktów innowacyjnych, użytecznych i o dużej wartości
dodanej. Produkcję wyrobów chemii elementarnej, masowych, łatwo imitowalnych pozostawmy innym. Cel jest znany Francji i innym państwom — jak

go zrealizować pozostaje wyzwaniem i sprawdzianem jakości rządów, zdolności przedsiębiorstw i kreatywności przedsiębiorców.

Innowacje:
twórczy składnik
twórczej destrukcji
Postęp techniczny, sprzęgnięty z mechanizmami gospodarki rynkowej, jest
potężną siłą rozrywającą gospodarcze status quo. Wraz z destrukcją, ta
potężna siła niesie nadzieję na tworzenie czegoś nowego, lepszego, ułatwiającego życie, ale równocześnie czyniące je pełniejszym. Warunkiem
jest dobra rozumiana innowacyjność.
Trudno o innowacje pożądanego rodzaju i niezbędnej skali bez adekwatnego finansowania. Przoduje pod tym względem Japonia, przeznaczając na
badania i rozwój 3,28% swojego pkb, a za nią znajdują się Niemcy (3,13%) i
Stany Zjednoczone (2,83%). Francja, w ciągu ostatnich dziesięciu lat, konsekwentnie zwiększa wydatki na B&R i w 2018 roku na cele te przeznaczyła,
łącznie administracja publiczna i przedsiębiorstwa, 52,9 miliarda euro, czyli
2,19% pkb. Wzrost wydatków zaowocował przesunięciem się Francji z 18
w 2016 roku na 12 w 2020 roku miejsce w Global Innovation Index — rankingu innowacyjności przygotowywanym przez wipo (World Intellectual
Property Organization).
Nie wszystkie innowacje są sobie równe. Spośród nieskończonej ilości
możliwych innowacji najważniejsze są te, które upowszechnione zostaną
w gospodarczych zastosowaniach. Dobrymi przykładami są: inżynieria materiałowa pozwalająca tworzyć nowe materiały lub poprawiać

18

19

charakterystyki dotychczasowych czy biotechnologie, które dają nadzieję na
skuteczniejsze leczenie.
Tworzenie i podaż innowacji może i powinno być ukierunkowane przez bodźce
tworzone przez rządy i oczekiwania opinii publicznej. Współcześnie takim
powszechnym oczekiwaniem jest tworzenie innowacji ukierunkowanych na
nowe, przyjazne środowisku, źródła energii.
Kurs na energię odnawialną jest nieodwracalny, ale technologie pozwalające
na generowanie energii elektrycznej w sposób stabilny i relatywnie tani nie są
czymś danym. Muszą być opracowane i testowane. Przykładowo, trwa technologiczny wyścig w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań dla pływających elektrowni (siłowni) wiatrowych. Oferują one, w przeciwieństwie do funkcjonujących już, stacjonarnych (wbudowywanych w dno) morskich elektrowni, możliwość zakotwiczenia w większej odległości od linii brzegowej – wiatr jest tam
silniejszy i bardziej stabilny, a same zakotwiczone elektrownie, budzą mniejszy
sprzeciw rybaków i ekologów.
Obecnie dostępne są trzy techniczne rozwiązania: elektrownie wiatrowe osadzone na dość tanich podstawach betonowych, elektrownie wiatrowe osadzone na platformach używanych do wierceń w morzu oraz elektrownie wiatrowe, pół-zanurzone, na podstawach ze stali przypominających konstrukcje
elektrowni wiatrowych typu offshore.
Firmy francuskie są wśród liderów w każdym z testowanych rozwiązań. Jeśli
wszystko przebiegnie pozytywnie, to na pływających platformach instalowane
będą 15 mw turbiny, które do 2030 roku mogą zapewnić Francji podaż energii elektrycznej równą 33000 mw, czyli połowie obecnej produkcji energii elektrycznej ze źródeł nuklearnych. Długa linia brzegowa Francji może pozwolić
temu państwu, według oszacowań ademe (Agence de la transition écologique)
wiatrowe elektrownie pływające o łącznej mocy 160000 mw — nie tylko samowystarczalność energetyczną, ale Francja mogłaby stać się wtedy wielkim eksporterem energii elektrycznej, krajem wiatrem i energią płynącym.

Są oczywiście inne pola oczekiwanej i społecznie pożądanej innowacyjności. W starzejących się społeczeństwach wzrost produktywności, niezbędny dla utrzymania poziomu życia, zapewnić może tylko robotyzacja.
Taki kierunek obrała Korea Południowa, w której liczba robotów na 10000
zatrudnionych w przemyśle wynosi 855, tym tropem podąża Japonia z 364
robotami, a za nią Niemcy (346) i Szwecja (277). Francja pozostaje znacznie
w tyle z 177 robotami na 10000 pracowników w przemyśle łudzona chyba
przekonaniem, że masowa imigracja będzie zapewniać tanich pracowników.
Innowacyjne przedsięwzięcia potrzebują przedsiębiorców, którzy podejmą
ryzyko przetwarzania innowacji w rynkowo aprobowane produkty i usługi.
W tym celu tworzą oni nowe przedsiębiorstwa, owe start-upy, z których szydzą, nierozumiejące natury procesów gospodarczych, gwiazdy
kabaretów.
Jeśli nowe przedsięwzięcie gospodarcze się powiedzie, to jego owoce zasłużenie przypadają przedsiębiorcy. Zakusy na owoce tego sukcesu, w postaci
bardzo silnie progresywnego opodatkowania zniechęcają do przedsiębiorczości — wysiłku i ryzyk, które jej towarzyszą. Jak pisze francuski ekonomista Philippe Aghion: Z powodu zawiści społecznej nie wolno karać super
bogatych, należy jednak przeszkodzić im w tworzeniu barier dla innowacyjności poprzez regulacje czy nadużywanie siły rynkowej.
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Uniwersytecka
duma Francji:
Rankingi mają znaczenie
Wiadomość obiegła lotem błyskawicy francuską prasę: Uniwersytet Paryż-Saclay znalazł się na 14 miejscu shanghajskiego rankingu uczelni świata, po
raz pierwszy tuż za pierwszą dziesiątką składającą się prawie że wyłącznie
z uczelni amerykańskich, z będącym nieprzerwanie od 18 lat na czele Uniwersytetem Harwardzkim. Nie był to koniec dobrych informacji, gdyż na 36
miejscu znalazł się uniwersytet PSL (od Paris Science et Lettre), na 39 Sorbona, l’Université de Paris na 65, a l’Université Grenoble-Alpes na 99 pozycji w rankingu.
Ktoś mógłby zapytać czy poprawa miejsca w rankingu oznacza, że uczelnie
francuskie zasłynęły w ostatnim czasie z nowych odkryć, a w ich murach
pojawili się naukowi giganci miary Ludwika Pasteura czy Marii Skłodowskiej?
Nie, oczywiście, że nie. Już wcześniej Francja posiadała znakomite Grandes
Ecoles, w tym szkoły inżynierskie, a fakultety matematyczne francuskich
uniwersytetów wyprzedzały matematyków z Princeton, gdyż wywodzili się
z nich laureaci medalu Fieldsa — matematycznego odpowiednika Nagrody
Nobla.
Wcześniejsza niska pozycja rankingowa uniwersyteckich uczelni francuskich drażniła dumę Francuzów, a w znacznej mierze wynikała ze względnie małej wielkości uczelni i podporządkowania ich zarządzania centralnej
administracji.
Przyjęta w 2007 roku Ustawa dotycząca wolności i odpowiedzialności uczelni
(La loi relative aux libertés et responsabilités des universités) zwana niekiedy
ustawą Valérie Pécresse (od nazwiska jej politycznego promotora, niegdyś
minister w rządzie Prezydenta Sarkozy, a w 2020 roku Prezydent Regionu Île-de-France) zachęciła uczelnie do łączenia się, a ich władzom dała swobodę
w kształtowaniu struktur wewnętrznych i podejmowaniu innowacyjnych, a

przez to bardziej ryzykownych eksperymentów. W ten sposób powstała
uczelnia nazwana Paris-Saclay, w skład której weszły Grandes Écoles jak
Centrale Supelec, Normale sup Cachan, AgroParisTech, Institut d’optique;
ośrodki badawcze jak cnrs, cea czy Inra oraz uniwersytet Par-Sud — w
pojedynkę żadne z nich nie miałoby szans na tak wysoką pozycję rankingową. W ślad Paris-Saclay poszedł Uniwersytet psl, który od 2019 roku
grupuje Grandes Écoles jak: l’École nationale supérieure de chimie de Paris,
l’École normale supérieure, l’École pratique des hautes études, l’École
supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris, l’École
nationale supérieure des mines de Paris, l’Observatoire de Paris oraz uniwersytet Paris-Dauphine.
Proces konsolidacji nie był łatwy, gdyż grupowane jednostki nie chciały
tracić swojej tożsamości i płynącej z historii siły. Przekonane zostały dzięki
stworzeniu federacyjnej struktury wewnętrznej respektującej odrębność
misji: badania czy głównie nauczanie; poziom licencjackiego przekazywania wiedzy czy poziom rozwoju wiedzy i badań własnych etc. oraz uporczywymi zachętami władz ministerstwa, które wierzyły, że droga do poprawy
miejsc w rankingu, a tym samym reputacji, wiedzie przez konsolidację.
Dodatkowo, pewną rolę w szybkim wywindowaniu uczelni na globalny piedestał odegrała znajomość kuchni tworzenia rankingu i umiejętne wykorzystanie tej wiedzy.
Znacznie szybciej do warunków międzynarodowego rynku edukacyjnego
przystosowały się francuskie szkoły biznesu. Uczyniły to samodzielnie,
chociaż we Francji zmiany są zazwyczaj promowane „z góry w dół” — przez
administracyjną elitę kraju. W ostatnim, z 2019 roku, rankingu europejskich szkół biznesu liderem okazała się paryska hec, a pięć innych uczelni
biznesowych z Francji znalazło się w czołowej 20-ce (na równi z programami MBA uczelni brytyjskich). Wiele francuskich uczelni biznesowych
zostało stworzone z inicjatywy regionalnych izb gospodarczych (Chambres
de Commerce) — funkcjonują one poza „ciężkimi” strukturami państwowych uniwersytetów. Dość wcześnie dostrzegły one potencjał i zagrożenia
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internacjonalizacji edukacji biznesowej, zmieniły swoją wewnętrzną strukturę, selektywnie sięgnęły po zagranicznych zarządców i wykładowców,
zaoferowały programy w języku angielskim. W rezultacie wzrosła atrakcyjność uczelni biznesowych Francji i poprawiły się ich miejsca w rankingach.
Analizując przykład Francji, i zostawiając na boku szkoły menedżerskie,
warto zauważyć, że jeśli sukces projektu Paris-Saclay miałby być źródłem
inspiracji dla polskich uczelni, to warto pamiętać, że rzeczywiście został osiągnięty w dużej mierze dzięki wzrostowi wielkości uczelni, ale wzrost ten miał
miejsce przy starannej kontroli funkcji jej poszczególnych części składowych.
Tylko w ten sposób kształcenie młodzieży, jako publiczna misja uniwersytetu,
może zostać pogodzone z odpowiedzialnością za jakość badań naukowych i
efektywność wydawanych na nie publicznych środków. Wysokie miejsce w
rankingach mogą cieszyć, ale jak podkreśla Jean Chambaz, Prezydent Sorbony, właściwym celem kierowanego przezeń Uniwersytetu jest dobre pełnienie publicznej misji prowadzenia badań i kształcenia.

Czy Francja
może obniżyć
wydatki publiczne?
Wiek XX był wiekiem stałego wzrostu wydatków publicznych. W demokratycznych państwach nowe prawa socjalne są łatwo uchwalane i szybko
stają się prawami nabytymi. Najczęściej mają one również realne skutki w
postaci świadczeń i uprawnień przekładających się na wzrost wydatków
publicznych. Czy, i ewentualnie jak, można zmniejszyć ciężar wydatków
publicznych?
Rząd Francji ogłosił dążenie do zmniejszenia wydatków publicznych w celu
utrzymania pod kontrolą ciężaru obsługi długu publicznego oraz stworzenia szansy dla obniżenia podatków.
Francja jest na początku lat dwudziestych XXI wieku europejskim rekordzistą w wymiarze wydatków publicznych. Jej wydatki publiczne stanowiły w
2017 roku — 56,5% produktu krajowego brutto. Zamierzeniem rządu jest
obniżenie tego wskaźnika o 3%.
Przygotowane przez rządowy instytut studiów strategicznych Strategie
France opracowanie Où réduire le poids de la dépense publique? wskazuje,
że jest to możliwe i sugeruje kierunki działań w celu osiągnięcia tego celu.
Strategie France (sf) dodaje rządowi otuchy. W ciągu ostatnich dwudziestu lat aż 21 państw członkowskich ue było w stanie zmniejszyć wydatki
publiczne. sf podkreśla, że głównym kierunkiem działania powinno być
zmniejszanie wydatków socjalnych. Pozycja ta stanowi 20,1% pkb, czyli
4,3% więcej niż przeciętna w państwach Unii Europejskiej. W szczególności nadmiernie hojny, dla pokolenia obecnych emerytów, jest francuski
repartycyjny system emerytalny.
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Analizując, i porównując z innymi państwami europejskimi, strukturę francuskich wydatków publicznych, rządowi stratedzy zauważają, że przerost jednego typu wydatków ma miejsce kosztem innych wydatków. W szczególności, Francja wydaje relatywnie mniej niż jej sąsiedzi na edukację i badania. Z kolei Francja wydaje więcej niż inni na pomoc publiczną dla przedsiębiorstw – wielkość ta sięga 6,2%, czyli 1,1% ponad średnią eu.
Strategia redukcji wydatków publicznych w części odzwierciedla wybory
polityczne rządu. Jednakże, jak podkreślają rządowi analitycy, Francja nie
będzie w stanie zbliżyć się do przeciętnego europejskiego poziomu wydatków publicznych bez redukcji wydatków socjalnych. W przeciwnym razie
rząd musiałby dokonać głębokich cięć w obszarze priorytetowych wydatków, a mianowicie edukacji i lokalnych inwestycji publicznych.
Jak podkreślają autorzy opracowania strategia redukcji wydatków publicznych musi być wyborem szeroko podzielanym przez społeczeństwo. W przeciwnym razie wieloletni scenariusz redukcji wydatków publicznych będzie
wetowany przez protesty społeczne i obalany przez ulicę.

Foto 3
Sorbona,
gmach główny
zasoby własne
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Wielkie inwestycje
publiczne: zamierzenia,
kosztorysy i spory
sądowe

zaprojektował, oddany w 2015 roku, nowy budynek Filharmonii Paryskiej.
Podpisany w 2007 roku kontrakt opiewał na 118 milionów euro, natomiast
ostateczny koszt realizacji wyniósł 386 milionów euro. W 2017 roku zarząd
Filharmonii Paryskiej skierował do sądu pozew przeciwko Jean Nouvelowi
domagając się od niego zapłaty faktury w wysokości 170,6 miliona euro,
której częścią jest kara za opóźnienie w oddaniu obiektu. Żądana kwota
jest niemalże 10-krotnie wyższa od honorarium dla pracowni Jean Nouvela.
Jak trwożnie alarmują prawnicy Jean Nouvela, jeśli zostanie wyegzekwowana, stanie się finansowym wyrokiem śmierci dla zespołu architekta.
Adwokaci Nouvela ruszyli więc do kontrofensywy składając pozew przeciwko Filharmonii, zarzucając jej błędy nadzoru oraz niesprawiedliwe skierowanie oskarżeń wyłącznie przeciwko architektowi, a nie firmom wykonawczym. Sprawa jest, jak się powiada, rozwojowa.

W wielu krajach silnie widoczna jest potrzeba inwestycji publicznych. Pękające mosty, drogi pełne dziur czy zaniedbane szpitale wołają o interwencję
rządów, o inwestycje publiczne. Wołania te są tym bardziej uzasadnione, im
dogodniejsze warunki finansowania. Państwa Europy weszły w okres trwale
niskich, a nawet negatywnych stóp procentowych. Rozlegają się zatem głosy:
pożyczać, wydawać, projektować i budować!
Nawet jeśli ogólny kierunek jest słuszny, to warto pamiętać o tym, że to nie
pieniądz powinien szukać projektów, lecz projekty pieniędzy. Analiza zasadności inwestycji, jej krótko- i długookresowych kosztów i korzyści zawsze
powinna towarzyszyć projektom inwestycji publicznych. Gdy już zostanie
ona przeprowadzona i przyniesie konkluzje o korzyściach netto z realizacji
inwestycji, to cała uwaga powinna zostać skierowana na stworzenie struktury zarządczej dla projektu inwestycyjnego — chodzi o to, aby projekt został
zrealizowany po kosztach odpowiadających przyjętemu kosztorysowi.
Jest to sprawa niebagatelnej wagi, gdyż ostatnie lata przynoszą informacje o opóźnieniach w realizacji inwestycji i o systematycznej rozbieżności
pomiędzy planowanymi a faktycznymi kosztami realizacji dużych inwestycji
publicznych czy są to lotniska, elektrownie atomowe czy filharmonie.
Niemalże każdy kraj boryka się z opóźnieniami w oddawaniu obiektów i problemem niedoszacowania kosztów dużych inwestycji publicznych. Francja żyje obecnie sporem sądowym pomiędzy firmą słynnego architekta
Jean Nouvela — projektanta min. Muzeum Quai Branly-Jacques Chirac i
budynku Instytutu Świata Arabskiego w Paryżu a Filharmonią Paryską. Na
zlecenie miasta Paryża, rządu Francji oraz Regionu Il-de-France Jean Nouvel

Dobrze skonstruowane umowy, skutecznie wdrażane projekty, czujnie monitorowana realizacja tak, aby zapobiec szkodzie, zanim się pojawi.
Tylko wtedy wstęgi będą przecinane, rachunki regulowane, a prawnicy i
sądy pozostaną bezczynni. Cóż, marzyć zawsze wolno!
Foto 4
Audytorium Pierre Boulez
w filharmonii paryskiej
Zasoby własne
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Jak zapobiegać degradacji
elity administracyjnej?
Wyższe płace poprzez obniżenie podatków, lecz równocześnie więcej tanich
lub darmowych usług, więcej opieki i ochrony, lecz również mniej ingerencji administracyjnej — oczekiwania wobec rządów zdają się przypisywać im
nadziemskie zdolności. Siły nabywczej dostarczyć można wypisując czek –
tak zrobił Prezydent Francji Emanuel Macron rozdając, od grudnia 2018 roku,
poprzez rozmaite jednorazowe bonusy i nowe socjalne transfery 17 miliardów
euro w zamiarze uśmierzenia protestów żółtych kamizelek.
Lepszych i przynoszących trwalsze rezultaty, służących długookresowej poprawie warunków życia, polityk nie tworzy się na kolanie i nie wdraża się wygłaszając przemówienia, nawet jeśli pełne są błyskotliwych literackich odniesień.
Potrzebna jest sprawna administracja publiczna zdolna do zaprojektowania
rozwiązań i skutecznego ich wdrożenia. Potrzebne są, innymi słowy, dobre,
czasami być może inne, kadry!
Wiele społeczeństw zdaje się zazdrościć Francji jakości kadr administracyjnych, ich profesjonalizmu i zdolności do nadzorowania złożonych publicznych
projektów inwestycyjnych, które przyniosły Francji takie sukcesy przemysłowe jak elektrownie nuklearne czy szybkie koleje (tgv). Łatwiej jednak być
prorokiem w obcym kraju, gdyż we Francji upowszechnia się opinia o słabości
wyższych kadr administracyjnych państwa, której przyczyną jest jej sposób
rekrutacji, kształcenia oraz typowe ścieżki kariery.
Zwięzłą diagnozę stanu wyższych kadr Francji przedstawił były bliski doradca
Prezydenta Macrona Ismael Emelien, zdaniem którego Nasza administracja nie
jest dostosowana do współczesnej epoki. Odtwarza ona i podwaja podziały społeczne zamiast pomagać w ich rozwiązywaniu. Jest nadmiernie zhierarchizowana,
ze szkodą dla podmiotów funkcjonujących w terenie i nie umie wczuć się w położenie użytkownika swoich usług. Potrzebna jest rewolucja kulturalna, gdyż stawka
jest olbrzymia (Le Figaro, 10 maja 2019 roku).

Niezadowolenie z elity administracyjnej państwa skłoniło Prezydenta
Francji E. Macron do zaproponowania likwidacji lub przynajmniej głębokiej reformy instytucji uosabiającej te kadry, a mianowicie sławnej l’Ecole
National d’Administration (ena). W dyskusji na temat tej instytucji i jej
funkcjonowania dominują trzy podstawowe problemy, które wydają się
być wspólne dla tego typu szkół kształcących wyższe kadry dla państwa.
Pierwszym jest problem kryteriów rekrutacji. Gdy 9 października 1945 roku,
z inspiracji De Gaulle’a i jego współpracownika Michela Debré, powołano
ena, Francja podnosiła się z upokorzenia czasu wojny. Kapitulacja w 1940
roku, kolaboracyjny reżim Vichy, niesława i dożywotnie więzienie dla Marszałka Pétaina, wykonana kara śmierci dla szefa rządu Vichy Pierra Lavala –
fakty ilustrowały zepsucie administracji państwa. Konieczne było jej odnowienie z oparciem się na nowych ludziach. Starym zarzucano min., brak kontaktu ze społeczeństwem, brak ducha służby i orientacji demokratycznej.
Pierwszy rocznik słuchaczy ena liczył 86 osób przyjętych na podstawie
zróżnicowanych kryteriów, rozmaitych ścieżek życiowych (czasami zasług
czasu wojny) i edukacyjnych. Znaleźli się w nim min. przyszli wielokrotni
ministrowie Francji Jacques Duhamel, Yves Guéna i Alain Peyrefitte. Z czasem kryteria przyjęcia zostały zmienione, stały się bardziej akademickie
i zaczęto przyjmować, na podstawie wymagających i wielostopniowych
konkursów, prawie że wyłącznie absolwentów najlepszych uczelni francuskich. W rezultacie malała liczba słuchaczy pochodzących z warstw
ludowych — w pierwszych dekadach funkcjonowania szkoły udział dzieci
robotników wśród jej słuchaczy był znacznie wyższy niż obecnie.
Czy jednak ta linia krytyki prowadzić ma do rezygnacji z kryteriów merytokratycznych (jakości przygotowania kandydata), do dyskryminacji pozytywnej, wprowadzania kwot dla studentów pochodzących z pozostałych warstw społecznych? Skład społeczny słuchaczy ena, twierdzą zwolennicy merytokracji i przygotowywania kadr administracyjnych wysokiej jakości, nie musi odzwierciedlać różnorodności społecznej — funkcje
przedstawicielskie pełni bowiem parlament. W trosce o demokratyzację
dostępu do ena, argumentują, preferowaną drogą powinna być poprawa
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jakości przygotowania wszystkich kandydatów, może przez specjalne kursy,
może poprzez dodatkowy rok studiów wstępnych.
Foto 5
Kazimierz Zgorecki,
wystawa fotografii
okresu miedzywojennego w Tours,
Zasoby własne

Drugim problemem jest zawartość programu i metodyka kursów. Do ena
trafiają osoby, które już skończyły jakieś studia, a często krócej lub dłużej
pracowały. Część programu realizowana jest przez staże. W części kursowej

ważne jest jednak, aby zajęcia ze słuchaczami nie były nadmiernym powtórzeniem znanych treści lub ćwiczeniami pamięci. Wielu absolwentom
ena zarzuca się nadmierny, chociaż z natury kartezjański, a więc francuski, racjonalizm i technokratyzm oraz przesadne pro-biznesowe i „projektowe” podejście do pracy w administracji. Krytycy dostrzegają brak empatii i szerzej tego, co powinniśmy nazwać etyką państwową. Zauważają, że to
nie biegłość w księgowości czy analizie finansowej czyni z dowolnego specjalisty dobrego wysokiego urzędnika państwowego, lecz wysoka świadomość moralna i poczucie silnego związku z własnym narodem. Przypominają słowa, które wypowiedział twórca ena — Michel Debré: Kształcenie —
nie wolno o tym zapominać — ma również wymiar moralny. Nie jest zadaniem

udział w polityce, ani narzucanie jakiejś doktryny. Szkoła powinna jednak wpoić przyszłym funkcjonariuszom poczucie racji stanu; sprawić, że zrozumieją odpowiedzialność Administracji, rozsmakować w wielkości i zaakceptować służebność zawodu. Szkoła może uczynić więcej. Dzięki wysiłkowi najlepszych profesorów, poprzez powołania na przykład wielkich postaci przeszłości, powinna dać swoim uczniom kilka cech dominujących: poczucie człowieczeństwa, które przenika życie w każdych okolicznościach, poczucie decyzyjności, które pozwala, po rozważeniu ryzyk, podjąć decyzję, wyobraźnię, która nie
uchyla się przed śmiałością i wielkością. Co więcej, założyciele pierwszej [stworzonej we Francji w 1848 roku przez Ministra Edukacji Publicznej Lazara Carnot szkoły administracji — istniała ona zaledwie rok — przyp. as] szkoły administracji oczekiwali wiele od ducha, który ożywia uczniów. Mieli rację i warto
dzisiaj [w roku 1945 — roku założenia ena — przyp. as] w przededniu okresu,
w którym obowiązki służby państwu będą cięższe niż kiedykolwiek, odnowić
ducha republikańskiego roku 1848, w którym wartości moralne były nauczane
i rozumiane. Niektórzy dziwią się temu przypomnieniu. Obawiają się odwrotnej strony medalu: ducha kastowości, który zniekształciłby administrację. Ich
osąd jest powierzchowny. Różnorodność kanałów rekrutacji do Szkoły, dojrzałość już osiągnięta przez większość uczniów, zamiar włączania ich, poprzez różnorodne staże, w trudne sytuacje życiowe, sprawią, że Szkoła przestanie być
hermetyczną kaplicą…
ena

Trzecim problemem jest istnienie uprzywilejowanej drogi kariery dla absolwentów ena. Chociaż, jak wskazują dane, obecnie jedynie 2,5% byłych
absolwentów ena pracuje w administracji publicznej (do tej pory uczelnię
ukończyło 11 tysięcy osób), to prawdą jest, że absolwenci szkoły szybką
ścieżką trafiają na wysokie stanowiska w Trybunale Obrachunkowym
(Court des Comptes), w Trybunale Konstytucyjnym czy Ministerstwie
Finansów. Co więcej, 2 spośród 3 żyjących prezydentów Francji (są nimi
Francois Hollande i Emanuel Macron, w szkole tej nie studiował Nicola
Sarkozy) są absolwentami ena. Krytycy zadają pytanie czy absolwenci ena
nie uzyskują nadmiernych przywilejów bez poświęcenia i odpowiedzialności, czy nie są przeniknięci poczuciem nieuzasadnionej wyjątkowości,
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Foto 6
Liseuse, Czytelniczka
Henri Matisee
Zasoby własne

elitaryzmem i czy nie stworzyli powiązań quasi-kastowych przechodząc z
administracji do biznesu i z powrotem.
Wobec złożoności problemów społecznych i gospodarczych trudno jest
bronić istnienia jednej, wyłącznej, ścieżki do wysokich stanowisk państwowych — w administracji potrzebne są, twierdzą krytycy ena, osoby o
różnych doświadczeniach zawodowych i życiowych. Przyznają jednak, że
do administracji nie wstępuje się w biegu, na kilka godzin. Administracja
działa w przestrzeni procedur i przepisów, które muszą być respektowane –
nie powinny jednak być usprawiedliwieniem braku woli zmieniania rzeczywistości, słabości charakteru czy lenistwa intelektualnego.
Dyskusja francuska uświadamia, że kraj ten, a także inne państwa, musi
na nowo przemyśleć kryteria i warunki zatrudnienia w administracji: jaki
powinien być ów nowy mix pomiędzy zatrudnieniem w administracji
„na całe życie” (selekcja zaraz po studiach lub po krótkim okresie pracy,
dobrze określona ścieżka kariery i wysokie gwarancje bezpieczeństwa
zatrudnienia) a karierami krótszymi, pojawianiem się w administracji osób
z zewnątrz, specjalistów do wykonania pewnych zadań (zatrudnionych na
czas określony). Obu kategoriom zatrudnionych powinno jednak przyświecać poczucie służby i odpowiedzialności za długookresowe losy wspólnoty
narodowej. Bez niej wysokie kadry urzędnicze nie będą budziły zaufania. Bez zaufania do osób, od których zależą losy narodu, każde państwo
staje się sparaliżowane przez konflikty wewnętrzne i niezdolne do sprostania długookresowym wyzwaniom. Zapowiadana reforma ena wiąże się
z pytaniami o mechanizmy tworzenia elity administracyjnej, której potrzebuje każde państwo.
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Foto 7
Albert Decamps,
L’apprenti tisserand,
Czeladnik tkacki,
Abbeville, musée
Boucher de Perthes.
Zasoby własne

Francuska reforma systemu
szkoleń zawodowych:
wyższe kompetencje
dla wyższej produktywności

Współczesne gospodarki usług, w przeciwieństwie do gospodarek przeszłości zdominowanych przez duże fabryki przemysłowe zdolne zatrudnić
przesuwające się ze wsi do miast, jak we Francji lat 1950 i 1960-tych, masy
ludzi o niskich kwalifikacjach, potrzebują wykształconych i chcących ciągle
się uczyć pracowników. Co więcej, do prac rutynowych potrzeba coraz mniej
pracowników, gdyż automatyzacja i robotyzacja pozwalają na osiąganie tych
samych efektów gospodarczych przy zmniejszonym o 10-20% zatrudnieniu.
Ponadto, przemiany gospodarcze, które przyspieszają cyfryzacja i ekologizacja, zmienią w ciągu najbliższej dekady charakterystyki pracy nawet w przypadku 50% istniejących stanowisk, a do zmian takich łatwiej się dostosować osobom, które posiadają najbardziej podstawową z kompetencji: zdolność do uczenia się. W szerszym planie, kompetencje pracowników stały się
obecnie podstawowym czynnikiem konkurencyjności i głównym źródłem
innowacji.
Masowe bezrobocie wśród młodzieży, przy równoczesnym braku pracowników w rozwijających się sektorach gospodarki, to francuski paradoks — źródło napięć społecznych, a zarazem symptom dysfunkcjonalności systemu
edukacyjnego w jego ogólnych i zawodowych komponentach.
Nabywanie kwalifikacji trwa i trwać powinno przez całe życie zawodowe.
Konstatacja ta uświadamia absurdalność zawodowego dyskwalifikowania
młodej osoby tylko dlatego, że formalna edukacja, szkoły czy nauczyciele,
wypchnęła ją z owej nadmiernie sformalizowanej ścieżki, ale także niewiarygodność opinii o kwalifikacjach osób czterdziesto- i więcej letnich wydawanych na podstawie dyplomów uzyskanych 20 lub więcej lat temu (Czy
może uznawać się za inżyniera ktoś, kto nigdy nie pracował na stanowiskach tego typu, lecz jednak legitymuje się dyplomem uczelni technicznej?).
Wdrażana od 2019 roku reforma kształcenia zawodowego ma na celu
zmniejszenie skali marnotrawstwa kompetencji (gdy potencjalni pracownicy posiadają kompetencje niezgodne z potrzebami gospodarki) i marnotrawstwa zasobów ludzkich (gdy potencjalni zatrudnieni wcale nie
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posiadają kompetencji). We Francji, ale także i w innych państwach oecd,
stopa bezrobocia jest bowiem silnie związania z posiadanymi kwalifikacjami: wśród osób posiadających wykształcenie ponad maturalne (matura
plus co najmniej dwuletni program edukacyjny) bezrobocie wynosi 5,6%,
podczas gdy wśród osób bez kwalifikacji sięga 18,6%.
Istniejący wcześniej francuski system szkoleń zawodowych był nie tylko
dość marnotrawny, ale i społecznie niesprawiedliwy, gdyż sprzyjał pracownikom już posiadającym kwalifikacje — dodatkowo kształcili się głównie ci,
którzy byli wcześniej na ścieżce stałego doszkalania się, oraz pracownikom
średnich i dużych przedsiębiorstw — zatrudnieni w mikro i małych przedsiębiorstwach, które we Francji zatrudniają 55% pracowników, w kwestii
szkoleń zawodowych pozostawieni byli sami sobie.
Uruchomione dla wsparcia reformy kształcenia zawodowego we Francji
dodatkowe środki — 15 miliardów w ciągu 5 lat od startu reformy w 2020
roku, skoncentrowane zostały na wsparciu rozwoju zawodowego grup o
najniższych kwalifikacjach — młodzieży, mieszkańców przedmieść oraz wsi
i małych miasteczek. Środki te pozwalają co roku zaoferować szkolenie
zawodowe co najmniej jednemu milionowi osób.
Podstawową zasadą wprowadzonej we Francji reformy szkoleń zawodowych jest indywidualne prawo do kształcenia się wsparte przyznaną każdemu roczną sumą 500 euro na współfinansowanie dowolnego kształcenia.
Realizację tej zasady umożliwia stworzony cyfrowy portal Moje konto
szkoleń (https://www.mon-compte-formation.fr/), poprzez który każdy
z 30 milionów zatrudnionych w sektorze prywatnym może wykorzystać
przyznane mu środki wybierając szkolenia związane z którąś z 5300 certyfikowanych kwalifikacji, oferowane przez dziesiątki tysięcy dostawców w
ramach ponad 300 tysięcy ofert szkoleń.
Wbrew obawom krytyków pracownicy wydają się rozważnie dysponować
środkami i nie kierują je na byle jakie szkolenia, aby tylko zużyć środki.

Tendencja ta jest wzmacniana przez trzy mechanizmy: po pierwsze,
wszystkie instytucje oferujące kursy są wcześniej certyfikowane; po drugie, na portalu pokazywane są oceny wystawiane kursom przez użytkowników; i po trzecie, pracownicy mogą kumulować posiadane środki, przenosić je na przyszłość tak, aby móc zapłacić za droższy program przygotowujący ich do ważniejszej zmiany kwalifikacji i zawodu.
Nawet jeśli pracownicy są wyłącznymi dysponentami środków (wcześniej
z nieodpłatnych kursów korzystali ci, których na nie kierowały zatrudniające przedsiębiorstwa), to przedsiębiorstwa poszukujące osób o danych
kwalifikacjach mogą dofinansować pewne kursy, uczynić je tańszymi dla
uczestników i dokonać selekcji wśród osób kończących kursy w celu ich
zatrudnienia.
Bilans pierwszego okresu funkcjonowania zreformowanego systemu
wydaje się całkiem pozytywny: według stanu na koniec grudnia 2020
roku ponad 5 milionów Francuzów aktywowało Moje konto szkoleń, a
jeden milion osób zrealizowało i zapłaciło ze swojego konta za szkolenie.
Co więcej 63% spośród tych, którzy odbyli szkolenie to robotnicy i inne
osoby o niskich kwalifikacjach — całkowite przeciwieństwo obserwowanej wcześniej tendencji do wydawania środków publicznych na kształcenie osób o wysokim wcześniejszym kapitale edukacyjnym.
Wprowadzona reforma zwiększa elastyczność tworzenia i finansowania ośrodków szkolenia zawodowego. Pozwala na złamanie monopolu,
tworzącej świat z tektury, edukacyjnej biurokracji i wspieranie inicjatyw
regionów i przedsiębiorstw. Możliwe stało się dofinansowanie ośrodków
kształcenia zawodowego prowadzonych przez regiony takie jak Haus-de-France czy miasta jak Marsylia. Władze publiczne uświadamiają sobie
jak dyskryminowana była dotąd ścieżka zawodowa, na uczestnika której wydawano 2500 euro, podczas gdy uczeń liceum ogólnokształcącego
dofinansowany jest rocznie kwotą 8000 euro.
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Uczenie się przez całe życie to nie tylko często nadużywane hasło, ale istotny
warunek gospodarczej produktywności i społecznego dobrobytu. Do tego,
aby uczyć się i rozwijać kompetencje skłonne są tylko osoby, które marzą
o poprawie swojego losu, biorą zań odpowiedzialność i budują względną
życiową autonomię. Francuskie konta szkoleń zawodowych mają im w tym
pomóc.

Energetyka nuklearna:
technologie i kompetencje
Francja przeszła długą drogę w rozwoju pokojowych zastosowań atomu,
skonstruowała broń atomową, stała się również krajem intensywnego pokojowego wykorzystania energetyki nuklearnej (70% produkowanej energii
elektrycznej pochodzi z elektrowni jądrowych). Najważniejsze decyzje podjęto tuż po II Wojnie Światowej. Już w 1945 roku stworzony został Komisariat do spraw energii atomowej. W 1963 roku uruchomiono pierwszy reaktor
energii nuklearnej w Chinon i do sieci popłynęły pierwsze kilowaty. W 1974
roku, pod wpływem szoku naftowego, rząd Francji zdecydował o przyspieszeniu rozwoju produkcji energii ze źródeł nuklearnych. Skala inwestycji była
olbrzymia i do 2002 roku oddano do użytku 65 reaktorów jądrowych (ostatni
dotąd reaktor jądrowy zbudowany został w Civeaux).
Cały czas trwały także prace badawcze nad rozwojem technologii nuklearnej.
Gdy firmy francuskie ogłosiły, że opracowały projekt reaktora trzeciej generacji – epr (Evolutionary Power Reactor), rząd premiera Raffarina w 2004 roku
podjął decyzję o budowie reaktora epr w Flamanville. Budowę rozpoczęto
w 2007 roku i… trwa ona do dzisiaj. Kosztorys wyjściowy budowy Framanville opiewał na 3,5 miliarda euro. Nowe standardy bezpieczeństwa wprowadzone po awarii w Fukushimie wymusiły przeprojektowanie elektrowni.

Teraz szacuje się, że łączny koszt budowy zamknie się kwotą 12,4 miliarda
euro, a uruchomienie reaktora zostało przesunięte na rok 2022, czyli ponad
10 lat od daty planowanej początkowo. Wykryte niedawno przez Agencję
do spraw bezpieczeństwa nuklearnego (asn — Autorité de sûreté nucléaire)
problemy ze spawami reaktora zapowiadają dodatkowe opóźnienie — ze
względu na to, że wadliwe okazały się niektóre spawy wewnętrzne, należy
rozebrać część reaktora, aby je ponownie wykonać poprawnie. O ile to
wydłuży budowę? Może nawet o kolejne 2-3 lata.
Niepewność co do projektu Flamanville negatywnie wpływa na francuską politykę energetyczną, istotne decyzje dotyczące budowy reaktorów nowej generacji są odkładane na później — najwcześniej na 2021 rok.
Reaktor elektrowni jądrowej powinien funkcjonować przeciętnie 40 lat –
można, jeśli się dokona stosownej modernizacji, wydłużyć ten okres do 50
lat (okres funkcjonowania niektórych reaktorów może być wydłużony do
60 lat). Przedłużenie funkcjonowania obecnego parku reaktorów o dekadę
kosztować może ok. 45 miliardów euro.
Realizacja inwestycji w Flamanville poddała testowi zdolności techniczne
francuskich firm. Okazuje się, że utraciły one znaczną część kompetencji
technicznych w okresie pomiędzy ostatnią budową a podjęciem się projektu Flamanville, projekt realizowany był bez należytego rygoru, brak jest
również kwalifikowanych i zaangażowanych kadr. O ile aeronautyka (satelity i samoloty), to francuskie sukcesy, Flamanville jest sporą porażką francuskiego przemysłu. W tym czasie inne kraje zrównały się kompetencjami
z Francją w zakresie energii jądrowej. Francja, przykładowo, przegrała z
Koreą Południową rywalizację o budowy elektrowni atomowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Na szczęście dla Francji bardziej optymistyczne wieści dotyczące funkcjonowania reaktorów epr (podobnych do budowanych w Flamanville) napływają z Chin. Francuscy eksperci z firmy edf pomagali tam w budowie reaktora EPR w Taishan — funkcjonuje on od początku 2019 roku, zaś budowa
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drugiego Taishan 2 także przebiega sprawnie. Władze EDF mogą zatem
zasadnie twierdzić, że technologia EPR się sprawdza. EDF wierzy w sukces
projektu EPR, twierdzi, że chętnych do zastosowanie technologii nie brakuje.
Mówi się, że Indie zainteresowane są zakupem co najmniej 6 reaktorów…
Jednakże bez uruchomienia Flamanville rząd Francji będzie się obawiał ogłoszenia planu budowy następnych reaktorów EPR, protesty ekologów są
gwarantowane…

Transport przyszłości:
mobilność na szynach
Przez tysiąclecia życie ludzi przebiegało w promieniu dziesiątków kilometrów. Gdy wyruszali gdzieś dalej, to jako rekruci lub ekonomiczni emigranci
w obcych krajach poszukujący większego kawałka chleba. Potem nastała
era kolei: zasięg torowisk wyznaczał obszary osiedlania się, rozwój handlu i
wkraczania kolejnych elementów naszej technicznej cywilizacji.
Ostatnie stulecie — nastanie ery samochodów, a później nadzwyczajny rozwój przewozów lotniczych wprawiły świat w ruch, a ludzie stali się frenetycznie mobilni. Dzisiaj nadchodzi pora liczenia kosztów środowiskowych tej
ekspansji oraz refleksji co dalej z mobilnością?
Są z pewnością tacy, którzy marzą, aby z powrotem zamknąć życie ludzi w
małych przestrzeniach, ale zdecydowana większość dostrzega w podróżowaniu i mobilności istotną zdobycz, z której nie warto rezygnować. Warunkiem
jest jednak stworzenie systemu transportowego, który będzie mniej uciążliwy dla środowiska, przyniesie redukcję emisji CO2, wykorzysta czystszą
energię i ograniczy powierzchnię zajmowaną przez drogi, parkingi czy garaże.

Z tej perspektywy jasne staje się, że transport samochodowy ma już za
sobą swoje najlepsze dni, lotów na długie dystanse nie zastąpią jednak
szybsze żaglowce, a i koleje mają dobrą przyszłość. Istotnie, dla transportu
kolejowego koniunktura wróciła już w drugiej dekadzie XXI wieku. Pomiędzy 2008 a 2018 liczba pasażerów kolei w skali świata rosła rocznie od
3,6 do 5 procent, a wzrost występował wszędzie zarówno w urbanizujących się państwach rozwijających, jak i w zatroskanych stanem środowiska państwach wysoko rozwiniętych. Wraz ze wzrostem liczby przewożonych pasażerów ożywiła się działalność klastra produkcji i usług związanych z transportem kolejowym. Przyspieszenie rozwoju kolejnictwa to
wzrost popytu na nowe lokomotywy i zestawy wagonów dla różnego typu
przewozów: miejskich, podmiejskich, regionalnych oraz dla szybkich kolei
dalekiego zasięgu.
Rozwój kolei wymaga układania nowych torów, elektryfikacji linii, systemów sygnalizacji i usług utrzymywania ruchu, w tym wsparcia technicznego.
Tam, gdzie rozciąganie przewodów elektrycznych jest nieopłacalne, producenci przygotowują ofertę lokomotyw o napędzie wodorowych, które są w
stanie zastąpić lokomotywy spalinowe.
Kolejnictwu sprzyja również polityka klimatyczna. Ślad węglowy pozostawiany przez pasażerów ma być minimalny, jeśli wprost nie zerowy. Wzrostowi przewozów kolejowych służy unijny scenariusz dekarbonizacji
gospodarek. W tym duchu, przykładowo rząd Francji zakazał połączeń lotniczych pomiędzy miastami, które łączy linia kolejowa umożliwiająca przewóz pasażerów w ciągu mniej niż 2,5 godzin. Komisja Europejska zaleca
wszystkim państwom członkowskim podwojenie do 2030 roku liczby pasażerów przewożonych pociągami osiągającymi duże prędkości.
Polityka klimatyczna rządów wywołująca przesunięcia ruchu pomiędzy lotnictwem, koleją a transportem samochodowym powinna być poprzedzona
staranną analizą całości skutków dla środowiska. Według ocen Europejskiej Agencji Środowiska (eea) transport lotniczy odpowiadał w 2019 roku
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za 13,9% emisji gazów cieplarnianych całego sektora transportowego, a ten
z kolei był źródłem 12% całości emisji gazów cieplarnianych w Europie. Kolej
natomiast odpowiada jedynie za 0,5% emisji transportu.
Jednakże szybkie koleje są w stanie zastąpić około 24% połączeń lotniczych
w Europie na dystansie nie dłuższym niż 500 km. Taka substytucja lotów
przez przewozy kolejowe przyniosłaby spadek emisji CO2 zaledwie o 3,8%,
gdyż prawie połowa (47,6%) emisji CO2 przez lotnictwo ma źródło w lotach
na dystanse 4000 km i więcej. Ponadto, pełny bilans środowiskowy uległby
jeszcze pogorszeniu, gdy weźmie się pod uwagę, że wybudowanie w Europie
dodatkowych 10 tyś. kilometrów linii szybkich kolei, pociągnęłoby za sobą
zniszczenie 30 tyś. hektarów ziemi i koszty rzędu 250 miliardów euro.
Francja przez dziesięciolecia budowała linie szybkich, osiągających prędkość
co najmniej 250 km/godz. kolei, — posiada ich 12 o łącznej długości 2600 km,
a dwie kolejne są w fazie projektowania. Dla państwa o terytorium przypominającym kształt heksagonu ilość ta jest wystarczająca, gdyż pozwala
na połączenie z Paryżem wszystkich najważniejszych aglomeracji. Z najdalszych rubieży Francji, z Perpignan czy Biarritz do Paryża podróż koleją trwa
co najwyżej 4-5 godzin.
Całość linii kolejowych we Francji ma długość 27,5 tysiąca kilometrów, a
ich gęstość daje Francji drugie miejsce w Europie. W 2019 roku pasażerskie
przewozy kolejowe we Francji osiągnęły wolumen 102,1 miliarda pasażero-kilometra, wykazując wzrost z poziomu 90 miliardów pasażero-kilometrów
w 2010 roku.
Jak w żadnej innej dziedzinie, w systemie transportu rola państwa jest kluczowa, konieczne jest planowanie i publiczne inwestowanie, które z jednej
strony musi uwzględnić potrzeby i nawyki ludzi, z drugiej strony silnie na
nie wpływa, zmieniając koszty i korzyści osiedlania się bliżej czy dalej od
ośrodków aktywności gospodarczej czy kulturalnej. Rządy powinny liczyć
szeroko rozumiane korzyści i koszty. Przykładowo, niezbędne wydaje się

zbudowanie 30 km torów łączących przed Paryżem szybkie linie kolejowe
biegnące na południowy wschód i zachód, gdyż pozwoliłoby to skrócenie
podróży pociągami międzyregionalnymi o pół godziny. Wątpliwe z kolei
wydaje się łączenie szybką koleją Bordeaux i Toulouse, gdyż szacowane
koszty sięgają 10 miliardów euro, a liczba pasażerów mogących zyskać na
bezpośrednim połączeniu z Oksytanii z Paryżem nie jest duża.
O polityce transportowej Francji debatuje się w kontekście procesów aglomeracji i deglomeracji. W tle są oczywiście kalkulacje polityczne i obawy
o reakcje wyborów. Tak jest w każdym kraju — bez szerokiej akceptacji
społecznej dla planów rozwoju sieci transportowej każdemu rządowi grozi
rewolta ludowa z kosztami transportu w tle.
Foto 8
Czas rowerów.
Zasoby własne
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Paryż przyszłości?
Cyklo-Paryż!
Paryskie służby miejskie nie próżnują w czasie pandemii. Zamykają pasy
ruchu samochodowego zamieniając je w ścieżki rowerowe. Zdaniem Mer
Paryża Pani Anne Hidalgo samochód nie ma w mieście przyszłości, rower zaś
tak. Od początku swojej pierwszej kadencji – od 2014 roku, pierwsza obywatel miasta utrudnia życie kierowcom, zmniejsza samochodową przepustowość ulic, wydzielając pasy ruchu rowerowego i zamykając parkingi. Pasy
rowerowe wzdłuż Luwru na ulicy Rivoli są trzykrotnie (11 metrów) szersze
niż pas zarezerwowany dla autobusów i samochodów (3,4 metra). W mieście
o gęstym zaludnieniu – Paryż to 2 miliony mieszkańców na obszarze o średnicy 15 kilometrów, preferencje dla rowerów to jasny wybór polityczny.
Otoczenie Anne Hidalgo głosi wizję miasta 15 minutowej mobilności, gdzie
większość aktywności życiowej ludzie powinni realizować tak, aby ich przemieszczenia trwały co najwyżej kwadrans. Jest to czas przejazdu czterech
stacji metra, 3 kilometrów trasy rowerowej lub kilometrowego spaceru. W
pierścieniu o takiej średnicy mieszkańcy Paryża przyszłości powinni pracować, zaopatrywać się w niezbędne dobra, uprawiać sport i doznawać przyjemności stołu, oka czy ucha. Tylko wtedy klimatyczne skutki urbanizacji
utrzymane zostaną w dopuszczalnej skali.
Czy taka wizja jest szkodliwą, gdyż spychającą ludzi na tory uciążliwych ograniczeń, dystopią, czy też próbą wykorzystania nowych czynników i pchnięcia rozwoju miast na inną ścieżkę?
Ograniczaniu bezproduktywnej mobilności sprzyjają nowe technologie
pozwalające na upowszechnienie telepracy. Jeśli, jak twierdzi wielu szefów
firm, pracownicy są w stanie z domu wykonywać większość czynności, które
wykonują w biurach, to po co zmuszać ich do przemieszczania się? Czyż
zatem nie wystarczy, że w firmie pracownicy fizycznie pojawią się raz czy

dwa w tygodniu? Czy czas w ten sposób zaoszczędzony nie jest ponadto
rodzajem premii oferowanej pracownikowi?
Do paryskiej dzielnicy biurowców Défense codziennie przyjeżdża 200
tysięcy pracowników biurowych — wraz z rozwojem telepracy olbrzymie
biurowce staną się znakiem zmierzchu biurokratycznego fordyzmu, a przestrzeń biurowa zostanie zamieniona na mieszkaniową.
Przejazdy rowerem są ułatwione, jeśli w mieście istnieje system rowerów publicznych. Abonament rowerowy pozwala skorzystać z gęsto rozłożonych stacji parkowania i zwalnia od troski o zabezpieczenie własnego
roweru przed kradzieżą.
Paryski system rowerów publicznych Vélib’ zyskuje na popularności — zarejestrowało się w nim ponad 400 tys. mieszkańców, a rowery — jedna trzecia z nich ma napęd elektryczny (przeciętny rower elektryczny przejeżdża
dziennie 43 kilometry, podczas gdy rower mechaniczny 19 km) — wykonują
dziennie ponad 200 tysięcy kursów.
Usługi rowerowej mobilności współdzielonej (takie jest oficjalne określenie dla miejskich wypożyczalni rowerów) istnieją w 85% francuskich miast
o liczbie ludności przekraczającej 100 tysięcy. Liderem tworzenia i zarządzania systemem takich usług jest firma Smovengo (od 1 stycznia 2018
roku jest ona również operatorem paryskiej sieci stacji rowerów).
Pandemia sprzyja przesiadaniu się na rowery. W 2020 roku liczba Francuzów jeżdżących na rowerach wzrosła o 27%. Ocenia się, że rynek rowerów
wart jest 2,7 miliarda rocznie i będzie rósł w tempie co najmniej 9% rocznie
przez najbliższe lata. Boom rowerowy wykorzystują francuskie firmy nie
tylko po to, aby zwiększyć import rowerów z Chin, ale także zaproponować własne produkty nieco wyższej gamy. Przeciętna cena kupowanego
we Francji roweru mechanicznego wynosi 360 euro, a elektrycznego 1750
euro. Na rosnącym rynku jest miejsce zarówno dla gigantów takich jak mfc
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(450 tys. rowerów wyprodukowanych rocznie), jak i Coleen (tysiąc rowerów
wyprodukowanych rocznie).
Rozwijają się również firmy oferujące wypożyczanie rowerów na okres miesiąca. Firma Swapfiets udostępnia rowery mechaniczne w cenie od 16,90
euro miesięcznie, a elektryczne od 79,90 euro, przy czym cena uwzględnia już koszty ewentualnych napraw. Biznes rowerowych kół kręci się we
wszystkich segmentach rynku.
Czy jednak rzeczywiście Paryż stanie się cyklo-Paryżem? Analizy techniczne
nawołują do realizmu! Zauważyć warto, że opcja przemieszczeń rowerowych posiada komparatywne przewagi w stosunku do ruchu samochodowego, lecz już nie w stosunku do autobusów czy metra. W pełni obciążony
samochód to 5 pasażerów (potencjalnych rowerzystów), jeden autobus, to
50 potencjalnych rowerzystów, wagon metra to 200 pasażerów (potencjalnych rowerzystów). Codziennie paryską ulicą Rivoli przejeżdża 10 tys. rowerów, ale biegnąca pod nią linia metra numer 1, jest w stanie przewieźć dziennie nawet 500 tys. osób. Paryż, i inne duże, mogą być w pełni przejezdne dla
rowerów, ale nie będą miastami wyłącznie dla rowerzystów — muszą mieć
rozwinięty i sprawny system transportu publicznego.

Foto 9
Ogrody w Giverny
Zasoby własne
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Rybołówstwo: sektor
specjalnej troski
To zatrważający obraz: łączna waga odpadów plastikowych w morzach
i ocenach świata przewyższyła łączną wagę ryb. Według najnowszych
danych fao w wielu regionach świata zasobom ryb grozi dziesiątkowanie
na skutek nadmiernych połowów. Ocenia się, że obecnie 34% światowych
zasobów rybnych poddanych jest nadmiernej eksploatacji, podczas gdy w
1974 roku zjawisko to dotyczyło 10% ryb. Na około 1120 gatunków ryb
tylko 2/3 znajduje się w korzystnych warunkach, podczas gdy 23% grozi
wytrzebienie.
Organizacje międzynarodowe (fao, wto, oecd) wskazują, że główną przyczyną nadmiernej eksploatacji jest subwencjonowanie przez rządy połowów ryb. Dopłaty do paliw, zakupu statków czy silników stanowią około
10% wartości przychodów przedsiębiorstw rybołówczych i zachęcają do
nadmiernych połowów. Rekomendacje fao wprowadziła już ue. Regulacje
ue pozwalają na zakupy nowych trawlerów jedynie wtedy, gdy towarzyszy
im wycofanie starych jednostek. Co więcej, zakupowi takiemu nie wolno
korzystać z subwencji krajowych czy unijnych.
Zrównoważonemu rybołówstwu szkodzi także brak transparentności w
rejestracji i autoryzacji statków rybackich oraz niska skuteczność identyfikowalności statków na obszarach połowów — przykładowo Ekwador
zmaga się z ochroną stref połowowych wokół Wysp Galapagos, na który
to obszar nielegalnie wkraczają jednostki połowowe, które wyciszają swoje
urządzenia sygnalizacyjne, aby nie zostać zauważonymi.

Foto 10
Akwarium paryskie
— CineAqua
Zasoby własne

Nadmierny połów, to dzisiaj zyski jednych, ale jutro problemy wielu. Nierespektowanie okresów połowów zagraża odnawianiu się zasobów i rodzi
zagrożenie spadkiem zasobów rybnych. Ten zaś zagraża biedą społecznościom rybackim utrzymującym się głównie z połowu ryb — to w skali
świata 39 milionów osób.
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Krucha sytuacja zasobów rybnych i rybołówstwa sprawia, że w niektórych
krajach świeże ryby stały się drogą rzadkością i trzeba niemalże wziąć kredyt hipoteczny, aby na stole pojawiło się danie rybne. Póki co, na szczęście,
nie we Francji!
Francja posiada najdłuższą w Europie linie brzegową, a oblewające ją wody
oferują różnorodne gatunki ryb: od morszczuka przez solę do przegrzebków
Św. Jakuba i innych skorupiaków. Około 75% francuskiej floty rybackiej stanowią statki o długości poniżej 12 metrów, które swoje połowy w wodach terytorialnych Francji, czyli w obrębie 12 mil morskich (19 km) od linii brzegowej.
Te małe jednostki dostarczają około 30% francuskich połowów. To im najbardziej groziły straty związane z Brexitem. Udane negocjacje ograniczyły je jednak, gdyż wyjście Wielkiej Brytanii z UE zmniejszy kwoty połowowe firm francuskich na wodach Wielkiej Brytanii o zaledwie 25% (początkowo brytyjscy
negocjatorzy domagali się zmniejszenia o 80%). Na szczęście śledzie, miętusy
czy morszczuki z przybrzeżnych wód Wielkiej Brytanii będą, świeże i w prawie nie zmniejszonej ilości, trafiać do francuskich konsumentów.
Ryby trafiają na francuskie stoły głównie za pośrednictwem wielkich sieci
handlowych. Współpracują one z przedsiębiorstwami połowowymi tak, aby
na ich rybnych stoiskach pojawiały się różne gatunki ryb, respektując sezonowość połowów i kwoty połowowe chroniące przed nadmiernym połowem. Ocenia się, że obecnie 70% występujących w morskich wodach Francji gatunków ryb ma zdolność samoreprodukcji, gdy jeszcze 10 lat temu
wskaźnik ten był niższy niż 30%. Dobrym znakiem jest, że czerwony tuńczyk
ponownie pojawił się w Normandii.
Francuskie przedsiębiorstwa rybołówstwa mają się na baczności przed
uśpieniem z samozadowolenia. Rok 2020 przyniósł im spadek przychodów o co najmniej 1/3, gdyż ustała sprzedaż ryb do zamkniętych z
powodu pandemii restauracji. W takich warunkach trudno o środki na
modernizacyjne inwestycje, a są one bardzo potrzebne, gdyż starzeje
się flota ponad 4400 francuskich statków rybackich. 25 letnie i starsze

statki powinny być pilnie wycofywane nie tylko dlatego, że nie nadają
się do połowów, lecz również dlatego że nowe są lepiej wyposażone
i pozwalają na odłów i przechowywanie ryb w lepszych warunkach.
Branża rybacka musi ponadto pamiętać o kształceniu rybaków — zawód
powinien być atrakcyjny dla młodzieży tak, aby nie zabrakło chętnych do
tej pięknej, lecz trudnej pracy. Francuscy politycy pamiętają także, że jeden
rybak na morzu wspiera cztery powiązane miejsca pracy na lądzie.
Połowa świeżych ryb trafia do Francji poprzez porty Bretanii — to około
91 tysięcy ton rocznie. Bretońscy rybacy zrzeszają się, aby poprawiać efektywność działań i zwiększać wartość łowionych ryb. Przykładowo, wspólnie budują w Quiberon (departament Morbihan) zasobniki wodne, aby
kutry połowowe zrzucały do nich żywe ryby (okonie morskie, czarniaki,
turboty i skorupiaki), gdyż ich cena jest od 50% do 300% wyższa niż ryb
martwych, a paryscy restauratorzy gotowi są więcej płacić za świeżość i
wyższą jakość ryb. Stowarzyszenia rybackie pilnują także, aby w obszarach
połowowych nie powstawały parki morskich siłowni wiatrowych, które
zagroziłyby ich połowom.
Rybołówstwo nie stanowi znaczącego sektora gospodarki Francji — to
mniej niż 1% pkb. Nie o liczby tutaj jednak chodzi — bez wielkiego wyboru
świeżych ryb znacznie zmalałaby różnorodność dań kuchni, zdrowie i
satysfakcja życiowa Francuzów, a także nas Polaków. Dbajmy o czystość
mórz i oceanów, dbajmy o ryby!
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Francuski przemysł
zwany futbolem
Romantyczne czasy futbolu dawno już za nami. Współczesny zawodnik nie
gra w piłkę, jak niegdyś Leonidas, na bosaka, koszulek nie pierze mu mama,
a na trening nie wybiera się po zakończeniu górniczej szychty. Współczesny futbol to przemysł rozrywki i zagospodarowania wolnego czasu, kluby
to przedsiębiorstwa, a zawodnicy to wysoko wykwalifikowani pracownicy,
specjaliści od strzelania goli lub bronienia bramki. Gdy jednak gospodarkę
nadgryza koronawirus, to negatywne skutki ujawniają się we wszystkich jej
sektorach – także w futbolu.
Sukces w futbolu, trochę jak zdolność wyprodukowania szczepionki, zależy
od skali działania: im większy budżet, tym lepsi piłkarze, większe sukcesy,
więcej wpływów reklamowych i… jeszcze więcej środków, aby wyobraźnię
kibica pobudzały nazwiska grających w ich klubie sław.
Francja skarży się, że jej piłka nożna cierpi z braku odpowiednich środków,
co sprawia, że odpływają najlepsi piłkarze, a rozgrywki dominuje jeden klub –
będący własnością Kataru — paryski psg. Rzeczywiście, pod względem wielkości budżetów francuska Ligue 1 znacznie odstaje od europejskich lig futbolowych: angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej czy niemieckiej.
Podstawowe źródła przychodów klubów piłkarskich są wszędzie podobne:
to prawa telewizyjne, przychody ze sprzedaży biletów, wpływy netto z transferu zawodników i dochody z reklam. Jeśli, jak działo się w pierwszym roku
pandemii, trybuny są niemalże puste, prawie wyłącznym źródłem przychodów klubów sportowych stały się wpływy ze sprzedaży praw telewizyjnych
i zyski z transferu zawodników. W „normalnych” czasach prawa telewizyjne
stanowią około 30% środków francuskich klubów piłkarskich, a im mniejszy
klub, tym większe jest znaczenie uzyskiwanych w ten sposób środków.

Z praw telewizyjnych francuska Ligue 1 czerpie znacznie mniej niż inne
główne ligi europejskie: pod tym względem w sezonie 2020–21 przewodzi
Premier League z wpływami 1,884 miliarda euro, za nią znajduje się Bundesliga z 1,16 mld euro, potem hiszpańska La Liga z 1,14 mld euro, włoskie
Serie A z 973 mln euro i wreszcie Ligue 1 z 670 milionami euro.
Kilka lat temu szefowie lfp (Liga Zawodowego Futbolu – francuski odpowiednik pzpn) podjęli próbę „podbicia” ceny transmisji rozgrywek Ligue 1.
Gdy w 2018 roku, do licytacji praw telewizyjnych do meczów francuskiej
pierwszej i drugiej ligi przystąpiła hiszpańska firma Mediapro (wsparta
środkami chińskich inwestorów), oczekiwania na uzyskanie znacznego
wzrostu środków ze sprzedaży tych praw były wielkie. Istotnie, oferta
Mediapro sięgnęła 1,2 miliarda euro za każdy piłkarski sezon i okazała się
o 60% wyższa niż kwota zaproponowana przez tradycyjnego, od ponad 20
lat, nabywcę praw do transmisji meczów ligi francuskiej Canal+, kontrolowanego przez grupę biznesową Vincenta Bollore.
Iluzja wielkiego skoku na telewizyjną kasę trwała jednak krótko. Stworzony przez Mediapro specjalny kanał dla transmisji futbolu Telefoot zdołał przyciągnąć zaledwie 500 tys. abonentów – dużo za mało, aby uzasadnić faraonicznie hojny kontrakt. Jesienią 2020 roku wyszedł na jaw bluff
piłkarskiego pokera Mediapro i grupa wypowiedziała kontrakt. Nadzieja,
że pojawi się równie hojny oferent zawiodły. Do negocjacyjnego stolika
powrócił Canal+ (stacja ma 4,6 miliona subskrybentów i liczy na przejęcie
znacznej części telefootowych widzów), ale już z ofertą równą 670 milionów euro. Jeszcze rok temu zostałaby wzgardliwie odrzucona, na początku
2021 roku została przyjęta jako wybawienie z kłopotów.
Mniejsze wpływy z praw telewizyjnych, puste trybuny (brak widzów na
trybunach przynosi francuskim klubom rocznie straty rzędu 500 mln euro)
i rachityczny rynek transferowy (francuskie kluby, za wyjątkiem psg, zarabiają na transferach sprzedając za granice swoje talenty, a pandemia pogorszyła również sytuację ekonomiczną głównych odbiorców francuskiego
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eksportu piłkarzy, kluby rzadziej sprzedają, a częściej wymieniają między
sobą zawodników) składają się na zestaw czynników wywołujących potężny
szok finansowy. Ocenia się, że w sezonie 2020–21 francuskie kluby pierwszej i drugiej ligi odnotują łącznie straty rzędu 1,3 miliarda euro. Rząd Francji objął futbol „antycovidowymi tarczami” podobnymi do zastosowanych
wobec przedsiębiorstw. lfp uzyskała 336,5 miliona euro rządowych gwarancji na zaciągnięte pożyczki — środki trafiają do klubów, ale będą musiały być
spłacane.
Francuskie kluby reagują jak wszystkie inne zagrożone bankructwem przedsiębiorstwa — muszą, gdyż w istocie są przedsiębiorstwami, które równoważą przychody i wydatki. Bordeaux i Caen oznajmiły o grupowych zwolnieniach, inne wysłały pracowników administracyjnych na czasowe bezrobocie. Zbliża się również konieczność obniżenia płac piłkarzy, gdyż w przeciętnym francuskim klubie piłkarskim stanowią one 54% kosztów (łącznie
1,4 miliarda euro rocznie), a mediana miesięcznego wynagrodzenia piłkarza
Ligue 1 wynosi 50 tys. euro.
Rozpoczęły się trudne negocjacje, w których związek zawodowy piłkarzy (unfp) będzie przypominał, że umów się respektuje, że kariera piłkarza
trwa krótko i w czasie jej trwania musi on zgromadzić odpowiedni kapitał
na resztę lat życia, że piłkarze mają rodziny i przyzwyczaili się do pewnego
poziomu życia etc.
Pandemia, miejmy nadzieję, wygaśnie lub zostanie opanowana, ale czy futbolowy biznes wróci na swój poprzedni poziom finansowego rozpasania?
Jeśli nie wróci, to nie będzie to najgorszy ze skutków wywołanych przez
wirusa, wdrożone środki sanitarne i zmiany w zachowaniu ludzi (przykładowo zmiany w proporcjach między liczbą widzów na trybunach stadionu
psg i przed telewizorami a liczbą biegających w Lasku Bulońskim).

Jak we Francji powstają
wielkie muzea?
Z ponad 1000 muzeów Francja jest w czołówce państw europejskich pod
względem liczby muzeów na 100 tysięcy mieszkańców. Cieszą się one
uznaniem — do francuskich muzeów przychodzi dwa razy więcej zwiedzających niż do przeciętnego muzeum na Starym Kontynencie. Nikt
nie kwestionuje wiodącego miejsca Paryża na mapie muzeów świata —
przyciąga on magią Luwru, Musée d’Orsay i Wersalu. Czy zatem Francja
potrzebuje kolejnego muzeum? Z jakimi kolekcjami? Jak zamierza zapewnić jego stabilne finansowanie?
Odpowiedź przynoszą postanowienia władz Departamentu Hauts-de-Seine, które podjęły decyzję o utworzeniu w budynku XIX-wiecznych
koszar wojskowych Sully (zbudowanych w okresie panowania Karola
X), w pobliżu posiadłości Saint-Cloud, ale faktycznie na przedmieściach
Paryża, muzeum „Grand Siècle” (Wielkiego Wieku Francji) — czasów od
ok. 1590 do 1725 roku, okresu od panowania Henryka IV do Regencji
trzeciej dekady XVIII wieku.
Inspiratorem utworzenia muzeum był Patrick Devedjian, przewodzący
Hauts–de-Seine od 2007 do 2020 roku, polityk, a przy tym wielki miłośnik sztuki, znawca malarstwa XVII wieku i członek Rady Muzeum Luwru,
gdzie zetknął się z jego byłym dyrektorem Pierrem Rosenbergiem.
Gdy w 2016 roku Patrick Devedjian przeciwstawił się rozbiórce koszar Sully,
zrobił to z myślą o uczynieniu z nich jednego z elementów Doliny kultury,
która powstawać będzie na zachodniej flance Paryża, a później, jako znawca
malarstwa, cieszył się, że dzieło Nicolas Poussin Baptême du Christ (Chrzest
Chrystusa) będzie eksponowane w nowym muzeum. Ze spotkania polityka-ucznia Raymonda Arona i wybitnego historyka sztuki zrodziła się idea uczynienia z prywatnej kolekcji Pierre’a Rosenberga podstawy projektu muzealnego.
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Przez ponad pięćdziesiąt lat zajmowania się sztuką i pracy w instytucjach
kultury (w latach 1994–2001 był Dyrektorem Luwru, a wcześniej szefem
wydziału malarstwa tego muzeum) Pierre Rosenberg zgromadził kolekcję 680
obrazów, 3500 rysunków autorów od XVI do XX wieku (w tym prace Vouet,
Champaigne, La Hyre, Baugin, Le Brun) i prawie 45 tysięcy książek poświęconych sztuce. W świecie kolekcjonerów i konserwatorów zasłynął ze znakomitego oka i świetnej pamięci – jest ekspertem i erudytą, którego osąd
wpływa na decyzję o przypisaniu, lub nie, jakiegoś dzieła danemu autorowi.
Rosenberg mówi o sobie, że nie będąc wcale bogatym, zdołał zgromadzić
kolekcję, której wartość ocena się na ok. 30 milionów euro, dzięki cierpliwości (należy odwiedzać wiele targów i bazarów sztuki) oraz szczęśliwym trafom. Kolekcję — dzieło swojego życia, Rosenberg zdecydował podarować
Departamentowi Hauts-de-Seine.

Ludwika XIV, a także restauracja i powierzchnia do najmu przez podmioty
prywatne.

Foto 11
Zaczyn muzeów
Zbiór własny

Wokół obiektu, w miasteczku Saint-Cloud, przeprowadzone mają być również prace ułatwiające dostęp do nowego muzeum i czyniące okolicę jeszcze
ładniejszą (budynki Muzeum znajdują się niedaleko od nadbrzeża Sekwany).
Całość prac restauracyjnych i adaptacyjnych zostanie wykonana w latach
2022–24, a Grand Siècle zostanie otwarte dla publiczności w 2025 roku.

Radni departamentu nie tylko przyjęli dar, ale również, za namową Patricka
Devedjiana, przeznaczyli środki na wzbogacające kolekcję zakupy dzieł
sztuki (zakupy ma zatwierdzać specjalna Komisja złożona z ekspertów i
radnych). Decyzje te utrzymali pomimo śmierci wiosną 2020 roku, na skutek zakażenia Covid-19, Patricka Devedjiana. Jego następca Georges Siffredi, pozyskał dla wdrożenia projektu prof. Alexandre Gady, specjalistę
historii architektury Grand Siècle, który zadba o to, aby projekt, o łącznych dla Departamentu Hauts-de-Seine kosztach sięgających 100 milionów euro, rzeczywiście okazał się jego dumą.
Muzeum nie ograniczy się do realizacji funkcji wystawienniczej. W jego
ramach działać będzie Centrum Badawcze Nicolas Poussin z przestrzenią
dla pracy badawczej, biurami, salami seminaryjnymi i audytorium dla ok.
200 osób. Prace Centrum zostaną ukierunkowane na wszechstronną analizę historii i dziedzictwa Grand Siècle.
W obiektach Muzeum Wielkiego Wieku znajdzie się również muzeum
historii domeny Saint-Cloud (posiadłości stworzonej w XVI wieku, ale rozbudowanej w wieku XVII dla „Monsieur” Filipa I Orleańskiego — brata

W szerszym planie Musée du Grand Siècle (Muzeum Wielkiego Wieku)
znajdzie się w szeregu prestiżowych francuskich muzeów złożonym z
Muzeum Musée du Moyen-Age (Muzeum Średniowiecza) w Paryżu-Cluny
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i Muzeum Odrodzenia (Musée de la Renaissance) w Ecouen (pałac w Ecouen
pomiędzy Paryżem a Chartres).
Każdy kto zna Francję wie, jaką wagę przypisuje ten kraj do dzieł, które skalą
i jakością potwierdzają jego cywilizacyjną rolę. Być może Musée du Grand
Siècle kosztować będzie więcej niż 100 milionów euro i być może zostanie
otwarte z opóźnieniem, ale zostanie otwarte na pewno i dołączy do długiej
już listy atrakcji kulturalnych Francji.

Granturismo
czasów pandemii
Zamożniejsi ludzi nie muszą przeznaczać wszystkich swoich dochodów na
pokrycie kosztów żywienia, odzieży i dachu nad głową. Ich potrzeby zdają
się nigdy nie nasycić, lecz rosną i przekształcają się.
W XIX wieku życie większości ludzi przebiegało w promieniu 50 kilometrów
od miejsca urodzenia i zamieszkania, za wyjątkiem tych, którzy zaciągnąwszy się do armii lub będąc siłą do niej wcieleni, mogli, jeśli przeżyli, relacjonować swoim bliskim wrażenia z pobytu w obcych krajach.
Turystyka, czyli podróże w celu zobaczenia, doświadczenia i poznania
nowych miejsc, była przywilejem niewielu. Z tamtych czasów wywodzi się
włoski termin „granturismo” oznaczający długą, na ogół roczną, wyprawę
„światoznawczą”, na którą mogli sobie pozwolić najbardziej zamożni. Niekiedy takie wyprawy zostawiły wspaniałe świadectwa jak choćby, będąca
owocem podróży Pawła Muratowa po Włoszech, dwutomowa książka zatytułowana pt. Obrazy Włoch (wydana na początku XX wieku).

Współcześnie podróże i turystyka stały się w państwach oecd niemalże
podstawową potrzebą. Przykładowo, na wakacyjne wyjazdy wybiera się
rocznie około 44 milionów Francuzów, czyli 2/3 mieszkańców tego kraju.
36 milionów, czyli ok. 80% wyjeżdżających, wybiera podróż w obrębie
Heksagonu. Przeciętne francuskie gospodarstwo domowe wyda na wakacyjną podróż nieco ponad 2500 euro.
O ile w wakacje za granicę wyjedzie ok. 8 milionów Francuzów, to w ciągu
roku do Francji przyjeżdża około 90 milionów turystów. Szczególnie pożądaną we Francji obecność bogatych Chińczyków dostrzec można w Paryżu
w okresie Nowego Roku oraz Tygodnia Mody (Fashion Week) — w tym przypadku turystyka kulturowa ściśle się łączy z „turystyką zakupową”.
Turystyka zagraniczna przyspiesza pod wpływem ekspansji połączeń oferowanych przez tanie linie lotniczy (low-cost). Francuskie porty lotnicze przyjęły w 2018 roku ponad 200 milionów pasażerów, z tego 66 milionów (ponad
1/3) zostało przewiezionych przez tanie linie. Wiele francuskich regionalnych i lokalnych portów lotniczych w całości zależy od tanich przewoźników.
Carcassone, Beziers, Nime, Limoges czy Paris-Beauvais odnotowują 85-95%
udziały tanich linii wśród ogółu obsłużonych pasażerów.
Przewozy lotnicze generują jednak olbrzymie ilości co2 — szacuje się, że
przewóz lotniczy zostawia w atmosferze 80-krotnie większy ślad niż przewóz kolejowy na tę samą odległość. Niezwykła taniość podróży samolotem jest więc skutkiem nieuwzględnienia ich kosztów dla środowiska. Czy
taka sytuacja trwać będzie długo? Należy wątpić, a wątpliwość ta pozwala
dostrzec, że długofalowo gros turystyki powinno posiadać lokalny charakter. Pomogą w tym mechanizmy ekonomiczne — jeśli przerzucanie ludzi na
ogromne odległości stanie się kosztowne, wielu łatwiej będzie odkryć inne
tańsze, lecz nie gorsze, cele turystyczne. Turystyka lokalna stanie się doceniana jako dobrze służąca lokalnej gospodarce, zdrowiu i osobowemu dojrzewaniu. Weekendowy wyjazd kolejowy do Łańcuta, z przedłużeniem trasy
w Bieszczady, regionalne muzea z bogatą ofertą edukacyjną, intensywne
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spacery na świeżym powietrzu oraz dobra kuchnia zostaną docenione jako
wartość sama w sobie, a nie nagroda pocieszenia.
Rok 2019 był dla turystyki we Francji udany. Krajowi i zagraniczni turyści
wykupili w hotelach i kampingach (we Francji istnieje 4100 pól kampingowych) Francji o 1,3% więcej dób pobytowych niż w 2018 roku, periodycznego paraliżowania kraju przez strajki (przykładowo, w grudniu 2019 roku
blokada kolei francuskich) lub ich groźby. Pomiędzy 2012 a 2019 rokiem
liczba dób pobytowych wzrosła we Francji z 405,8 do 441,9 miliona. W 2019
roku mieszkańcy Francji wykupili w swoim kraju 306,6 miliona dób hotelowych, podczas gdy osoby z zagranicy nabyły 135,3 miliona takich usług. Do
danych sektora hotelarskiego należy doliczyć pobyty w lokalach udostępnianych sezonowo jak chociażby poprzez platformę Airb-nb. W 2019 roku
Airb-nb pośredniczyła w rejonie paryskim (Paris-Ile-de-France) w sprzedaży
10 milionów dób pobytowych, a 60% tych nabywców to mieszkańcy Heksagonu. Według dostępnych szacunków w 2019 roku Paryż odwiedziło 50,3
miliona osób, z czego 56% to Francuzi. Osoby te wydały łącznie 21,7 miliarda
euro i wielkość ta pozostaje na zbliżonym poziomie w ostatnich latach. Rentowność operacyjna sektora wzrosła w 2019 roku o 1,8%, a stało się to w
większym stopniu dzięki wzrostowi cen niż wyższemu poziomowi wykorzystania pokojów.
Dane te potwierdzają to, co ekonomiści wiedzą od lat. We Francji turystyka
stała się ważną dziedziną gospodarki, a podróżujący, nocujący, stołujący się,
rozrywający i odpoczywający tworzą we Francji krajowy i międzynarodowy
popyt na usługi turystyczne dający zatrudnienie 2 milionom osób i przynoszący 7,8% produktu krajowego brutto (podobne wielkości obserwowane są
w Hiszpanii i Włoszech). Jeśli francuski sektor turystyczny będzie unieruchomiony przez kwartał, to działające w nim podmioty poniosą ok. 40 miliardów euro strat.
Francuski styl życia sprawia, że okres Wielkiej Nocy, jest pierwszym momentem do masowych wyjazdów wypoczynkowych: na siedmiodniowy pobyt

wypoczynkowy przeciętna francuska rodzina wydaje 1000 euro. W 2020
roku zwyczaj ten skandalicznie naruszyło pojawienie się pandemii. Nie
ma innego sektora, który stałby się bardziej dotknięty pandemią koronowirusa niż turystyka. Zapobiegając nadmiernego wzrostowi liczby zakażeń
rządy większości państw świata wprowadziły ograniczenia przemieszczania
się. Ludzie mają zostawać w domach, restauracje spuściły rolety, granice są
zamykane, lotniska opustoszałe, samoloty nie wzbijają się w niebo, a statki-wycieczkowce jawią się pełną mikrobów pułapką. W takich warunkach
turystyka zamiera, a dane to potwierdzają.
Światowa Organizacja Turystyki (unwto) ocenia, że liczba turystów międzynarodowych (w 2019 roku było ich 1,5 miliarda) w 2020 roku zmniejszy się
od 20 do 30%, czyli 5 razy silniej niż pod wpływem kryzysu finansowego lat
2008-09. Silnie zmniejszą się przychody przedsiębiorstw turystycznych spadając z poziomu 1,500 miliarda dolarów o około 375 miliardów.
Świat jest pośrodku batalii z koronowirusem. Nawet jeśli koronowirus zniknie z ekranów telewizji i z pierwszych stron gazet, to według wielu wirusologów, sam covid-19 prędko nie zniknie, a ludzkość będzie musiała z nim
długo żyć. Planujący podróże pozostaną pod silnym wpływem lęku o zdrowie. Pierwszym pytaniem, który zadadzą sobie jest pytanie o obecność
ognisk zakażeń, o stan służby zdrowia, o możliwość szybkiego powrotu do
domu…
Dla turystyki międzynarodowej nastały trudne czasy. Nie wszyscy są tym
zasmuceni. Bez 30 milionów rocznie zwiedzających Wenecja odzyskuje urok
i tajemniczość, a wody laguny weneckiej ponownie błękitnieją. Widzący w
masowej turystyce narzędzie masowych spustoszeń ekolodzy twierdzą, że
polityki okresu pandemii pozwalają Ziemi odetchnąć. Nie popadając w ideologiczną skrajność warto wykorzystać ten okres dla próby przywrócenia
równowagi pomiędzy kosztowną turystyką międzynarodową a turystyką
bliskiego sąsiedztwa, lokalną i regionalną. Z korzyścią dla zdrowia publicznego i dla każdej, polskiej czy francuskiej, gospodarki.
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Luksus i koronawirus
W naszych masowych, hiper-demokratycznych czasach luksus nie ma dobrej
opinii: na ogół kojarzy się ze zbytkiem, z dobrami, do których dostęp ma
wąska, uprzywilejowana grupa. Czy słusznie?
Zdaniem wielu antropologów biżuteria i inne dobra luksusowe, to przedmioty, które tworzą i utrwalają więzi między ludźmi. W społeczeństwach
przeszłości, a także współcześnie, będąca uosobieniem luksusu, biżuteria
przyczynia się do kształtowania tożsamości jednostki, potwierdza jej społeczny status, nadaje jej wyjątkowy styl i charakter, a ponadto może być sposobem na przekazanie ekonomicznej wartości (elementem spadku). Przekazywane z pokolenia na pokolenie przedmioty luksusowe tworzą symboliczną
(jeśli nie duchową) międzypokoleniową więź. Doń odnosi się słynny slogan
reklamowy zegarków Patek, stworzony przez agencję reklamową Jacquesa Séguéla: Nigdy nie jesteście pełnym właścicielem Patek Philippe. Jesteście
jego stróżem dla przyszłych pokoleń (Jamais vous ne posséderez complètement une Patek Philippe. Vous en serez juste le gardien pour les générations
futures).
Z ekonomicznego punktu widzenia nabycie dóbr luksusowych nie jest
zbędną ostentacyjną konsumpcją. Posiadanie dóbr uznawanych za luksusowe (zegarki, biżuteria, produkty skórzane, ubrania, perfumy itp.) skłania do
eko-oszczędności: nie kupuje się ich dla jednorazowego użytku, nie wyrzuca
do kosza, lecz starannie przechowuje, chroni i przekazuje. Są to często dobra
wielopokoleniowego użytku: „diamenty są na wieczność” jak śpiewała Shirley Bassey.
Silnie odczuwana w czasach pandemii kruchość ludzkiego życia szuka znaków trwałości (substytut metafizycznego bezpieczeństwa) w luksusowych
przedmiotach. Gdy ludzie wydają mniej na podróże i rozrywkę, rosną ich
oszczędności (tylko w 2020 roku na kontach oszczędnościowych Francuzów przybyło 130 miliardów euro). W takich warunkach popyt na produkty

luksusowe rośnie, a wraz z nim obserwowany jest rozwój przedsiębiorstw
tego sektora.
Pomiędzy 2005 a 2020 rokiem sprzedaż sektora dóbr luksusowych w świecie wzrosła o 56,1%, a „markowej” biżuterii o 190,3%). Co więcej, w okresie pandemicznego szoku sektor dóbr luksusowych okazał się bardziej
odporny niż przeciętna gałąź gospodarki.
Nic dziwnego, że na rosnącym rynku firmy chcą rosnąć i zwiększać swoje
udziały. Przykładowo, francuska grupa produktów luksusowych lvmh, po
przejęciu w 2011 roku firmy Bulgari, 7 stycznia 2021 roku przejęła, założoną w 1837 roku, amerykańską firmą produktów jubilerskich Tiffany,
wykładając za nią 13 miliardów euro (przejęciu towarzyszył skandal polityczno-dyplomatyczny, gdyż we wrześniu 2020 roku do prasy wyciekł list
Ministra Spraw Zagranicznych Francji do Bernarda Arnaulta, właściciela
grupy lvmh, przestrzegający przed zakupem Tiffany w kontekście gróźb
sankcji handlowych ze strony Prezydenta usa pod adresem francuskiego
sektora dóbr luksusowych, win i innych alkoholi).
W przypadku biżuterii zdecydowana (70-80%) wielkość oferty rynkowej
to produkty „anonimowe”: wielkie marki w rodzaju Cartier, Tiffany, Chanel,
Dior, Louis Vuitton (może z czasem polskie takie jak Kruk lub Yes), wykuwają
rosnące udziały na globalnym rynku. Firmy te przekonane, że konsumenci
są gotowi wydać więcej pieniędzy na identyfikowalne, markowe produkty
w rodzaju bransolet Love od Cartier, T od Tiffany czy naszyjnika Alhambra
od Van Cleef&Arpels, zwracają uwagę na metody eksponowania i potwierdzenia pochodzenia produktu – to jego autentyczność decyduje o wartości, podobnie jak zakup oryginalnego Picassa, a nie „ordynarnej” reprodukcji. Zaobserwowano przykładowo, że oferta sprzedaży internetowej zniechęca zamożne Chinki do zakupu biżuterii, gdyż paraliżuje je brak pewności co do autentyczności produktu. Nie kupuje się biżuterii wartej minimum 2000 euro klikając w internetową ikonę!
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Produkty luksusowe, to nie tylko pragnienia czy kaprysy osób zamożnych,
które, w oczach biedaków tego świata, są całkiem niezrozumiałe. Warto
spojrzeć na nie także od strony produkcji: na znaczną część wartości produktów luksusowych składa się ich jakość, jakość materiałów i staranność
wykonania — a mistrzowskie wykonanie nie jest osiągalne bez artystów, rzemieślników, pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach.
Fakt ten uznało unesco wpisując, na podstawie wspólnej inicjatywy Francji
i Szwajcarii, zegarmistrzostwo i mechanikę artystyczną (la mechanique d’art)
na listę niematerialnego światowego dziedzictwa kulturowego. W uzasadnieniu decyzji, wyspecjalizowana agencja onz, pisze: W przestrzeni francusko-szwajcarskiej wielka różnorodność rzemieślników, firm, szkół i muzeów podtrzymuje wartość i przekazuje techniki pracy ręcznej będąc sektorem zarazem tradycyjnym, jak i zorientowanym na innowację. Pełniąc funkcję ekonomiczną, kształtuje również społeczne życie tych regionów. Wpis ten dotyczy całości rzemiosła zegarmistrzowskiego usytuowanego wzdłuż łuku jurajskiego od Genewy do
Schaffhouse, od Bienne do Besançon, a także produkcję automatów muzycznych
charakterystycznych dla regionu Sainte-Croix.
Rozwój sektora produktów luksusowych związany jest również z postaciami
wielkich przedsiębiorców takich jak przykładowo krawiec i kreator mody,
zmarły 29 grudnia 2020 roku, Pierre Cardin, znany z nowatorskich kampanii reklamowych, czy działający w Perugii Brunello Cucinelli, autor koncepcji humanistycznego kapitalizmu, pokazujący jak adaptować średniowieczne
zamki, czyniąc z nich zakłady projektowania i krojenia odzieży.
Luksusu nie należy uznawać za wielkie gospodarcze marnotrawstwo, ani
moralnie piętnować. W produkcji dóbr luksusowych warto szukać piękna i
tęsknoty do nieprzemijających wartości!
Nota: Tytuł stanowi świadome nawiązanie do klasycznej pracy Wernera Sombarta Luxus und capitalismus wydanej po raz pierwszy w Lipsku w 1913 roku.

Foto 11
La lecon de lecture,
lekcja czytania,
Aime-Jules Dalou
Zasoby własne
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Śródziemnomorski styl
życia w czasach
higienistów
Wszyscy jesteśmy dziedzicami kultury śródziemnomorskiej — nie tylko zdaniem Zbigniewa Herberta. Europa zawdzięcza jej religię, prawo i filozofię. To
ona ukształtowała ważne elementy tego, co nazywamy obecnie europejskim stylem życia z jego wieloma narodowymi odmianami

przy czym kraj ten sprzedał za granicę 14,1 miliona hektolitrów wina. Wina
francuskie sprzedają się dobrze — osiągają wysokie ceny. Francja sprzedaje za granicę o 5,6 miliona hektolitrów win mniej niż Włochy, ale zarabia 3,2 miliarda euro więcej. Znaczenia sektora winiarskiego świadomi są
francuscy politycy. Grupa parlamentarna przedstawicieli regionów „winnic i win” liczy 113 posłów i 67 senatorów, którzy czujnie wyłapują i unicestwiają wszystkie legislacyjne próby mogące zaszkodzić winiarstwu.

Dla Mario Vargasa Llosa śródziemnomorska cywilizacja to także wino. Pisał:
Sądzę, że cywilizacja i wino stanowią nieodłączną parę. Kraje, w których pija się
wino rozwinęły bogatą kulturę, różnorodną, a literatura zagościła tam w sposób
bardzo ważny tak jak we Francji, Włoszech czy Hiszpanii.

Koronowirusowa kwarantanna przyniosła spadek spożycia wina we Francji i w całej Europie. Na początku maja 2020 roku nad rynkiem europejskim
zawisła nadwyżka jednego miliarda litrów wina. Tylko we Francji nadpodaż
wina wynosi 300 milionów litrów. Sam region Bordeaux sprzedaje co roku
400 milionów litrów win, z tego 56% na rynku francuskim — pozbawieni
kawiarnianych tarasów Francuzi zmniejszyli konsumpcję win o 20%.

Produkcja i konsumpcja wina jest, według Prezydenta Emmanuela Macrona,
nieusuwalnym elementem francuskiego stylu życia. Gdy ruchy i stowarzyszenia przeciwne alkoholowi w imię jego szkodliwości dla zdrowia w każdej postaci i w każdej ilości, zwane we Francji ironicznie „partią higienistów”,
chciały wprowadzić zakaz spożywania alkoholu w styczniu każdego roku
na wzór brytyjskiego „Dry January” (trzeźwy styczeń), Prezydent Macron
krótko przeciął dyskusję odwołaniem do tradycji swojego kraju.

Jeszcze przed kryzysem sanitarnym wywołanym koronawirusem we francuskich producentów win uderzył wzrost ceł o 25% wprowadzony przez
Stany Zjednoczone na import win z tego kraju. Wcześniej sprzedaż win do
usa przynosiła Francji 1,2 miliarda euro rocznie — zadane straty mogą sięgnąć 300-400 milionów euro, gdyż amerykańska decyzja miała związek ze
sporami o subsydia dla Airbusa i nie dotyczy innych europejskich eksporterów win, czyli głównie Hiszpanii i Włoch.

Istotnie Francja wydaje się być krainą mlekiem i winem płynącą: przeciętny
Francuz spożywa rocznie 11,7 litra czystego alkoholu, głównie w postaci
wina. Konsumpcja ta jest jednak silnie skoncentrowana wśród 10 milionów
Francuzów, którzy wypijają 80% sprzedawanego we Francji alkoholu. Jeden
na pięciu dorosłych Francuzów obcuje z alkoholem w sposób ryzykowny.

Winiarstwo we Francji stało się symbiotycznym elementem szerszego sektora aktywności gospodarczej, który obejmuje rolników, restauracje, pracowników sezonowych, przedsiębiorstwa usługowe i eksporterów. Ocenia
się, że winiarstwo zatrudnia lub tworzy warunki dla zatrudnienia około 0,5
miliona pracowników.

Alkohole przynoszą Francji 11 miliardów euro nadwyżki w bilansie handlowym — w 2018 roku był to drugi najważniejszy produkt eksportowy Francji po aeronautyce (samoloty i satelity), a przed wyrobami luksusowymi.
Same wina przyniosły Francji w 2018 roku 9,3 miliarda euro przychodów,

Wokół uprawy win, produkcji i spożycia wytworzyła się we Francji forma
wyszukanego kultu. Przykładowo, co roku w czerwcu Bordeaux organizuje święto win, które na nadbrzeża Loary przyciąga 600 tysięcy osób.
W mieście tym istnieje imponujące muzeum win, a turystyka winiarska
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Parada win w Musée
du vin de Champagne
et d’Archéologie régionale
w Épernay
Zasoby własne

(enoturystyka — turystyka uprawy i produkcji wina) przyciąga rocznie do
winnic okolic Bordeaux 2 miliony turystów. Co z przyszłością winnic i wina?
Poeta Jan Sochoń pisze:

Nie jestem, jak akwarianie,
niszczycielem wina.
Chroni przecież przed trucizną życia,
dodaje odwagi,
kiedy wydaje się, że nie ma już
znikąd pomocy.
Piję więc miłość świętego Jana,
bom sam Jan
i bez miłości nie istnieję…
Gdyby pewnego dnia we Francji władzę przejęła partia akwarian i wprowadziła prohibicyjne przepisy, należałoby oczekiwać protestów silniejszych
niż inne znane z historii rewolty. Na razie po Europie krąży widmo barbarzyńcy w winnicy — ufajmy, że nie jest ono zapowiedzią naszej cywilizacyjnej katastrofy.
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Francja: to może być kraj
dla starych ludzi!
W wielu państwach świata obserwowana jest długookresowa tendencja do
wydłużania oczekiwanego czasu życia, czyli liczby lat, które przeciętny obywatel urodzony w danym roku przeżyje. Urodzony w 2020 roku obywatel
Francji ma szansę przeżyć 85,1 lat, jeśli jest płci żeńskiej, i 79,1 lat, jeśli jest
mężczyzną — to o 16 lat więcej niż oczekiwana długość życia w 1950 roku.
Chociaż Francja odnotowała (maj 2021) około 105 tyś. zgonów na skutek
choroby wywołanej zakażeniem wirusem SARS-Cov 2 i obniża to okresowo
oczekiwaną długość życia o mniej więcej pół roku, pandemia nie zmienia jednak trendu wydłużania życia.
Czy to, że ludzi żyją dłużej jest czymś złym? Oczywiście, że nie. Jest to na
ogół indywidualna korzyść, która może jednak stać się społecznym problemem, jeśli przełoży się na zmiany w strukturze wiekowej ludności. Zdarza się
to wtedy, gdy wydłużanie długości życia idzie w parze ze spadkiem (lub nie
wystarczającą) liczbą urodzeń. Tak dzieje się nie tylko we Francji, ale praktycznie we wszystkich państwach Europy — z Włochami na czele.
O ile w 1945 roku ludność Francji składała się z 11% osób mających ponad
65 lat, to dzisiaj osoby takie stanowią 20% mieszkańców, a udział ten stale
rośnie. Takie zmiany w strukturze wieku ludności skutkują pogorszeniem
bilansu francuskiego funduszu ubezpieczeń społecznych: w systemie
wypłat emerytur finansowanych z bieżących składek pracujących, wzrost
liczby emerytów i dłuższy okres pobierania emerytur musi prowadzić do
dużego deficytu i obciążania budżetu państwa — w 2019 roku dopłaty do
funduszy emerytalnych wyniosły 1,9 miliarda euro. Wydatki na emerytury
stanowią we Francji (2019 rok) już 14% pkb, a w przyszłości będą rosnąć,
gdyż wraz ze „starzeniem się” społeczeństwa maleć będzie także dynamika
wzrostu pkb.

Obywatele Francji będą musieli pracować więcej lat, ale i dłużej w każdym roku pracy, gdyż obecnie przeciętny Francuz pracuje rocznie 634,8
godzin — znacznie mniej niż przeciętny mieszkaniec ue — 715,8 godzin,
nie mówiąc już o południowokoreańczykach, którzy pracują rocznie przez
1048,5 godzin.
Niepokój wywoływany przez żywiołowy napływ migrantów (przeciętnie
300-400 tysięcy rocznie w ostatnich 20 latach) i ich niezdolność do asymilacji sprawia, że Francja prawdopodobnie skłoni się do pójścia „drogą japońską”. W Japonii — kraju praktycznie zamkniętym dla imigracji, stale wzrasta
wiek przejścia na emeryturę i obecnie mieści się w przedziale pomiędzy 65
a 75 rokiem życia. Japonia dokonuje olbrzymich wydatków na automatyzację i inwestuje w produkcję dóbr z wyższej technologicznej, a wymagającej
mniej pracowników, półki (3,27% pkb wydatków na b&r).
Innowacje technologiczne pomocne są również w poprawie opieki nad
osobami starymi: od robotów wspomagających czynności życiowe, przez
czujniki pozwalające wyłapać „dziwne” zmiany w sposobie chodzenia osób
starych po „asystentów głosu”, którzy przekazują wszystkie informacje
kierowane do danej osoby przez komunikatory.
Uczyć się należy przez całe życie — starsze osoby powinny również nabywać umiejętności internetowych, gdyż potrzebne są, aby łatwiej zaspokajać potrzeby lub wywiązywać się z obowiązku składania deklaracji podatkowych przez internet.
Pragnieniem 90% starszych Francuzów jest starzeć się we własnym domu
czy mieszkaniu. Wielu dostosowuje zatem swoje domostwa odpowiednio je
wcześniej wyposażając i poszukując dostawców rzetelnych usług medycznych i opiekuńczych. Te stają się tańsze, jeśli świadczone są w terytorialnych
klastrach — bez tworzenia jednak swoistych gett dla ludzi starych. Dłuższemu życiu towarzyszy często lęk przed brakiem możliwości finansowania pomocy, gdyby dana osoba utraciła zdolność do samodzielnego życia.
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W takiej sytuacji Francuzi najczęściej korzystają z domów opieki (Ośrodki
Pobytu starszych, niesamodzielnych osób — Établissements D’hébergement
Pour Personnes Âgées Dépendantes — ehpad). Publiczne lub prywatne, i o
różnej jakości usług, instytucje ehpad zapewniają opiekę w 2020 roku 610 tyś.
osób, a w 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć o 108 tyś. pacjentów.
Pandemia dotknęła wielu mieszkańców ehpad dosłownie dziesiątkując
pacjentów, wprowadzone ograniczenia dostępu do krewnych tworzyły
obraz bezlitosnej polityki sanitarnej, następnie jednak pierwszeństwo szczepień dla pacjentów ehpad, sprawiło, że rodziny mogą ponownie ich spotykać i dłużej przebywać z nimi.
Niesamodzielność jest na szczęście na ogół zwieńczeniem długiego okresu
w dobrym zdrowiu. Starzy ludzie podtrzymują więzi rodzinne, dostosowują
swoje potrzeby do finansowych możliwości, podziwiają przyrodę Francji,
korzystają z bogatej oferty kulturalnej muzeów lub sal koncertowych oraz
angażują się w działalność społeczną. Starość nie musi być smutna, jeśli
zwieńcza dobrze przeżyte życie. Chyba o tym właśnie śpiewał Georges
Moustaki w piosence zatytułowanej: La vieillesse (Starość), której fragment
brzmi następująco:

Deviendrai-je un vieux singe
un vieux fou un vieux con

Czy stanę się starą małpą, szaleńcem, głupcem

Mandarin sclérosé radoteur ou bougon
Sklerotycznym mandarynem bełkocącym słowa bez sensu

Ou m’accordera-t-elle un peu de sa sagesse
Czy też przydzieli mi trochę mądrości

La vieillesse!
(Starość!)
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Ochrona zdrowia w
spirali potrzeb i kosztów.
Na przykład Francja!
Ile państwa optymalnie powinny wydawać na ochronę zdrowia? Tego nie
wie nikt! Gdyby ludzie byli zawsze młodzi, a za wydłużanie życia nie płaciło się starością i związanym z nią chorobami, to pewnie znacznie mniej niż
wydają znajdujące się na trajektorii wydłużania życia państwa oecd.
Przypatrzmy się przypadkowi Francji. Kraj ten wydaje rocznie na ochronę
zdrowia rocznie ok. 270 miliardów euro, czyli 11,1% swojego pkb. 208
miliardów euro przeznacza na zakup dóbr i usług medycznych, a 78% z
tej kwoty jest refundowane przez obowiązkowe (publiczne) ubezpieczenia
medyczne. W Europie na ochronę zdrowia wydają więcej jedynie Niemcy
(11,7% pkb) i Szwajcaria (11,3% pkb).
Równowaga finansowa francuskiego, jak i wielu innych państw oecd,
publicznego systemu ochrony zdrowia jest nadwyrężana przez starzenie
się społeczeństwa i wzrost liczby chorych chronicznie. Potrzeby medyczne
bowiem zwiększają się wraz z wiekiem, a osoby starsze stanowią rosnącą
część francuskiego społeczeństwa.
W 2019 roku oczekiwana długość życia w momencie urodzenia wynosiła we
Francji 86 lat dla kobiet i 80 lat dla mężczyzn, w 1946 roku wskaźnik ten
wynosił 65 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Osoby powyżej 75 roku
życia stanowiły 3,4% ludności w 1946 roku, 5,7% w 1980 roku i już 9,6% w
2020 roku.
Szczególnie kosztowna jest opieka nad 11,6 miliona chorych na choroby
chroniczne (prawie 1/5 ludności Francji przy średniej wieku chorujących
wynoszącej 63 lata). W 2019 roku prawie 2/3 wydatków na ochronę zdrowia
dotyczyło pacjentów długotrwale chorych. Przykładowo, opieka nad osobą
wymagającą stale dializ kosztuje rocznie 60 tyś. euro, a osób takich jest 55

tyś. chorzy na raka kosztują 12 tys. euro rocznie, a jest ich 1,5 miliona,
każda z 655 tyś. osób cierpiących na niewydolność serca kosztuje rocznie
9,7 tys. euro, a każdy z 4 milionów cukrzyków kosztuje budżet publiczny
rocznie przeciętnie 2,7 tys. euro.
Pomimo wysokiego poziomu wydatków na ochronę zdrowia finanse sektora znajdowały się we względnej równowadze. Kryzys sanitarny wywołany
przez pandemię Covid-19 zmienił ten stan rzeczy, gdyż rząd Francji podjął
szereg decyzji (od zwiększenia zakresu w pełni refundowanych usług zdrowotnych po podwyżki płac) trwale zwiększających wydatki publiczne na
ochronę zdrowia. W 2022 roku wydatki te wzrosną o 13 mld euro, czyli o
0,5% pkb w stosunku do poziomu sprzed kryzysu, z czego 10 mld euro będą
kosztować podwyżki płac. W rezultacie w 2021 roku deficyt sektora sięgnie
około 30 mld euro, a jeśli kryzys sanitarny minie, to spadnie on w 2024 roku
do poziomu około 14 mld euro. Ekonomiści wiedzą, że jeśli deficyt finansowy systemu ochrony zdrowia nie ma być wysoki i trwały, zarządzający
nim szukać muszą sposobów wzrostu efektywności.
Najprostszym z pomysłów jest zwiększenie udziału płatności pacjenta. Francja jest tym z państw europejskich, w których pacjent pokrywa najmniejszy
udział kosztów leczenia — w 2019 roku było to 9% wydatków, czyli przeciętnie około 670 euro rocznie (w Niemczech jest to ok. 13%, Grecji ok. 35%,
a w Portugalii ok. 30%).
Innym jest analiza liczby i efektywności pracy personelu służby zdrowia. W
2020 roku Francja posiadała 129 tys. lekarzy, w większości prowadzących
własną praktykę ( na 67 milionów ludności). To za mało i aż 5,7% terytorium
tego kraju uskarża się na brak wystarczającej liczby lekarzy (według oecd
Health at a Glance 2021 zdecydowanie mniej na 10 tyś. mieszkańców niż w
innych państwach Europy Zachodniej). Kształcenie lekarzy jest kosztowne
i trwa nawet do 12 lat. Niedobór lekarzy kompensowany jest przyznawaniem części z 744 tys. pielęgniarzy i sanitariuszy uprawnień do wykonywania bardziej złożonych czynności medycznych.
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Budżet roku wyborczego.
Jak to się robi we Francji?
Niezbędny jest również wzrost jakości zarządzania w 3 tysiącach instytucji ochrony zdrowia działających we Francji, w tym 1300 instytucji publicznych i 1700 prywatnych. Oszczędności można osiągnąć dzięki poprawie
przestrzennego rozmieszczenia tych jednostek, co pozwoli na zmniejszenie kosztów administracyjnych i lepsze wykorzystanie potencjału każdej
jednostki.
Francuskie szpitale dążą do lepszego wykorzystywania liczby posiadanych
łózek w tym poprzez zmniejszenie długości pobytu w szpitalu i zwiększanie liczby procedur wykonywanych w czasie pobytów dziennych. I tak
pomiędzy rokiem 2011 a 2019 liczba dni hospitalizacji zmniejszyła się z 11
do 10,6 miliona, a ich średnia długość spadła z 5,7 do 5,5 dnia, podczas gdy
liczba hospitalizacji dziennych wzrosła z 6,4 miliona do 8,4 miliona. Francuskie szpitale powinny również zmniejszyć koszty administracyjne, gdyż
obecnie 34% płac trafia do personelu nie leczącego (w Niemczech 22%, we
Włoszech 25%).
Lepsze zarządzanie powinno przełożyć się na wzrost produktywności,
a uzyskane dzięki temu oszczędności w znacznej części powinny przynieść
obniżkę wydatków publicznego funduszu ochrony zdrowia. Czy tak się stanie? Jak zawsze w polityce publicznej, werdykt przyniesie życie!

Gospodarka Francji podnosi się z kryzysu. Wprawdzie koronawirus wciąż
krąży, ale ciężkie zachorowania dotykają głównie osoby niezaszczepione.
Natomiast ponad 50 milionów zaszczepionych Francuzów pracuje, konsumuje, podróżuje i się rozrywa, przywracając funkcjonowanie gospodarki do jej poprzedniego poziomu. Oczekuje się, że po prawie 8% spadku
w 2020 roku gospodarka Francji wzrośnie w 2021 roku o 6%, a w 2022 roku
o 4%. Wydatki konsumpcyjne obywateli rosną szybko, gdyż od początku
pandemicznego kryzysu na kontach oszczędnościowych Francuzów przybyło ponad 200 miliardów euro. Wobec negatywnych stóp procentowych
oszczędności kierowane są tam, gdzie jest szansa ochrony ich wartości. Rozgrzany jest rynek nieruchomości, w rosnącej cenie są dzieła sztuki: prace
wystawiane w czasie Art Paris 2021 w początku września 2021 roku sprzedane zostały zanim publiczność mogła je zobaczyć w Grand Palais Éphémère.
To, że załamanie gospodarcze 2020 roku nie przełożyło się na spadek siły
nabywczej Francuzów ma jednak swój skutek uboczny. Jest nim wzrost
zadłużenia. W przeszłości, w obliczu kryzysu gospodarczego, rządy stosowały receptę dostosowania wydatków do malejących przychodów.
Jednakże cięcia wydatków publicznych jeszcze bardziej obniżały aktywność gospodarczą i rzucały gospodarki dotkniętych krajów niemalże na
kolana. Terapię tę najboleśniej odczuła Grecja.
Kryzys lat 2008-09, a także późniejszy kryzys grecki, były skutkiem polityk gospodarczych rządów. Źródłem kryzysu 2020 roku było pojawienie się groźnego wirusa i wywołana przezeń pandemia. Obecnie rządy
nie muszą się więc tłumaczyć z obranej drogi ochrony „miejsc pracy,
przedsiębiorstw, dochodów i gospodarki”, nawet jeśli dzieje się to kosztem silnego wzrostu deficytu budżetowego, długu publicznego, a z czasem prawdopodobnie inflacji: w 2020 roku deficyt budżetowy Francji
wyniósł 9,1% pkb, w 2021 roku wyniesie 8,4%, a w 2022 roku 4,8%, a
dług publiczny Francji sięgnie w 2022 roku 114% pkb.
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Jeszcze do niedawna tak szybki wzrost długu publicznego i tak duże dziury
budżetowe zrodziłby panikę na rynkach finansowych i wywołały kryzys
rządowy. Tym razem, przekroczone zostały kolejne granice zadłużania i nic
się nie dzieje?
Historia gospodarcza uczy nas pokory. Choć konkretny poziom granicy
zadłużenia nie jest znany, to nie znaczy, że granica taka nie istnieje, że jest
mitem… Zostanie z pewnością ex post zidentyfikowana, gdy jej przekroczenie wywoła długotrwała gospodarczą stagnację lub kryzys zadłużeniowy.
We Francji już teraz obserwowane są negatywne skutki rozpędzonej
machiny wydatków publicznych — skutek francuskiej doktryny walki z koronowirusowym kryzysem quoi qu’il en coûte (ile by to nie miało kosztować).
W niedawno opublikowanym raporcie La Cour des comptes (francuski odpowiednik nik) stwierdził, że 14% z 96,4 miliarda euro dodatkowych wydatków
publicznych, a więc około 13 miliardów euro, nie miało żadnego związku
z kryzysem. Chociaż La Cour des comptes uważa, że ogólnie pomoc państwa osiągnęła krótkookresowe cele, to domaga się również od ministerstwa finansów intensywnych kontroli tych przedsiębiorstw, które otrzymały łączną pomoc państw przekraczającą wielkość poniesionych przez
nie strat — przypadków takich nie brakuje.
Jednakże długookresowo rozsądne zalecenie konserwatywnego zarządzania finansami publicznymi — oszczędzania w celu budowania buforów
na trudne czasy, nie będzie we Francji wdrażane w najbliższym okresie.
Wkrótce ten kraj czekają wybory prezydenckie.
Prezydent i rząd Francji projektują kolejne przedsięwzięcia, które realizują
postulaty i oczekiwania różnych grup i środowisk — nie są to jednak przedsięwzięcia bez kosztowe. Negocjacje ze służbą zdrowia i poprawa warunków pracy w tym sektorze kosztować będzie 9 miliardów euro w 2022 roku,
wizyta Prezydenta w Marsylii przyniosła temu miastu 1,5 miliarda euro na
poprawę szkolnictwa i infrastruktury, dodatkowe 1,7 miliarda euro skierowane zostanie na edukację w skali całego kraju, a dodatkowy 1 miliard euro

na ochronę środowiska. Ponadto, według zapowiedzi, rząd przygotowuje
program dla młodzieży, który do 2030 roku kosztować będzie ponad 20
miliardów euro.
Oczywiście, każdy z tych wydatków można racjonalnie uzasadnić rzeczywistymi potrzebami ludzi i ich społeczności. Kto jednak nie widzi ich
związku z nadchodzącymi wyborami, nie rozumie, że każdy wydatek
publiczny ma skutki dystrybucyjne: komuś przynosi mniejsze lub większe
korzyści lub straty. Demokratyczne rządy mają prawo do uruchamiania
strumieni pieniędzy na programy skierowane do swoich potencjalnych
wyborców, jest to przywilej każdego większościowego rządu. Co więcej,
dopóki nie destabilizuje to gospodarek, jest to dość łagodny koszt starań o wygrania wyborów, czy dzieje się to we Francji, Kanadzie czy gdzie
indziej.

Jesień Francji, jesień
Europy?
Nic tak nie obrazuje stanu społeczeństw jak dynamika ludnościowa. Społeczeństwa starych ludzi, wokół których nie raczkują i biegają dzieci, to
smutny widok i nieuchronna zapaść. Tak najpewniej potoczy się los wielu
narodów Europy.
Warto przypatrzeć się sytuacji ludnościowej Francji. Pod pewnymi
względami wydaje się ona zadawalająca. W 2019 roku ludność Francji
po raz pierwszy przekroczyła 67 milionów (67,064 m) (liczba ta obejmuje
zarówno mieszkańców Heksagonu, jak i 2,166 mln. mieszkańców terytoriów zamorskich). Francja jest więc drugim najludniejszym państwem
Europy (po Niemczech z 83 milionami mieszkańców).
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W 2019 roku urodziło się we Francji 753 tys. dzieci, podczas gdy zmarło
612 tys. osób. W ostatnich latach ludność Francji wzrastała o 0,3% rocznie
— mniej zatem niż dwie dekady temu, gdy populacja tego kraju rosła rocznie o ok. 0,05%.
Przeciętna Francuzka rodzi obecnie 1,87 dziecka – wskaźnik ten spadł poniżej progu odnawiania się ludności (próg ten wynosi przeciętnie 2,1 urodzenia na kobietę) już w 2014 roku. Francuskie kobiety rodzą pierwsze dzieci
coraz później (przeciętna wieku urodzenia pierwszego dziecka wynosi
obecnie 30,7 lat, podczas gdy w 1999 roku wynosiła 29,3 roku), wskutek
czego natura daje im coraz mniej szans na urodzenie następnych dzieci.
Sytuacja demograficzna Francji wygląda nieźle na tle innych państw Europy
— szczególnie na tle Włoch. Ludność Włoch starzeje się i zmniejsza. W 2019
roku we Włoszech urodziło się 440 tys. dzieci, mniej niż połowa zarejestrowanych zgonów. Przeciętne Włoszki rodzą obecnie 1,32 dziecka, gdy ich
babcie rodziły przeciętnie 2,5 dziecka. Do negatywnego bilansu urodzeń
i zgonów dodać trzeba emigrację ludzi młodych, którzy od kryzysu gospodarczego roku 2008 zniecierpliwieni opuszczają Półwysep Apeniński —
w 2019 roku wyjechało 160 tysięcy osób. Co więcej już teraz 23% ponad 60
milionowego społeczeństwa to osoby mające 65 i więcej lat. Wysoki dług
publiczny sięgający 110% pkb sprawia, że młodzi ludzie widzą dla siebie
ciężar wysoki podatków, a nie oczekiwaną poprawę jakości życia. Wielu
włoskich polityków alarmuje, że ich kraj – kolebka europejskiej cywilizacji staje się ludnościową pustynią i przypominając, że naród bez dzieci nie
ma żadnej przyszłości. Jeśli wypełniona ludnością napływową, pustynia ta
staje się częścią innej historycznej całości, a może nawet inną cywilizacją.
Sytuacja ludnościowa w całej Europie jest niewiele lepsza. Mediana wieku
przeciętnego mieszkańca UE wynosi 43,2 — jest ona o 12 lat wyższa niż
mediana ludności globu i 20 lat wyższa niż w przeżywającej demograficzny boom Afryce. W 2035 roku co czwarty mieszkaniec Europy będzie
miał powyżej 65 lat, podczas gdy w 1950 roku więcej niż 65 lat miał co 13

mieszkaniec Europy. Negatywne demograficzne trendy dotykają także
Europę Środkową. W tym przypadku do niskiego wskaźnika urodzeń
dochodzi znaczna emigracja: Rumunię — to skrajny przykład — opuściło
w ostatnich 20 latach 3,5 miliona osób i ludność tego kraju zmniejszyła
się do 19,5 miliona.
Na dzietność Europy wpływ mają czynniki technologiczne, ekonomiczne i
kulturowe. Najmniejszy problem to gospodarka. Otóż wszyscy mogą pracować dłużej, wspomagać się nowymi technologiami i, w razie potrzeby,
na starość ograniczać potrzeby. We Francji osoby starsze wciąż pracują
rzadziej niż przeciętnie w ue. Wśród osób w wieku 55-64 we Francji pracuje 52,1%, podczas gdy przeciętnie w ue 58,7%. Wskaźnik ten jeszcze
bardziej się pogarsza, gdy bierzemy pod uwagę grupę wiekową 60-64
lat — we Francji jest wśród niej tylko 31% pracujących, podczas gdy w
UE przeciętnie 44%. Ta sytuacja musi się zmienić, czego nie chcą przyjąć
do wiadomości protestujący w sprawie reform emerytalnych francuscy
pracownicy.
Dzietność zmienia się pod wpływem zmian wzorców społecznych. We
Francji 67,1% rodzin to rodziny tradycyjne, 23,8% to gospodarstwa jednego rodzica z dziećmi, a 9% to związki „rekomponowane”. W 2014 roku
zawarto we Francji 10 tys. małżeństw tej samej płci. Po tym rekordowym
roku liczba takich związków spadała, aby w 2019 roku wynieść 6 tyś.
Dzietność we Francji rozkłada się nierównomiernie. Jest większa w rodzinach imigrantów, w szczególności rodzin pochodzenia arabsko-muzułmańskiego. Ze względu na brak informacji o wyznawanej religii czy pochodzeniu etnicznym w rejestrach francuskich urzędów ludnościowych, badacze uciekają się do pomysłowych metod, aby diagnozować wewnętrzne,
„kulturowe”, zróżnicowanie dynamiki ludnościowej Francji. Przykładowo,
autor książki L’Archipel francais (Archipelag francuski) Jerome Fourquet
zbadał szpitalne rejestry urodzeń identyfikując imiona dzieci wyraźnie
wskazujące na ich przynależność etniczno-religijną i stwierdził, że 19%
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rodzących się we Francji chłopców otrzymuje imię arabsko-muzułmańskie.
Zapaść ludnościowa Europy nie ma znaczenia dla globalnych trendów ludnościowych. Według prognoz demografów ludność świata zwiększy się z
obecnych 7,6 miliarda do 9,8 miliarda w 2050 roku i ponad połowę tego
przyrostu świat będzie zawdzięczał Afryce. Przemawiający na konferencjach oecd afrykańscy liderzy nie ukrywają, że gotowi są podzielić się z
Europą tym najważniejszym z zasobów. I czynią to z uśmiechem przypominając, że rodzaj ludzki ma swój początek w Afryce i stamtąd wyruszył człowiek zasiedlając, początkowo wolno, a potem coraz szybciej, resztę globu.

Francja: laboratorium
przyszłości Europy?
Eksperci oecd i sama Organizacja zgadzają się z tezą, że gospodarka nie
jest celem samym w sobie, lecz narzędziem zapewniania środków do życia
i realizacji wartości i pragnień: indywidualnych i wspólnotowych. Wymogiem cywilizowanego życia nie jest wyłącznie zasobność kieszeni, lecz
kultura. Wprawdzie księgarnie, kina, sale koncertowe czy muzea są swoistymi podmiotami gospodarczymi, gdyż dostarczają usług, coś sprzedają,
ale przede wszystkim pozwalają ludziom oderwać się od materialistycznych praktyk i szukać w życiu duchowości, wzniosłości i piękna. Sektor
kultury we Francji budzi podziw. Każdego cudzoziemca zachwyca żywotność francuskiego rynku publikacyjnego (ponad 360 nowych powieści wydanych jesienią 2021 roku) oraz bogactwo i różnorodność oferty
kulturalnej. Nawet epidemia koronowirusa nie zatrzymała produkcji w
2020 roku ponad 250 francuskich filmów fabularnych oraz wielu filmów
animowanych.
Kultura jest źródłem indywidualnej i wspólnotowej autonomii. Pozwala
nabyć kapitał kulturowy, dzielić się z innymi artystycznymi emocjami i
wymknąć determinizmowi społecznemu. Wejście w kulturę Francji jest
szczególnie ważne dla dzieci wywodzących się ze środowisk imigracyjnych i ludowych (dawniej robotniczych), które dzięki udziałowi w kulturze Francji mogą stworzyć swoją ścieżkę życiową i w pełni zintegrować
się z innymi grupami społecznymi.
Dostęp do instytucji i wydarzeń kulturalnych stał się narzędziem przeciwdziałania kulturalnemu rozpadowi Francji na świat wielkich miast,
gdzie ma miejsce koncentracja aktywności gospodarczej, bogactwa i ludności oraz świat opuszczanych małych miast i wsi, obszarów porzucanych i degradowanych.
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W Paryżu, ale także w Grenoble, Strasbourgu czy Rennes, zanikł przemysł,
a wraz z nim zasiedziała klasa robotnicza, ich miejsce zajęli napływowi
„ludzi znikąd” — studenci, turyści, imigranci czy „nowa burżuazja”. Metropolie Francji w mimetycznym pędzie naśladują Paryż przyciągając mobilne
grupy ludności, podczas gdy wraz z produkcją przemysłową z Francji zniknęła znana z powieści Balzaka prowincjonalna burżuazja.
Przepływy ludzi i zmiany demograficzne przeobrażają miasta, które jak Bordeaux miały niegdyś swój wyraźny charakter. Przykładowo, spośród 800
tys. mieszkańców Bordeaux, jak pisze Pierre Vermeren w pracy L’impasse
de la métropolisation, urodziła się tam zaledwie jedna czwarta. Jego zdaniem wraz z tak szybkim przemieszczaniem się ludności zanika wyróżniający Bordeaux akcent, miasto zachowuje historyczne budowle, lecz zmienia swoją duszę.
Z wewnętrznym przemieszczaniem się ludności wiąże się problem napływu
do Francji osiedleńców pochodzących z innych kręgów cywilizacyjnych. Dla
emigrujących do Francji Włochów, Hiszpanów czy Polaków oczywistością
było niegdyś nastawienie asymilacyjne. Zachowywali się oni w myśl zasady
św. Ambrożego, który przypominał: Gdyś w Rzymie czyń jak rzymianie.
Chociaż we Francji wciąż obowiązuje przepis Kodeksu Cywilnego, który
głosi: Nikt nie może być naturalizowany, jeśli nie udowodni swojej asymilacji we wspólnocie francuskiej (Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de
son assimilation à la communauté française), to w praktyce Francja odeszła
od polityki nastawionej na asymilację. Zmuszanie jednostek do przyjmowania stylu życia czy ubierania się jest postrzegane jako zamach na wolność jednostki, nietolerancja, a nawet rasizm. Większość rządzącej Francją
elity głosi doktrynę państwa, w którym, respektując wartości republikańskie,
znacznie różniące się od siebie wspólnoty mogą vivre ensemble (żyć razem).
Tak zdają się sądzić elity rządzące! Sami prości Francuzi, obserwując
ewolucję sytuacji społeczno-kulturowej swojego kraju pod wpływem

imigracji, wyrażają oczekiwanie, aby imigranci adaptowali się do i roztapiali we francuskim społeczeństwie.
Jednakże osiedlający się we Francji tysiącami i żyjący w etnicznych wspólnotach imigranci często żyją wyłącznie życiem swojego kraju (wcześniej
dzięki antenom satelitarnym, obecnie dzięki internetowi), nie muszą ani
znać języka francuskiego, ani odczuwać kosztów tego faktu. Co więcej,
wbrew dawnym oczekiwaniom, z każdym pokoleniom, odrębność ta nie
musi maleć, a może nawet się powiększać. Narodowa wspólnota kulturowa, kiedyś będąca podstawą społecznej i politycznej harmonii i solidarności, zanika.
Nie każda tolerowana odmienność prowadzi z czasem do roszczenia pełnej akceptacji tej odrębności lub do secesji owej odmiennej mniejszości.
Niepokój jednak narasta i kwestia polityk wobec separatyzmu dominować będzie politykę wewnętrzną Francji przez następne dekady. Przyszłość Francji jako jednego z filarów cywilizacji europejskiej wiele nam
powie o przyszłości Europy.
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