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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Weso³ych wi¹t i Do Siego Roku!
Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczymy zdrowych i radosnych chwil
spêdzonych w gronie rodzinnym.
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, zdrowia, szczêcia, spe³nienia marzeñ i realizacji
podjêtych postanowieñ noworocznych.
Sk³adamy ¿yczenia wszystkim pracownikom KGHM
i spó³ek z grupy kapita³owej
oraz emerytom i rencistom Polskiej Miedzi.
¯ycz¹:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe NSZZ Solidarnoæ
Redakcja Pryzmatu

Kolejna inwestycyjna wtopa Wirtha
Smutne, choæ w pewnym sensie spodziewane wieci zza Atlantyku.
KGHM bêd¹cy w 80% udzia³owcem KGHM Ajax Mining Inc. nie uzyska³ zgody na eksploatacjê kanadyjskiego z³o¿a. Wed³ug wstêpnych za³o¿eñ produkcja mia³a ruszyæ pod koniec 2018 r. Ze wzglêdu
na napotkane trudnoci termin zosta³ przesuniêty. Teraz wiemy, ¿e
kopalni najprawdopodobniej w ogóle nie bêdzie. KGHM straci³ na
inwestycji ok. 600 mln z³. Kolejny z wielu genialnych pomys³ów
Herberta Wirtha, Prezesa Zarz¹du z nadania koalicji PO-PSL w latach 2009-2016, leg³ w gruzach.
Jak czytamy w komunikacie Spó³ki:
Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A., informuje, ¿e w dniu 15 grudnia
2017 r. powzi¹³ informacjê, i¿ Ministrowie rodowiska oraz Energii,
Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (w³adze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny rodowiskowej (EA Certificate) dla projektu miedziowo-z³otowego Ajax zlokalizowanego w pobli¿u Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej.
Federalny Minister rodowiska oraz Zmian Klimatu wyrazi³ opiniê, ¿e
projekt przyniesie znacz¹ce niekorzystne skutki oraz odes³a³ projekt do
Resortu Rybo³ówstwa i Oceanów Kanady i Resortu Zasobów Naturalnych Kanady. Odpowiedzialne resorty dokonaj¹ rewizji sprawy, a rz¹d
federalny (z³o¿ony z ró¿nych ministrów federalnych) ostatecznie okreli, czy niekorzystne skutki projektu s¹ uzasadnione, tak aby projekt
móg³ byæ procedowany pomimo niepo¿¹danego oddzia³ywania.
Decyzje zosta³y podjête w procesie oceny oddzia³ywania na rodowisko, uwzglêdniaj¹cym istotne zaanga¿owanie prowincjalnych i federalnych agencji rz¹dowych, grup Ludnoci Rdzennej oraz szerokiego
grona interesariuszy, w tym tysiêcy przedstawicieli spo³ecznoci lokalnych.
KGHM Ajax po zapoznaniu siê z argumentacj¹ decyzji prowincjonalnej
rozwa¿y podjêcie kolejnych kroków, które mog¹ obejmowaæ wykorzystanie rodka odwo³awczego w postaci kontroli s¹dowej sprawy.
Ajax to zaawansowany projekt miedziowo-z³otowy, którego w³acicielem jest KGHM Ajax Mining Inc. (KGHM Ajax), spó³ka joint venture
nale¿¹ca do KGHM Polska Mied S.A. (80%) oraz Abacus Mining and
Exploration Corporation (20%).
W przesz³oci jako Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wielokrotnie ostrzegalimy przed t¹ ryzykown¹ inwestycj¹.
Nikt jednak nie s³ucha³ zwi¹zkowców. Wizjoner Herbert Wirth, wyró¿niony tytu³ami doktora honoris causa przez dwie polskie uczelnie nie
móg³ siê przecie¿ myliæ. Podobnie jak z inwestycj¹ w Weisswasser czy
Quadra FNX. £¹cznie kilkanacie miliardów w plecy. Wirtha tak bardzo
brano na powa¿nie, ¿e nawet jego wizje o produkcji przez KGHM chwytacza komet dziennikarze i naukowcy ³ykali jak pelikany...

WPEC: Nowa Prezes unika sporu
zbiorowego
Pomimo wskazania przez organizacje zwi¹zkowe, dzia³aj¹ce w Wojewódzkim Przedsiêbiorstwie Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.,
zasadnoci co najmniej 3 z 4 zg³oszonych postulatów, Zarz¹d  po
ma³ym liftingu  dalej uparcie twierdzi, ¿e sporu zbiorowego nie
ma.
Organizacje Zwi¹zkowe powo³uj¹c siê na opiniê prawn¹ wskaza³y, ¿e
nieuznawanie sporu zbiorowego jest sprzeczne z prawem. Nadziejê na
zmianê sytuacji dawa³y roszady we w³adzach spó³ki. Pomimo usuniêcia ze stanowiska Prezesa Zarz¹du Andrzeja Niedbalskiego, pe³ni¹ca
obowi¹zki Prezesa Zarz¹du Ewa Miroñska  dotychczasowa wiceprezes  prowadzi identyczn¹ politykê wzglêdem strony pracowniczej jak
jej poprzednik.
Dodatkowo, strona pracownicza zaapelowa³a do pracodawcy o zaprzestanie ich ignorowania i prowadzenia polityki p³acowej z pominiêciem
zwi¹zków zawodowych. Pracodawca stwierdzi³, ¿e ich dzia³ania w temacie wynagrodzeñ s¹ czym naturalnym, a spotkaæ siê mog¹, ale nie

w ramach sporu zbiorowego.
Do spotkania dosz³o 29 listopada br. i Prezes Ewa Miroñska jak mantrê
powtarza³a, ¿e sporu zbiorowego nie ma. Zarz¹d WPEC do przedstawionych przez stronê pracownicz¹ postulatów podchodzi z dystansem. W
tej tragikomicznej sytuacji Organizacje Zwi¹zkowe zaapelowa³y do Rady
Nadzorczej o wspólne spotkanie z Zarz¹dem Spó³ki w celu wypracowania pola do negocjacji.
Przypomnijmy, ¿e Zak³adowe Organizacje Zwi¹zkowe dzia³aj¹c w trybie
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych
¿¹daj¹:
1. Podwy¿ki wynagrodzeñ zasadniczych o 180 z³ dla ka¿dego pracownika Spó³ki z wyrównaniem od dnia 1 grudnia 2017 r.
2. Wyp³acenia do dnia 15 grudnia 2017 r. wiadczenia pieniê¿nego w
kwocie 1700 z³ dla ka¿dego pracownika Spó³ki.
3. Przestrzegania zasad terminowego wykonywania pomiarów ochrony przeciwpora¿eniowej na obiektach Spó³ki.
4. Objêcia z dniem 1 stycznia 2018 r. wszystkich pracowników Spó³ki
Pracowniczym Programem Emerytalnym.

Wyp³ata resztówki
w O/ZG Rudna
W dniu 12 grudnia 2017 r. Dyrektor Naczelny Oddzia³u Zak³ady Górnicze Rudna Miros³aw Biliñski poinformowa³, ¿e po zamkniêciu
roku obrotowego 2017 zaproponuje zawarcie Porozumienia maj¹cego na celu wyp³acenie jednorazowej nagrody, tzw. resztówki.
W Porozumieniu, które ma byæ zawarte miêdzy Dyrektorem Naczelnym
Oddzia³u a przedstawicielami Organizacji Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych w ZG Rudna mo¿emy przeczytaæ, ¿e:
W zwi¹zku z przekroczeniem realizacji planów produkcyjnych w 2017
roku, pomimo istotnych problemów górniczo-geologicznych (t¹pniêcia, awarie), oraz w celu zrealizowania wskanika wzrostu wynagrodzeñ
wynegocjowanego centralnie z organizacjami zwi¹zkowymi, Strony Porozumienia ustalaj¹ co nastêpuje:
1. W ramach rocznego rozliczenia rodków na wynagrodzenia za rok
2017 zostanie dokonana wyp³ata jednorazowej nagrody pieniê¿nej w
wysokoci równej dla ka¿dego pracownika, zaokr¹glonej do pe³nego
z³otego w dó³.
Jednorazow¹ nagrodê w pe³nej wysokoci otrzymaj¹ pracownicy pozostaj¹cy w zatrudnieniu w ca³ym okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31
padziernika 2017 r., z tym ¿e pracownicy, którzy nie przepracowali ca³ego wskazanego okresu otrzymaj¹ nagrodê proporcjonalnie do okresu
przepracowanego. Pracownicy którzy odeszli na emeryturê lub rentê w
okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 padziernika 2017 r. otrzymaj¹
nagrodê proporcjonalnie do przepracowanego okresu.
Jednorazowa nagroda nie obejmuje pracowników, którzy otrzymali karê
regulaminow¹ lub posiadaj¹ nieusprawiedliwion¹ nieobecnoæ w pracy w wy¿ej wymienionym okresie.
2. Na powy¿szy cel zostan¹ wykorzystane rodki zaoszczêdzone z funduszu p³ac, które jednorazowo zostan¹ przesuniête do subfunduszu
C2, o którym mowa w Regulaminie Premiowania czêæ C za³¹cznik nr 3.

XXXVI rocznica pacyfikacji
ZG Rudna
i II Bieg im. ks. Jerzego Gniatczyka
36 lat temu górnicy Polskiej Miedzi podjêli strajk w ramach sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Jako ostatnie
zosta³y spacyfikowane Zak³ady Górnicze Rudna, 17 grudnia 1981
roku, cztery dni po wprowadzenie stanu wojennego. Górnicy uciekali przed oddzia³ami ZOMO i milicji w stronê polkowickiego rynku.

Wielu z nich znalaz³o schronienie w kociele pw. wiêtej Barbary,
gdzie pomocy udzieli³ im ksi¹dz Jerzy Gniatczyk. Otwieraj¹c górnikom drzwi kocio³a i wychodz¹c do oddzia³u ZOMO prawdopodobnie unikn¹³ tragedii porównywalnej do tej z kopalni Wujek.
W zwi¹zku z rocznic¹ odby³ siê drugi bieg imienia ksiêdza Jerzego Gniatczyka, kapelana NSZZ Solidarnoæ, który zmar³ 19 padziernika 2015
r. W celu uczczenia pamiêci wydarzeñ i ksiêdza Gniatczyka, ok. 300
biegaczy 17 grudnia br. po raz drugi przebieg³o, tym razem osiem kilometrów, spod szybu kopalni Rudna G³ówna do polkowickiego rynku 
ladami górników ze spacyfikowanej kopalni. Start poprzedzi³o z³o¿enie kwiatów pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ dramatyczne wydarzenie z grudnia 1981 roku.
Jako pierwszy liniê przekroczy³ £ukasz Klatka z Lubania. Sporód pañ
najszybciej dobieg³a El¿bieta Botuszyn z gminy Grêbocice. Organizatorami biegu byli: TKKF Start Polkowice, Urz¹d Gminy Polkowice oraz
KGHM Polska Mied S.A.

O/ZG Rudna: wniosek o
zwiêkszenie wielkoci preferencji
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied S.A.
O/ZG Rudna coraz czêciej otrzymuje informacje od cz³onków
zwi¹zku o sytuacji pracowników kotwiarek typu Fletcher.
W zwi¹zku z pogarszaj¹cymi siê warunkami geologiczno-górniczymi,
zagro¿eniem klimatycznym, zwiêkszon¹ uci¹¿liwoci¹ i wypadkowoci¹ przy pracach wykonywanych na wspomnianych kotwiarkach, Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski zwróci³ siê do Dyrektora Naczelnego Oddzia³u Miros³awa Biliñskiego o podwy¿szenie wielkoci preferencji dla
prac wykonywanych przez operatorów tych maszyn.
Jednoczenie Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej wniós³ o przygotowanie stosownych propozycji i wprowadzenie zmian w Za³¹czniku nr 6
do Regulaminu Premiowania  zwiêkszaj¹cych wielkoæ preferencji
dla wy¿ej wskazanych prac.

Pracownik w³acicielem, czyli
akcjonariat pracowniczy na wiecie
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zak³ada wprowadzenie w Polsce powszechnego akcjonariatu pracowniczego. Czy to siê
uda? W jednych krajach ta forma partycypacji pracowniczej jest
popularna, w innych nie. Dlaczego? Byæ mo¿e przyczyn¹ s¹ uwarunkowania kulturowe, byæ mo¿e rozwi¹zania prawe. A mo¿e istniej¹
zupe³nie inne powody?
Agnieszka Kalisiewicz, starszy Specjalista w Departamencie Analiz i Prognoz Ministerstwa Rozwoju, wskazuje, ¿e akcjonariat pracowniczy jest
form¹ d³ugookresowej partycypacji kapita³owej pracowników w maj¹tku przedsiêbiorstwa, w którym s¹ zatrudnieni.  Akcjonariat pracowniczy umo¿liwia pracownikom udzia³ we w³asnoci firmy i czyni ich wspó³w³acicielami przedsiêbiorstwa, w którym s¹ zatrudnieni  twierdzi. Jego
zwolnicy twierdz¹, ¿e przynosi korzyci pracownikowi, przedsiêbiorstwu, w którym pracuje, i pañstwu. Pracownicy zyskuj¹ zabezpieczenie
emerytalne, a czêsto te¿ wp³yw na firmê.
Mniej podatków, wiêcej partycypacji
Corey Rosen, za³o¿yciel Narodowego Centrum Badañ nad Akcjonariatem Pracowniczym, na podstawie dowiadczeñ z USA wskazuje, ¿e dziêki
akcjonariatowi przedsiêbiorstwo zyskuje zwolnienia z podatków (o ile
istniej¹ specjalne ulgi w systemie podatkowym konkretnego pañstwa)
oraz zaanga¿owanych pracowników, którzy mniej chêtnie zmieniaj¹ pracodawcê. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób posiadaj¹cych specjalistyczne kompetencje, których pozyskanie z rynku dla firmy jest kosztowne. Rosen jest zdania, ¿e w USA firmy, które podzieli³y
siê z pracownikami udzia³ami, rozwijaj¹ siê 2,5 razy szybciej w stosunku
do prognoz, w których nie uwzglêdniono wprowadzania partycypacji
pracowniczej. Jednym z najwa¿niejszych problemów wspó³czesnych
pañstw jest rozwarstwienie spo³eczne i stopniowa likwidacja klasy redniej. Akcjonariat pracowniczy mo¿e odwróciæ ten niekorzystny trend,

poniewa¿ w wyniku jego wprowadzania kapita³ nie jest akumulowany
wy³¹cznie przez jednostki, ale równie¿ przez du¿¹ liczbê pracowników.
Pañstwo zyskuje te¿ wiêksze wp³ywy z podatków (nawet w przypadku
wprowadzenia ulg dla firm opartych o akcjonariat) oraz obywateli, którzy swoje emerytury opieraj¹ na kilku filarach, w tym na przychodach
bêd¹cych wynikiem posiadania udzia³ów w przedsiêbiorstwie.
14 milionów Amerykanów
Akcjonariat pracowniczy rozwin¹³ siê zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W roku 2016 14 milionów amerykañskich pracowników posiada³o udzia³y w zatrudniaj¹cych ich przedsiêbiorstwach,
które by³y warte 300 miliardów dolarów. Na licie 100 najlepszych pracodawców miesiêcznika Forbes niemal 80 proc. przedsiêbiorstw oferuje plany akcjonariatu pracowniczego. Pracownicy s¹ wspó³w³acicielami Googla, Cisco czy Starbucksa, a poza USA: Huawei, Auchan czy
Leroy Merlin. Krzysztof Ludwiniak, prawnik i ekspert w dziedzinie akcjonariatu pracowniczego, ocenia, ¿e w USA praktycznie 100 proc. spó³ek
z bran¿y high-tech posiada program akcjonariatu pracowniczego.
Ale nie we wszystkich krajach dzia³a ta forma partycypacji pracowniczej. Dr Mariusz Kicia z Uniwersytetu Marii Sk³odowskiej-Curie z Lublina, przytaczaj¹c wyniki badañ Boutifouri i Miraoui, wskazuje, ¿e na 59
analizowanych przedsiêbiorstw w Algierii, które przesz³y ostatnio procesy wykupów pracowniczych, jedna trzecia upad³a lub zosta³a sprzedana innym w³acicielom, jedna trzecia mia³a powa¿ne problemy finansowe, a tylko jedna trzecia odnios³a znacz¹cy sukces w ci¹gu 5 lat po
wykupie.
W latach 90. wraz z prywatyzacj¹ akcjonariat pracowniczy rozwin¹³ siê
te¿ w Estonii, ale póniej uleg³ znacznemu os³abieniu. Obok USA i Wielkiej Brytanii akcjonariat pracowniczy dzia³a za to z powodzeniem we
Francji i Austrii.
Akcjonariat akcjonariatowi nierówny
W Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju nie znalaz³ siê zapis, jaki
akcjonariat nale¿y w Polsce wprowadziæ, a tymczasem na wiecie wypracowano co najmniej kilka jego typów. W USA najpopularniejszy jest
ESOP (Employee Stock Ownership Plan). Polega on na tym, ¿e przy
firmie tworzony jest specjalny fundusz. Corocznie firma wp³aca do funduszu pewn¹ kwotê, za któr¹ fundusz kupuje udzia³y tej firmy i przydziela je bezp³atnie pracownikom. Fundusz mo¿e te¿ zaci¹gn¹æ po¿yczkê bankow¹ na zakup udzia³ów. Na ogó³ pracownik nabywa prawa do
udzia³ów po przepracowaniu okrelonego okresu, otrzymuje te¿ swoje
udzia³y dopiero po odejciu z firmy. Wówczas jednak fundusze czêsto
proponuj¹ wykup udzia³ów.
Pracownik nale¿¹cy do ESOP czêsto nie ma prawa do g³osowania na
walnych zebraniach udzia³owców. Jego g³osem dysponuje zarz¹d funduszu. W takim przypadku nale¿enie do ESOP jest przede wszystkim
form¹ zabezpieczenia emerytalnego. Istniej¹ jednak tzw. ESOP-y demokratyczne, tworzone przez spó³ki pracownicze lub powstaj¹ce z inicjatywy zwi¹zków zawodowych. W takich systemach pracownicy maj¹ prawo g³osu na walnych zebraniach spó³ki.
Upadek Enronu
W roku 2001 z hukiem upad³ Enron, amerykañska firma, w której akcjonariat pracowniczy odgrywa³ znacz¹c¹ rolê. Czy odegra³ jak¹ rolê w
doprowadzeniu do upadku giganta?  Upadek Enronu nie by³ konsekwencj¹ akcjonariatu pracowniczego. Rozwi¹zania takie s¹ powszechne i utrwalane od lat w USA, a bankructwo zdarzyæ siê mo¿e ka¿dej, le
zarz¹dzanej firmie  twierdzi Mariusz Kicia. Naukowiec wskazuje, ¿e
pracownicy udzia³owcy mog¹ wp³yn¹æ na spadek wyników przedsiêbiorstwa na przyk³ad w przypadku, gdy ¿¹dania p³acowe przekrocz¹
mo¿liwoci firmy. Corey Rosen twierdzi, ¿e jest jednak zbyt ma³o danych statystycznych, aby odpowiedzieæ na pytanie, czy akcjonariat pracowniczy mo¿e doprowadziæ do upadku firmy. Gdy upada firma oparta
na akcjonariacie, pracownicy, podobnie jak wszyscy inni udzia³owcy,
trac¹ kapita³ skumulowany w udzia³ach.
Przywi¹zanie do kapita³u
Patrz¹c na sukcesy firm opartych na akcjonariacie pracowniczym w
USA, mo¿na sobie zadaæ pytanie, dlaczego nie jest on systemem dominuj¹ca w amerykañskiej gospodarce. Corey Rosen uwa¿a, ¿e przyczyna
jest jedna. Czêæ osób woli byæ jedynymi w³acicielami nie najlepiej
dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw ni¿ byæ tylko jednym z udzia³owców dobrze prosperuj¹cych firm.
Andrzej Berezowski, Tygodnik Solidarnoæ nr 51-52

Demokracja liberalna, czyli nowe
logo Wielkiego Brata
Istot¹ tak zwanej demokracji liberalnej jest atomizacja spo³eczeñstwa wynikaj¹ca z absurdalnego rozszerzania praw niewielkich grup interesu pod has³em ochrony praw mniejszoci. Oczywisty chaos wynikaj¹cy z umiejêtnego podsycania naturalnych
czy te¿ wyimaginowanych sprzecznoci jest narzêdziem zarz¹dzania spo³eczeñstwami.
System demokratyczny w gruncie rzeczy zawsze by³ instrumentem
s³u¿¹cym do utrzymania starego porz¹dku i zapobiegania gwa³townym zmianom w elitach w³adzy. Powiedzenie, ¿e gdyby kartka wyborcza mog³a co zmieniæ, wybory by³yby zakazane, nie odbiega
daleko od prawdy. Zagro¿enie, z którym mamy do czynienia obecnie, polega na tym, ¿e globalizacja finansowa, informatyczna, ideologiczna i rynku pracy daje nieznane wczeniej mo¿liwoci manipulacji spo³eczeñstwami. Wydatki na marketing demokracji sta³y
siê nowym wielkim miêdzynarodowym przedsiêwziêciem inwestycyjnym. Powsta³y wielkie korporacje pilnuj¹ce monopolu na interpretacjê wydarzeñ w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym i politycznym.
Demokracji ju¿ dziêkujemy
W XX wieku treci równoci i demokracji s³u¿y³y wielkiemu kapita³owi jako narzêdzie walki z niebezpieczeñstwem rozlewania siê idei
komunistycznych w Europie po II wojnie wiatowej. W 1947 roku
powsta³ tzw. Program Odbudowy Europy, czyli plan Marshalla, i rozpocz¹³ siê okres prosperity Europy Zachodniej zwi¹zany z odbudow¹ po zniszczeniach wojennych. Obawa o poszerzanie siê wp³ywów ZSRR sprzyja³a dba³oci rz¹dz¹cych elit o wzglêdny dobrostan
spo³eczeñstw okrelanych jako demokratyczne  w odró¿nieniu od
niedemokratycznych komunistycznych dyktatur. Po upadku ZSRR i
znikniêciu konkurencji ustrojowej koncesje na rzecz spo³eczeñstw
nie by³y ju¿ wielkiemu kapita³owi potrzebne, natomiast ustêpstwa
socjalne zaczê³y hamowaæ rozwój korporacji finansowych. Nastêpowa³a stopniowa erozja idei demokratycznych i ich wypaczenie w
kierunku atrapy formalnej poprawnoci. Ta poprawnoæ spêta³a faktyczny wp³yw obywateli na kierunki rozwoju spo³ecznego poszczególnych pañstw. Ostatnie postêpy globalizacji pozwoli³y doprowadziæ mechanizm manipulacji spo³ecznej do swoistej perfekcji. Narzêdziem kontroli spo³eczeñstw sta³o siê has³o demokracji liberalnej. Tak zwane wartoci europejskie zaczerpniêto z rewolucji francuskiej. I podobnie jak wtedy szczytne has³o wolnoæ, równoæ, braterstwo przykrywa obecnie prawdziwe znaczenie s³ów. Nale¿y wspomnieæ, ¿e rewolucja francuska, jak by j¹ oceniaæ, to przyk³ad ca³kowicie antydemokratyczny. Mia³a obaliæ si³¹ tradycje ³aciñskiej cywilizacji europejskiej.
Elektryczny pastuch
W koñcu XX wieku powsta³y wielkie fundacje pilnuj¹ce monopolu
na interpretacjê wydarzeñ w ¿yciu spo³ecznym, przemys³owym i politycznym. Program Georgea Sorosa  Obywatele Dla Demokracji,
ma w Polsce ogromny bud¿et i jest finansowany ze rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Istot¹ demokracji liberalnej jest atomizacja spo³eczeñstwa poprzez
¿¹danie praw dla niewielkich grup interesu pod has³em ochrony
praw mniejszoci. Celem  wprowadzenie chaosu i przykrycie istotnych zmian przeprowadzanych w organizacji i stratyfikacji spo³eczeñstw. Poprawnoæ spo³eczna i polityczna sta³a siê elektrycznym pastuchem aplikowanym przez media sponsorowane przez
korporacje finansowe. G¹szcz przepisów prawnych zalewaj¹cych
wszystkie dziedziny aktywnoci, których interpretacja jest dostêpna jedynie specjalistom, wywo³a³ efekt spo³ecznej bezradnoci. Nale¿y tu zauwa¿yæ, ¿e dyktatury uznaj¹ce dominacjê miêdzynarodowych korporacji finansowych maj¹ faktyczn¹ akceptacjê mimo ostentacyjnego braku poszanowania zasad demokracji. Kapita³ zawsze
popiera³ wszelkie dyktatury, jeli nie nios³y konkurencji systemowej
w dziedzinie finansów. Wydaje siê nawet, ¿e cichym ulubieñcem
tzw. libera³ów jest rz¹d trzymaj¹cy spo³eczeñstwo w pos³uszeñstwie
i potrzebuj¹cy wielkich po¿yczek od korporacji.

Pañstwa na smyczy
Po II wojnie wiat finansów przyst¹pi³ do bezkompromisowej eliminacji podmiotów, które mia³y ambicje usamodzielnienia. W 1954
roku powsta³a Grupa Bilderberg  nieformalne stowarzyszenie wp³ywowych ludzi ze wiata gospodarki i polityki. W 1973 Dawid Rockefeller za³o¿y³ tzw. Komisjê Trójstronn¹ jako orodek konsolidacji
procesów bankowych i handlowych w Ameryce Pó³nocnej, Europie
i Japonii. Narzêdziem utrzymywania spokoju sta³o siê uzale¿nienie
ekonomiczne polegaj¹ce na powszechnym uwik³aniu w zale¿noci
kredytowe. Milowym krokiem w tej dziedzinie by³a globalizacja, która dostarczy³a bardzo tani¹ imigracyjn¹ si³ê robocz¹ i spowodowa³a, ¿e starzy pracownicy w pañstwach uprzemys³owionych mogli
utrzymaæ dawny poziom ¿ycia jedynie dziêki zaci¹ganym kredytom.
Standardowym posuniêciem elit finansowych na forum miêdzynarodowym jest zainstalowanie w krn¹brnym pañstwie ekipy, która
spowoduje jego zad³u¿enie wobec instytucji finansowych, jak Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank wiatowy, Europejski Bank
Centralny czy prywatne korporacje bankowe. W razie ryzyka prospo³ecznych zmian nastêpuje ¿¹danie zwrotu niep³aconych d³ugów
z odsetkami poprzedzone destabilizacj¹ waluty. Ten scenariusz w
ró¿nych wariantach mia³ miejsce miêdzy innymi w Argentynie, Boliwii, Chile, Afganistanie, Wenezueli, Ekwadorze, Iraku czy Grecji oraz
Rosji za czasów Jelcyna. To by³y przyk³ady dzia³añ skrajnych. By³y
te¿ próby nieudane jak w Islandii lub o skutkach jeszcze nierozstrzygniêtych, ostatnio na Wêgrzech i w Polsce. Wiele pañstw jest prowadzonych na krótkiej smyczy. Nie sprawiaj¹ k³opotów kapita³owi,
p³ac¹ frycowe, prywatyzuj¹ swoje najwa¿niejsze inwestycje, nie egzekwuj¹ podatków od korporacji, daj¹ zarobiæ elicie. Sankcje nie s¹
konieczne dziêki wiadomoci rz¹dów, kto dyryguje kas¹. Skala uzale¿nienia od korporacji finansowych w pañstwie mo¿e byæ oceniona na podstawie rozwarstwienia dochodów w spo³eczeñstwie. Elita
niczego nie wytwarza, ale pilnuje interesów korporacji.
Polski przyk³ad
Przyk³adem bie¿¹cej akcji interwencyjnej jest Polska. Zad³u¿enie Skarbu Pañstwa w kwietniu 2016 roku wynosi³o 881 873 mln z³. Stanowi to mimo manipulacji z OFE prawie 50 proc. PKB. Od 2007 roku
systematycznie zwiêksza³o siê znaczenie zagranicy w finansowaniu
polskiego d³ugu publicznego. Wartoæ nominalna d³ugu zagranicznego, wed³ug miejsca emisji d³ugu, wzros³a w latach 2007-2014 r.
ponad dwukrotnie ze 124 mld do 292 mld z³, a udzia³ tego zad³u¿enia w pañstwowym d³ugu publicznym wzrós³ z 22 do 35 procent.
Inwestorzy zagraniczni chêtnie kupuj¹ tak¿e d³ug krajowy. Na koniec 2014 roku ponad po³owa polskiego d³ugu (472 mld z³, czyli 57
proc.) znajdowa³a siê w ich rêkach. Taka struktura zad³u¿enia umo¿liwia korporacjom finansowym dosyæ swobodn¹ manipulacjê kosztami obs³ugi d³ugu za pomoc¹ kursów walutowych, stóp procentowych i ratingów. Dodatkowo wystêpuje tu obudowanie przepisami
unijnymi utrudniaj¹cymi zmiany prawne w zakresie przepisów podatkowych oraz finansowanie przez wielki kapita³ dezorientacji spo³ecznej za porednictwem instytucji kszta³tuj¹cych opiniê publiczn¹.
Strata roczna w bilansie transferów dochodów zagranicznych wynosi co najmniej 70 mld z³otych (o tyle produkt narodowy brutto
PNB jest ni¿szy od PKB). Oznacza to, ¿e 4 procent polskiego PKB
wyp³ywa z kraju bez ¿adnych korzyci, a podatki zasilaj¹ inne pañstwa unijne. Ta polityka gospodarcza ogranicza³a rodki na finansowanie polityki spo³ecznej i gospodarczej. Os³abi³a potencja³ demograficzny, naruszy³a stabilnoæ struktur rodzinnych i praw cz³owieka. Rynek pracy w Polsce d¹¿y³ do utrzymania p³ynnych zasobów ludzi gotowych w ka¿dej chwili do podjêcia nisko p³atnego
zatrudnienia wy³¹cznie na czas wykonania zlecenia. Obecne próby
ochrony interesów krajowych s¹ blokowane zarówno na poziomie
lokalnym, jak i miêdzynarodowym. Zasady tzw. liberalnej demokracji s¹ we wspó³czesnym globalnym wiecie powszechne. Ró¿nice w
obrazie wynikaj¹ z poziomu zaawansowania gospodarek i stopnia
integracji pañstwa ze wiatowymi finansami. Demokracja jest traktowana instrumentalnie dla utrzymania w³adzy przez wielkie konsorcja finansowe. Zagro¿enie polega na tym, ¿e globalizacja finansowa, informatyczna, ideologiczna i rynku pracy daje nieznane wczeniej mo¿liwoci manipulacji spo³eczeñstwami. A dowiadczenia
dotychczasowe w przywracaniu spo³ecznej kontroli w³adzy s¹ raczej smutne.
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