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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Pożytki z kryzysu 

I znów odkrywamy, że stare problemy przeczołgały się do nowego roku. A ja i tak niezmiennie lubię te 
dwa tygodnie grudnia, kiedy świąteczne i noworoczne życzenia tchną naiwną nadzieją na cudowną 
zmianę. Posprzątano już konfetti, szampańskie bąbelki wywietrzały z kieliszków i z głów. W miejsce 
wszechogarniającej życzliwości wkradają się znów testosteron i adrenalina. Nic nie zmieniło się od czasu, 
gdy ponad czterysta lat temu, Sęp-Szarzyński pisał w pięknym Sonecie IV: "Pokój - szczęśliwość, ale 
bojowanie byt nasz podniebny...".  

Będziemy więc bojować. Na wielu frontach.  

Nie oszukujmy się - do Polski zawita kryzys, choć ani nań nie zasłużyliśmy, aniśmy go wywołali. 
Biedniejsi niż wczoraj Niemcy, Francuzi, Ukraińcy czy Rosjanie będą u nas mniej kupować, więc sporo 
polskich przedsiębiorstw znajdzie się w opałach. Ale powiedzenie "co cię nie zabije, to cię wzmocni" 
znajduje zastosowanie głównie w gospodarce. Paradoksalnie więc kryzys może nam przynieść rozmaite 
pożytki. Spowoduje przecież wielkie przegrupowania, które mogą być szansą dla gospodarek 
wschodzących.  

Gdy upadają wielkie marki, gdy bankrutują giganci, pojawiają się luki w najbardziej nieoczekiwanych 
miejscach. Kto w uchylone przez kryzys drzwi potrafi wstawić stopę, ten nie pożałuje. Zamiast więc 
biadolić - lepiej czujnie obserwować, co dzieje się dookoła. Tak do światowego obiegu wdarły się 
szwedzkie i hiszpańskie marki odzieżowe i kosmetyczne. W podobny sposób zatryumfowały tanie linie 
lotnicze, wykorzystując bankructwa tradycyjnych potentatów.  

Natura nie znosi próżni. Także w ekonomii. Beneficjentów kryzysu będzie więcej niż nam się wydaje.  

Piszę ten felieton w słowackiej wsi, gdzie wśród gór biją gorące źródła geotermalne. 100 lat temu hrabia 
Zamojski stworzył tu wspaniały kurort. W Bielym Domu na balach bawiły się kiedyś koronowane głowy; 
dziś energooszczędne żarówki sączą tu ponure, trupie światło i zabijają wszelką magię. Kto wyprodukuje 
i wylansuje oszczędną żarówkę o przyjaznej ludziom barwie światła, ten zgarnie miliardy. I kryzys mu w 
tym dopomoże. Bo, jak nigdy, potrzebujemy innowacji. I optymizmu.  
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