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pi!o ono w dniu, gdy mia"am spotka# si$ 
z prezydentem Borisem Tadiciem. Znaj%c ju& 
szczegó"y tej akcji, jestem pewna, &e ta zbie&-
no'# w czasie by"a dzie"em przypadku. Jed-
nak zdecydowanie nieprzypadkowy jest 
zwi%zek mi$dzy pragnieniem prezydenta 
Borisa Tadicia, by wprowadzi# swój kraj 
do Unii Europejskiej, a jego niestrudzonymi 
wysi"kami, by naprawi# wizerunek Serbii, 
na którym cieniem po"o&y"o si$ w latach 
dziewi$#dziesi%tych post$powanie jej przy-
wódców. Jest pe"en determinacji, by Serbi$ 
poniós" wiatr demokracji, która wypar"a z ca-
"ej Europy tyranie komunizmu, nacjonali-
zmu i faszyzmu. 

Moje zadanie to pomóc w realizacji tego 
d%&enia jemu i innym przywódcom o podob-
nych aspiracjach. Sprawy nabieraj% rozp$du: 
Chorwacja powinna – na co liczymy – zam-
kn%# negocjacje w tym roku, a Serbia, do któ-
rej – co niewykluczone – do"%czy 
Czarnogóra, mog"aby rozpocz%# je w nast$p-
nym. Osiem lat temu UE wyrazi"a gotowo'# 
przyj$cia do swego grona wszystkich krajów 
regionu, o ile spe"ni% wymagane standardy. 

Nigdy nie oczekiwali'my, &e proces ten 
przebiegnie szybko i "atwo. Potrzeba czasu, 
by rany zadane przez histori$ si$ zabli(ni"y. 
W ca"ym regionie pozostaje wiele nierozwi%-
zanych kwestii. Ale nadzieja do"%czenia 
do UE i udzia"u w jej idea"ach i dobrobycie 
sta"a si$ silnym bod(cem dla zasypywania 
starych podzia"ów. We wrze'niu ubieg"ego 
roku istnia"o ryzyko, &e ONZ przyjmie kon-
trowersyjn% rezolucj$ w sprawie trwaj%cego 
sporu Serbii z Kosowem. Zaprosi"am prezy-
denta Tadicia do Brukseli, by omówi# t$ kwe-
sti$. Powróci" do kraju, przyjmuj%c poprawki, 
na które mog"o przysta# ca"e Zgromadzenie 
Ogólne. Moi wspó"pracownicy po'rednicz% 
obecnie w rozmowach mi$dzy Serbi% 
a Kosowem dotycz%cych dora(nych kwestii 
praktycznych. 

W tym miesi%cu przekona"am przywódc$ 
bo'niackich Serbów Milorada Dodika, by 
wycofa" gro(b$ przeprowadzenia referen-
dum, które mog"oby sprowokowa# nowy 
konflikt. W chwili obecnej pracuj$ nad obni-
&eniem napi$cia w Albanii. 

We wszystkich tych przypadkach bazu-
jemy na do'wiadczeniach ostatnich dwóch 
dziesi$cioleci. W Bo'ni i Hercegowinie zain-
terweniowali'my zbyt pó(no, ale gdy ju& 
do tego dosz"o, dowódcy wojskowi, tacy jak 
Rupert Smith, czy dyplomaci, tacy jak Ri-
chard Holbrooke, u&yli si"y wspólnoty mi$-
dzynarodowej, by po"o&y# kres walkom. 
W nast$pnej kolejno'ci Europejczycy tacy 
jak Javier Solana, Carl Bildt, Paddy Ashdown 
i Bernard Kouchner stopniowo doprowadzili 
do zast%pienia wymiany ognia przez wy-
mian$ zda). 

Przed nami jeszcze du&o pracy. Nie szafu-
jemy wej'ciówkami do UE i nie powinni'my 
tego robi#. Wymagamy pe"nej demokracji, 
otwartej gospodarki, bezstronnego wymiaru 
sprawiedliwo'ci i wyeliminowania korupcji. 
Wywierana przez nas presja, jak i praktyczna 
pomoc, której udzielamy, przynosz% ju& 
owoce. Ale najskuteczniejsza presja pocho-
dzi od wewn%trz – od ludzi, którzy pragn% 
zmieni# swoj% ojczyzn$ i swoje &ycie. Cz"on-
kostwo w UE nie jest celem samym w sobie. 
Poci%gnie za sob% o wiele lepszy dost$p do in-
westycji mi$dzynarodowych, lepsze szanse 
dla przedsi$biorstw i wi$kszy wzrost gospo-
darczy, czego region ogromnie potrzebuje. 

Z"o czynione przez ludzi krzyczy ze szpalt 
gazet na ka&dym kroku. Dobro – jest cz$sto 
wci'ni$te w ma"y akapit na dole strony lub nie 
ma o nim nawet najmniejszej wzmianki. Nie-
wielu zdaje sobie spraw$ z wysi"ków podj$-
tych przez przywódców Chorwacji z my'l% 
o transformacji kraju. Nieliczni s% 'wiadomi, 
jak politycy ci wraz z Borisem Tadiciem zma-
gaj% si$ z dziedzictwem konfliktu serbsko-
chorwackiego. Od prezydenta Serbii oczekuj$ 
tej samej odwagi i wielkoduszno'ci przy roz-
wi%zywaniu z"o&onej kwestii Kosowa. Wiem, 
&e dobr% wol$ w tym wzgl$dzie wykazuj% rów-
nie& jego partnerzy w Prisztinie. 

Arystoteles powiedzia", &e pa)stwo jest 
tworem moralnym. Transformacja pa)stwa 
wymaga moralnego przywództwa. Istnieje 
realna nadzieja, &e dzi$ki nagrodzie, któr% 
jest cz"onkostwo w UE, ten model przy-
wództwa zaczyna rozprzestrzenia# si$ 
na Ba"kanach. Naszym zadaniem, i to bynaj-
mniej nie "atwym, jest pomóc mu trwa#.

B
oris Tadi#, proreformatorski pre-
zydent Serbii, by" zadowolony, 
gdy spotka"am si$ z nim przed kil-
koma dniami. Gdy l%dowa"am 
w Belgradzie, 'wiat dowiedzia" si$ 

w"a'nie, &e Ratko Mladi# zosta" aresztowany. 
Najbardziej poszukiwany przez europejski 
wymiar sprawiedliwo'ci cz"owiek znalaz" si$ 
za kratami i czeka go proces w Hadze 
za zbrodnie przeciwko ludzko'ci. Prezydent 
Tadi# powiedzia" mi, &e dzi$ki schwytaniu 
Ratka Mladicia przybli&y" swój kraj do pe"-
nego uczestnictwa w &yciu Europy. Przyzna-
"am mu racj$. 

To pojmanie ma znaczenie z dwóch wa&-
nych powodów. Po pierwsze, przypomina 
ono masowym mordercom, &e 'wiat nie b$-
dzie tolerowa" ich zbrodni. Jeste'my bli&ej 
triumfu sprawiedliwo'ci nad tyrani%. 
Po drugie, umacnia ono &yw% nadziej$ 
na trwa"y pokój na Ba"kanach. Zbli&a si$ 
setna rocznica zamachu w Sarajewie, który 
doprowadzi" do wybuchu I wojny 'wiato-
wej. Od tamtej pory s"owo „Ba"kany” sta"o 
si$ synonimem podzia"u, konfliktu i prze-
mocy. Nie ma pewno'ci, czy ten rozdzia" 
mo&na uzna# za zamkni$ty, ale teraz poja-
wi"a si$ szansa, by polityka i dialog zast%pi"y 
rozlew krwi. 

W nast$pnych godzinach po uj$ciu Ratka 
Mladicia media podkre'la"y fakt, &e nast%-
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gramu dostosowa) fiskalnych. Impuls taki 
bowiem wyj'# powinien od prezydenta. 

Polska, kontynuuj%c dzie"o transformacji, 
powinna powróci# na 'cie&k$ szybkiego 
wzrostu gospodarczego rz$du 5–7 proc. rocz-
nie. Aby taka dynamika by"a d"ugookresowa, 
rozwój spo"eczno-gospodarczy musi opiera# 
si$ na czterech filarach: szybkim wzro'cie, 
sprawiedliwym podziale, korzystnej integra-
cji i skutecznym pa)stwie. 

Kroczenie tak% 'cie&k% mo&e doprowadzi# 
do dochodu na mieszka)ca ok. 35 tys. dol. (wg 
parytetu si"y nabywczej) ju& w po"owie na-
st$pnej dekady. Wymaga to wszak&e konse-
kwentnie realizowanej strategii zrównowa-

&onego rozwoju, przy czym chodzi o równo-
wag$ w trzech fundamentalnych aspektach: 
równowaga ekologiczna (imperatyw przecho-
dzenia na technologie materia"o- i energoosz-
cz$dne), równowaga spo"eczna (imperatyw 
mniejszego zró&nicowania w podziale docho-
dów i radykalnego ograniczenia zakresu wy-
kluczenia spo"ecznego, w tym bezrobocia), 
równowaga ekonomiczna (imperatyw kon-
trolowanego deficytu na rachunku obrotów 

bie&%cych oraz limitowany deficyt bud&etu 
i zad"u&enia publicznego). 

Polska nie odzyska zdolno'ci do szybkiego 
rozwoju bez wzgl$dnego zrównowa&enia fi-
nansów publicznych. Niezb$dne s% wi$c 
zmiany strukturalne w ramach sektora finan-
sowego, bez ograniczania pozycji samorz%-
dów. Poprawa koniunktury wewn$trznej 
i zewn$trznej nie rozwi%&e problemu. Niez-
b$dne jest zwi$kszenie dochodów i zmniej-
szenie wydatków. Oznacza to konieczno'# 
podniesienia w najbli&szych latach podatków 
oraz redukcji wydatków publicznych. Niez-
b$dna z ekonomicznego i spo"ecznego 
punktu widzenia skala tych zmian jest niewy-
konalna w obecnym uk"adzie politycznym. 
Dlatego po&%dana jest inicjatywa prezydenta, 
umo&liwiaj%ca kompromis. Powinien on po-
wo"a# panel ekspertów, który przed"o&y ra-
mowe propozycje dostosowania fiskalnego. 
Jego dziewi$# punktów granicznych to: 

1. Rok 2015 jako granica zako)czenia re-
form. 

2. Okre'lenie celu dostosowania (zrówno-
wa&enie bie&%cych wydatków i dochodów, nie 
licz%c kosztów obs"ugi d"ugu publicznego, lub 
maksymalny poziom pierwotnego deficytu 
w 2015 r. nie wi$kszy ni& 1 proc. PKB). 

3. Okre'lenie skali dostosowania, nie -
odzownego po uwzgl$dnieniu post$pu w sfe-
rze koniunktury i poszerzania bazy podatko-
wej, w odniesieniu do wzrostu dochodów  
(ok. 30–40 proc. dostosowania) i po stronie 
obni&enia wydatków (ok. 60–70 proc.). 

4. Systemowa eliminacja wszystkich ulg po-
datkowych. 

5. Wskazanie konkretnych podatków, które 

maj% by# podniesione lub wprowadzone, by 
uzyska# stabilny wzrost przychodów. 

6. Wskazanie konkretnych grup wydatków, 
które maj% by# strukturalnie ograniczone. 

7. Jak najdalej posuni$ta likwidacja mecha-
nizmów indeksacyjnych usztywniaj%cych wy-
datki bud&etowe bez wzgl$du na zasobno'# 
kasy pa)stwa. 

8. Sukcesywne zmniejszenie udzia"u pod-
miotów zagranicznych w finansowaniu pol-
skiego d"ugu publicznego. 

9. Zasygnalizowanie roku gotowo'ci przy-
st%pienia Polski do strefy euro. 

Panel ekspertów, maj%cy do dyspozycji apa-
rat administracyjny rz%du i NBP, powinien li-
czy# nie wi$cej ni& dziewi$# osób, w tym mie# 
niezale&nego, w pe"ni kompetentnego prze-
wodnicz%cego i trzech cz"onków mianowa-
nych przez prezydenta oraz pi$ciu ekspertów 
uzgodnionych z prezydentem delegowanych 
przez partie polityczne zasiadaj%ce w Sejmie. 

 Partie te po wst$pnych konsultacjach z pre-
zydentem powinny ex ante zdeklarowa# pub-
licznie, &e po przyj$ciu raportu panelu przez 
prezydenta b$d% dzia"a"y w parlamencie 
na rzecz szybkiego przyj$cia rekomendacji 
panelu. Prezydent wyst%pi# powinien z inicja-
tyw% ramowej ustawy dostosowawczej, która 
– w oparciu o rekomendacje panelu, przyj$te 
wi$kszo'ci% co najmniej siedmiu g"osów  
– wyznaczy zasady, kierunki i terminy wpro-
wadzania okre'lonych rozwi%za). 

W dalszym etapie ustalenia ekspertów zo-
stan% rozpisane przez rz%d oraz komisje sej-
mowe na konkretne projekty ustaw, które po-
winny by# w formie pakietowej przyj$te przez 
parlament i wdro&one w &ycie. 

C
zas biegnie. Paradoksalne dla jed-
nych jest to, &e znowu nasta" 
okres, kiedy pi$trz% si$ nierozwi%-
zane problemy, gdy& wi$cej ich 
przybywa, ni& ubywa. Paradok-

salne dla innych jest to, &e teraz sami musz% 
przyzna#, &e mechanizmy rynkowe nie s% 
w stanie ich rozwi%za#. Potrzebna jest dobrze 
skoordynowana ingerencja pa)stwa. W obec-
nej sytuacji jej konwencjonalna forma jest ju& 
niewystarczaj%ca. Potrzebne s% specjalne dzia-
"ania wykraczaj%ce poza tradycyjne ramy, za-
wodz% bowiem zwyk"e mechanizmy demo-
kracji. Z punktu widzenia ekonomicznej racjo-
nalno'ci okazuj% si$ one ma"o skuteczne. 

Konieczne jest przerwanie dryfu, w którym 
utkwi"a polska gospodarka. Nie ma co dalej 
udawa#, &e mniej czy bardziej rutynowe dzia-
"ania samego rz%du tu wystarcz%. Tak nie jest 
i nie b$dzie, nawet je'li po jesiennych wybo-
rach uda si$ stworzy# uk"ad bardziej pragma-
tyczny i post$powy. Po&%dany jest impuls 
z zewn%trz – inicjuj%cy potrzebne zmiany 
strukturalne, które mog"yby naszej gospo-
darce przywróci# zdolno'ci do dynamicznego 
i w miar$ zrównowa&onego rozwoju. Kieru-
j%c si$ takim imperatywem, dwa miesi%ce 
temu spotka"em si$ z prezydentem Rzeczy-
pospolitej i przed"o&y"em „Plan dla Polski”, 
sk"adaj%cy si$ z zarysu d"ugookresowej stra-
tegii rozwoju oraz 'redniookresowego pro-
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pi"o ono w dniu, gdy mia"am spotka# si$ 
z prezydentem Borisem Tadiciem. Znaj%c ju& 
szczegó"y tej akcji, jestem pewna, &e ta zbie&-
no'# w czasie by"a dzie"em przypadku. Jed-
nak zdecydowanie nieprzypadkowy jest 
zwi%zek mi$dzy pragnieniem prezydenta 
Borisa Tadicia, by wprowadzi# swój kraj 
do Unii Europejskiej, a jego niestrudzonymi 
wysi"kami, by naprawi# wizerunek Serbii, 
na którym cieniem po"o&y"o si$ w latach 
dziewi$#dziesi%tych post$powanie jej przy-
wódców. Jest pe"en determinacji, by Serbi$ 
poniós" wiatr demokracji, która wypar"a z ca-
"ej Europy tyranie komunizmu, nacjonali-
zmu i faszyzmu. 

Moje zadanie to pomóc w realizacji tego 
d%&enia jemu i innym przywódcom o podob-
nych aspiracjach. Sprawy nabieraj% rozp$du: 
Chorwacja powinna – na co liczymy – zam-
kn%# negocjacje w tym roku, a Serbia, do któ-
rej – co niewykluczone – do"%czy 
Czarnogóra, mog"aby rozpocz%# je w nast$p-
nym. Osiem lat temu UE wyrazi"a gotowo'# 
przyj$cia do swego grona wszystkich krajów 
regionu, o ile spe"ni% wymagane standardy. 

Nigdy nie oczekiwali'my, &e proces ten 
przebiegnie szybko i "atwo. Potrzeba czasu, 
by rany zadane przez histori$ si$ zabli(ni"y. 
W ca"ym regionie pozostaje wiele nierozwi%-
zanych kwestii. Ale nadzieja do"%czenia 
do UE i udzia"u w jej idea"ach i dobrobycie 
sta"a si$ silnym bod(cem dla zasypywania 
starych podzia"ów. We wrze'niu ubieg"ego 
roku istnia"o ryzyko, &e ONZ przyjmie kon-
trowersyjn% rezolucj$ w sprawie trwaj%cego 
sporu Serbii z Kosowem. Zaprosi"am prezy-
denta Tadicia do Brukseli, by omówi# t$ kwe-
sti$. Powróci" do kraju, przyjmuj%c poprawki, 
na które mog"o przysta# ca"e Zgromadzenie 
Ogólne. Moi wspó"pracownicy po'rednicz% 
obecnie w rozmowach mi$dzy Serbi% 
a Kosowem dotycz%cych dora(nych kwestii 
praktycznych. 

W tym miesi%cu przekona"am przywódc$ 
bo'niackich Serbów Milorada Dodika, by 
wycofa" gro(b$ przeprowadzenia referen-
dum, które mog"oby sprowokowa# nowy 
konflikt. W chwili obecnej pracuj$ nad obni-
&eniem napi$cia w Albanii. 

We wszystkich tych przypadkach bazu-
jemy na do'wiadczeniach ostatnich dwóch 
dziesi$cioleci. W Bo'ni i Hercegowinie zain-
terweniowali'my zbyt pó(no, ale gdy ju& 
do tego dosz"o, dowódcy wojskowi, tacy jak 
Rupert Smith, czy dyplomaci, tacy jak Ri-
chard Holbrooke, u&yli si"y wspólnoty mi$-
dzynarodowej, by po"o&y# kres walkom. 
W nast$pnej kolejno'ci Europejczycy tacy 
jak Javier Solana, Carl Bildt, Paddy Ashdown 
i Bernard Kouchner stopniowo doprowadzili 
do zast%pienia wymiany ognia przez wy-
mian$ zda). 

Przed nami jeszcze du&o pracy. Nie szafu-
jemy wej'ciówkami do UE i nie powinni'my 
tego robi#. Wymagamy pe"nej demokracji, 
otwartej gospodarki, bezstronnego wymiaru 
sprawiedliwo'ci i wyeliminowania korupcji. 
Wywierana przez nas presja, jak i praktyczna 
pomoc, której udzielamy, przynosz% ju& 
owoce. Ale najskuteczniejsza presja pocho-
dzi od wewn%trz – od ludzi, którzy pragn% 
zmieni# swoj% ojczyzn$ i swoje &ycie. Cz"on-
kostwo w UE nie jest celem samym w sobie. 
Poci%gnie za sob% o wiele lepszy dost$p do in-
westycji mi$dzynarodowych, lepsze szanse 
dla przedsi$biorstw i wi$kszy wzrost gospo-
darczy, czego region ogromnie potrzebuje. 

Z"o czynione przez ludzi krzyczy ze szpalt 
gazet na ka&dym kroku. Dobro – jest cz$sto 
wci'ni$te w ma"y akapit na dole strony lub nie 
ma o nim nawet najmniejszej wzmianki. Nie-
wielu zdaje sobie spraw$ z wysi"ków podj$-
tych przez przywódców Chorwacji z my'l% 
o transformacji kraju. Nieliczni s% 'wiadomi, 
jak politycy ci wraz z Borisem Tadiciem zma-
gaj% si$ z dziedzictwem konfliktu serbsko-
chorwackiego. Od prezydenta Serbii oczekuj$ 
tej samej odwagi i wielkoduszno'ci przy roz-
wi%zywaniu z"o&onej kwestii Kosowa. Wiem, 
&e dobr% wol$ w tym wzgl$dzie wykazuj% rów-
nie& jego partnerzy w Prisztinie. 

Arystoteles powiedzia", &e pa)stwo jest 
tworem moralnym. Transformacja pa)stwa 
wymaga moralnego przywództwa. Istnieje 
realna nadzieja, &e dzi$ki nagrodzie, któr% 
jest cz"onkostwo w UE, ten model przy-
wództwa zaczyna rozprzestrzenia# si$ 
na Ba"kanach. Naszym zadaniem, i to bynaj-
mniej nie "atwym, jest pomóc mu trwa#.

B
oris Tadi#, proreformatorski pre-
zydent Serbii, by" zadowolony, 
gdy spotka"am si$ z nim przed kil-
koma dniami. Gdy l%dowa"am 
w Belgradzie, 'wiat dowiedzia" si$ 

w"a'nie, &e Ratko Mladi# zosta" aresztowany. 
Najbardziej poszukiwany przez europejski 
wymiar sprawiedliwo'ci cz"owiek znalaz" si$ 
za kratami i czeka go proces w Hadze 
za zbrodnie przeciwko ludzko'ci. Prezydent 
Tadi# powiedzia" mi, &e dzi$ki schwytaniu 
Ratka Mladicia przybli&y" swój kraj do pe"-
nego uczestnictwa w &yciu Europy. Przyzna-
"am mu racj$. 

To pojmanie ma znaczenie z dwóch wa&-
nych powodów. Po pierwsze, przypomina 
ono masowym mordercom, &e 'wiat nie b$-
dzie tolerowa" ich zbrodni. Jeste'my bli&ej 
triumfu sprawiedliwo'ci nad tyrani%. 
Po drugie, umacnia ono &yw% nadziej$ 
na trwa"y pokój na Ba"kanach. Zbli&a si$ 
setna rocznica zamachu w Sarajewie, który 
doprowadzi" do wybuchu I wojny 'wiato-
wej. Od tamtej pory s"owo „Ba"kany” sta"o 
si$ synonimem podzia"u, konfliktu i prze-
mocy. Nie ma pewno'ci, czy ten rozdzia" 
mo&na uzna# za zamkni$ty, ale teraz poja-
wi"a si$ szansa, by polityka i dialog zast%pi"y 
rozlew krwi. 

W nast$pnych godzinach po uj$ciu Ratka 
Mladicia media podkre'la"y fakt, &e nast%-

Catherine Ashton 
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nicznej i bezpiec-
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nicz!c! Komisji 
Europejskiej.

Nadzieja na cz!onkostwo w UE to bodziec do zmian na Ba!kanach – pisze szefowa dyplomacji UE w artykule dla „Polski”

Chorwacja powinna – na co liczymy  
– zamkn%# negocjacje cz"onkowskie 
z UE w tym roku. Serbia oraz  
Czarnogóra mog"yby zacz%# 
rozmowy o akcesji  za rok

Catherine 
Ashton 
polityk

Na Ba!kanach przestaje p!yn"# krew

gramu dostosowa) fiskalnych. Impuls taki 
bowiem wyj'# powinien od prezydenta. 

Polska, kontynuuj%c dzie"o transformacji, 
powinna powróci# na 'cie&k$ szybkiego 
wzrostu gospodarczego rz$du 5–7 proc. rocz-
nie. Aby taka dynamika by"a d"ugookresowa, 
rozwój spo"eczno-gospodarczy musi opiera# 
si$ na czterech filarach: szybkim wzro'cie, 
sprawiedliwym podziale, korzystnej integra-
cji i skutecznym pa)stwie. 

Kroczenie tak% 'cie&k% mo&e doprowadzi# 
do dochodu na mieszka)ca ok. 35 tys. dol. (wg 
parytetu si"y nabywczej) ju& w po"owie na-
st$pnej dekady. Wymaga to wszak&e konse-
kwentnie realizowanej strategii zrównowa-

&onego rozwoju, przy czym chodzi o równo-
wag$ w trzech fundamentalnych aspektach: 
równowaga ekologiczna (imperatyw przecho-
dzenia na technologie materia"o- i energoosz-
cz$dne), równowaga spo"eczna (imperatyw 
mniejszego zró&nicowania w podziale docho-
dów i radykalnego ograniczenia zakresu wy-
kluczenia spo"ecznego, w tym bezrobocia), 
równowaga ekonomiczna (imperatyw kon-
trolowanego deficytu na rachunku obrotów 

bie&%cych oraz limitowany deficyt bud&etu 
i zad"u&enia publicznego). 

Polska nie odzyska zdolno'ci do szybkiego 
rozwoju bez wzgl$dnego zrównowa&enia fi-
nansów publicznych. Niezb$dne s% wi$c 
zmiany strukturalne w ramach sektora finan-
sowego, bez ograniczania pozycji samorz%-
dów. Poprawa koniunktury wewn$trznej 
i zewn$trznej nie rozwi%&e problemu. Niez-
b$dne jest zwi$kszenie dochodów i zmniej-
szenie wydatków. Oznacza to konieczno'# 
podniesienia w najbli&szych latach podatków 
oraz redukcji wydatków publicznych. Niez-
b$dna z ekonomicznego i spo"ecznego 
punktu widzenia skala tych zmian jest niewy-
konalna w obecnym uk"adzie politycznym. 
Dlatego po&%dana jest inicjatywa prezydenta, 
umo&liwiaj%ca kompromis. Powinien on po-
wo"a# panel ekspertów, który przed"o&y ra-
mowe propozycje dostosowania fiskalnego. 
Jego dziewi$# punktów granicznych to: 

1. Rok 2015 jako granica zako)czenia re-
form. 

2. Okre'lenie celu dostosowania (zrówno-
wa&enie bie&%cych wydatków i dochodów, nie 
licz%c kosztów obs"ugi d"ugu publicznego, lub 
maksymalny poziom pierwotnego deficytu 
w 2015 r. nie wi$kszy ni& 1 proc. PKB). 

3. Okre'lenie skali dostosowania, nie -
odzownego po uwzgl$dnieniu post$pu w sfe-
rze koniunktury i poszerzania bazy podatko-
wej, w odniesieniu do wzrostu dochodów  
(ok. 30–40 proc. dostosowania) i po stronie 
obni&enia wydatków (ok. 60–70 proc.). 

4. Systemowa eliminacja wszystkich ulg po-
datkowych. 

5. Wskazanie konkretnych podatków, które 

maj% by# podniesione lub wprowadzone, by 
uzyska# stabilny wzrost przychodów. 

6. Wskazanie konkretnych grup wydatków, 
które maj% by# strukturalnie ograniczone. 

7. Jak najdalej posuni$ta likwidacja mecha-
nizmów indeksacyjnych usztywniaj%cych wy-
datki bud&etowe bez wzgl$du na zasobno'# 
kasy pa)stwa. 

8. Sukcesywne zmniejszenie udzia"u pod-
miotów zagranicznych w finansowaniu pol-
skiego d"ugu publicznego. 

9. Zasygnalizowanie roku gotowo'ci przy-
st%pienia Polski do strefy euro. 

Panel ekspertów, maj%cy do dyspozycji apa-
rat administracyjny rz%du i NBP, powinien li-
czy# nie wi$cej ni& dziewi$# osób, w tym mie# 
niezale&nego, w pe"ni kompetentnego prze-
wodnicz%cego i trzech cz"onków mianowa-
nych przez prezydenta oraz pi$ciu ekspertów 
uzgodnionych z prezydentem delegowanych 
przez partie polityczne zasiadaj%ce w Sejmie. 

 Partie te po wst$pnych konsultacjach z pre-
zydentem powinny ex ante zdeklarowa# pub-
licznie, &e po przyj$ciu raportu panelu przez 
prezydenta b$d% dzia"a"y w parlamencie 
na rzecz szybkiego przyj$cia rekomendacji 
panelu. Prezydent wyst%pi# powinien z inicja-
tyw% ramowej ustawy dostosowawczej, która 
– w oparciu o rekomendacje panelu, przyj$te 
wi$kszo'ci% co najmniej siedmiu g"osów  
– wyznaczy zasady, kierunki i terminy wpro-
wadzania okre'lonych rozwi%za). 

W dalszym etapie ustalenia ekspertów zo-
stan% rozpisane przez rz%d oraz komisje sej-
mowe na konkretne projekty ustaw, które po-
winny by# w formie pakietowej przyj$te przez 
parlament i wdro&one w &ycie. 

C
zas biegnie. Paradoksalne dla jed-
nych jest to, &e znowu nasta" 
okres, kiedy pi$trz% si$ nierozwi%-
zane problemy, gdy& wi$cej ich 
przybywa, ni& ubywa. Paradok-

salne dla innych jest to, &e teraz sami musz% 
przyzna#, &e mechanizmy rynkowe nie s% 
w stanie ich rozwi%za#. Potrzebna jest dobrze 
skoordynowana ingerencja pa)stwa. W obec-
nej sytuacji jej konwencjonalna forma jest ju& 
niewystarczaj%ca. Potrzebne s% specjalne dzia-
"ania wykraczaj%ce poza tradycyjne ramy, za-
wodz% bowiem zwyk"e mechanizmy demo-
kracji. Z punktu widzenia ekonomicznej racjo-
nalno'ci okazuj% si$ one ma"o skuteczne. 

Konieczne jest przerwanie dryfu, w którym 
utkwi"a polska gospodarka. Nie ma co dalej 
udawa#, &e mniej czy bardziej rutynowe dzia-
"ania samego rz%du tu wystarcz%. Tak nie jest 
i nie b$dzie, nawet je'li po jesiennych wybo-
rach uda si$ stworzy# uk"ad bardziej pragma-
tyczny i post$powy. Po&%dany jest impuls 
z zewn%trz – inicjuj%cy potrzebne zmiany 
strukturalne, które mog"yby naszej gospo-
darce przywróci# zdolno'ci do dynamicznego 
i w miar$ zrównowa&onego rozwoju. Kieru-
j%c si$ takim imperatywem, dwa miesi%ce 
temu spotka"em si$ z prezydentem Rzeczy-
pospolitej i przed"o&y"em „Plan dla Polski”, 
sk"adaj%cy si$ z zarysu d"ugookresowej stra-
tegii rozwoju oraz 'redniookresowego pro-
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By!y wicepremier na !amach „Polski” przedstawia dziewi$ciopunktowy plan, który wyrwie kraj z dryfu gospodarczego

Polska powinna wróci# na 'cie&k$ 
rozwoju gospodarczego rz$du 5–7 proc. 
Aby by"o to mo&liwe, potrzebny jest 
plan dostosowawczy. Po&%dana jest 
do tego inicjatywa prezydenta
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Nowy plan gospodarczy dla Polski




