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Sukces na dwie trzecie.
Polska transformacja ustrojowa
i lekcje na przysz∏oÊç
Historia ocenia. Czyni to w miar´ sprawiedliwie dopiero po dziesiàtkach lat albo po
wiekach ca∏ych, a i to nie zawsze jej si´ udaje. Wspó∏czesnym trudno orzekaç obiektywnie i jednoznacznie o procesach, których sà uczestnikami. Nic dziwnego przeto,
˝e interpretacji jest wiele i badacze przedmiotu majà w czym przebieraç. Nie tylko
dlatego, ˝e niezb´dne przy ka˝dej ocenie wartoÊciowanie i relatywizowanie ulega naturalnym emocjom i wik∏a si´ w konfliktowe interesy, ale przede wszystkim z tej przyczyny, i˝ nie sà znane wszystkie fakty. Jest te˝ zupe∏nie naturalne, ˝e szczególnie we
wspó∏czesnej fazie dokonywane analizy i syntezy opierajà si´ na ró˝nych szko∏ach
teoretycznych, ró˝ne wobec tego otrzymujemy interpretacje1 .
Co wa˝ne, nie ma dostatecznego rozpoznania, a niekiedy wr´cz ÊwiadomoÊci szerszego – historycznego i ponadnarodowego – kontekstu, w którym zachodzà interesujàce nas zjawiska i procesy2 . Podczas gdy autorom i uczestnikom doczeÊnie mo˝e
si´ wydawaç, ˝e to oni sà kowalem swego losu, w istocie mogà byç li tylko trybem
w du˝o wi´kszej maszynie czasu i przestrzeni3 . Tako˝ jest z posocjalistycznà transformacjà w Polsce.
Patrzàc od wewnàtrz, kompleksowe zmiany ustrojowe w tej cz´Êci Êwiata dokonujà si´ niejako autonomicznie, biegnà swoimi w∏asnymi torami. Gdy jednak spojrzy
si´ z zewnàtrz, widaç to inaczej. Wtedy bowiem inna jest perspektywa wartoÊciujàca,
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1 Literatura przedmiotu jest przeogromna. Ró˝ne podejÊcia i oceny znaleêç mo˝na, inter alia,
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inne sà odniesienia porównawcze. Najciekawsze wszak˝e jest spojrzenie podwójne:
przyglàdanie si´ z zewnàtrz przez kogoÊ, kto postrzega ten˝e proces nieustannie z wewnàtrz – i odwrotnie4 .

I. Ciàg∏oÊç i zmiana
Posocjalistyczna transformacja ustrojowa stanowi niezbywalnà cz´Êç globalizacji, która jest historycznym procesem liberalizacji i integracji gospodarek narodowych, dzia∏ajàcych uprzednio w du˝ym stopniu w odosobnieniu, w jeden wspó∏zale˝ny Êwiatowy uk∏ad ekonomiczny. OczywiÊcie, proces ten ma tak˝e swoje aspekty polityczne
i kulturowe. Posocjalistyczna transformacja jest jednà z cech globalizacji, a zarazem
jà dope∏nia, có˝ to bowiem by∏by za „Êwiat” czy „glob” bez olbrzymich obszarów by∏ych krajów socjalistycznych5 .
W takim kontekÊcie konieczne sà, z jednej strony, postrzeganie i ocenianie transformacji jako metody wpasowywania si´ krajów posocjalistycznych do uk∏adu Êwiatowego, a z drugiej strony, umiej´tnoÊci wykorzystywania globalizacji dla sprawy w∏asnego rozwoju. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e absolutnym liderem pod oboma tymi wzgl´dami sà Chiny. W coraz wi´kszej mierze sà zintegrowane z gospodarkà globalnà
i znakomicie wykorzystujà proces globalizacji na rzecz swego rozwoju. Objawia si´ to
szczególnie w umiej´tnym wykorzystywaniu zewn´trznego kapita∏u do wspó∏finansowania zmian struktury gospodarczej pod kàtem poprawy konkurencyjnoÊci chiƒskich przedsi´biorstw oraz opieraniu ekspansji gospodarczej na wzroÊcie produkcji
ciàgnionym przez eksport. Na przeciwleg∏ym kraƒcu, jako kraj spoÊród dawnych paƒstwowych gospodarek centralnie planowanych, który ani potrafi dobrze wpasowaç
si´ w globalne procesy, struktury i instytucje, ani te˝ zdyskontowaç globalizacji dla
siebie, wymieniç trzeba Bia∏oruÊ.
4 Teorià i praktykà wpierw reform systemowych, a potem ustrojowej transformacji posocjalistycznej zajmuj´ si´ do wielu lat. W rezultacie dokonane zosta∏y istotne zmiany strukturalne i instytucjonalne w polskiej gospodarce, a tak˝e w niektórych innych krajach, oraz powsta∏y liczne prace
naukowe dotyczàce dyskutowanej materii. Nie powtarzam przeto tez ju˝ wy∏o˝onych i dowodów
ju˝ przeprowadzonych. Sà one zawarte w moich wczeÊniejszych pracach, z których w j´zyku polskim za wa˝niejsze uwa˝am: Ko∏odko [1989; 1990; 1992; 1994; 1999a; 2004b] oraz Ko∏odko
i Nuti [1997]. Dla u∏atwienia debaty wszystkie te, jak i inne w j´zyku polskim opublikowane ksià˝ki mego autorstwa bàdê te˝ przygotowane we wspó∏autorstwie i pod mojà redakcjà naukowà (w sumie 25 tytu∏ów) udost´pnione sà w formacie PDF na portalu TIGER-a pod ∏àczem http://www.
tiger.edu.pl/kolodko/ksiazki.htm. Tam˝e dost´pnych jest równie˝ kilkadziesiàt artyku∏ów i referatów naukowych oraz kilkaset esejów i wywiadów.
5 O globalizacji i transformacji pisz´ szeroko w kilku ksià˝kach. Zob. zw∏aszcza Ko∏odko [2001;
Emerging... 2003; 2005; 2006]. Polskie piÊmiennictwo, nie tylko ekonomiczne, w tej materii jest bogate i szkoda, ˝e niejako ironicznie, w epoce globalizacji, prawie w ogóle nieznane w Êwiecie. Wymieniç tu mo˝na, inter alia, z ostatnich tylko kilku lat: Anio∏ [2002], Cho∏aj [2003], Flejterski
i Wahl [2003], Piasecki [2003], Staniszkis [2003], Zacher [2003], Bauman [2004], Wnuk-Lipiƒski [2004], Szymaƒski [2004], Kleer [2006], Sadowski [2006].
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Polska i wszystkie pozosta∏e kraje posocjalistyczne plasujà si´ gdzieÊ pomi´dzy tymi skrajnoÊciami. W szczególnej pozycji znalaz∏y si´ europejskie kraje posocjalistyczne, zw∏aszcza te nieperyferyjne. Nominalnie mia∏y one wolny wybór i mog∏y próbowaç odnajdywaç swoje miejsce w Êwiecie samodzielnie. Realnie zaÊ jedyny sensowny
wybór z oczywistych wzgl´dów geopolitycznych i ekonomicznych to pe∏na integracja z Unià Europejskà, najbardziej zaawansowanà w rozwoju i instytucjonalnie dojrza∏à ponadnarodowà organizacjà regionalnà. Ten wybór jest s∏uszny. Nies∏uszne natomiast – z kategorii b∏´dów strategicznych – by∏o wycofanie si´ Polski z wcale licznych kontaktów gospodarczych z krajami tzw. Trzeciego Âwiata, z których wiele teraz
awansowa∏o do grupy wy∏aniajàcych si´ rynków. Polska ju˝ mia∏a na nich okreÊlonà
pozycj´, niekiedy wr´cz znakomità. W niektórych przypadkach polskie firmy wykazywa∏y du˝e zdolnoÊci konkurencyjne, przede wszystkim w eksporcie kompletnych
obiektów przemys∏owych (zw∏aszcza chemicznych) czy budownictwie infrastrukturalnym (zw∏aszcza drogi). Jedynie w tych obszarach istnia∏a szansa stworzenia jakichÊ
firm globalnych z polskim rodowodem i zakotwiczeniem. Zosta∏a ona zaprzepaszczona na poczàtku lat 90. wskutek nierozsàdnego, wynikajàcego z pozaekonomicznych motywów wycofania si´ z tych rynków.
Krytykowana jest niedostateczna umiej´tnoÊç w sferze przyciàgania i wykorzystywania bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych w celu modernizacji si∏ wytwórczych
i podnoszenia ich technologicznego poziomu6 . To prawda, ˝e mo˝na by∏o na tym
odcinku osiàgnàç wi´cej. Uda∏o si´ to nieco lepiej w Czechach czy na W´grzech. Ale
prawdà te˝ jest, ˝e sporo jednak si´ sta∏o. Polska zaabsorbowa∏a tylko podczas ostatnich 1 0 lat (1998–2007) ok. 70 mld USD bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych.
Choç mog∏oby relatywnie mniej z nich byç skierowanych do sektora finansowego,
na rynek nieruchomoÊci czy do sieci handlowej, a wi´cej do przemys∏u przetwórczego i infrastruktury, to przyczyni∏y si´ one do poprawy konkurencyjnoÊci gospodarki i zwi´kszenia jej zdolnoÊci eksportowych. Bez takiego otwarcia Polska nie by∏aby
w stanie sprzedawaç w innych cz´Êciach gospodarki Êwiatowej, której staje si´ cz´Êcià,
towarów za ok. 145 mld USD rocznie (ok. 36% PKB), czyli ponad 3,8 tys. USD
na osob´. A tyle stanowi eksport w roku 2007. Mog∏oby byç wi´cej, ale by∏o du˝o
mniej.
Nie mam wàtpliwoÊci, ˝e historia pozytywnie oceni proces transformacji ustrojowej w Polsce. Ta d∏uga historia, na której obiektywny werdykt przyjdzie poczekaç tyle, ˝e my, wspó∏czeÊni, ju˝ go nie poznamy. Transformacja bowiem w sumie i per saldo wiedzie nas od gorszej do lepszej rzeczywistoÊci. Zrozumia∏e jest przy tym, ˝e ta
lepsza rzeczywistoÊç w przysz∏oÊci w porównaniu z przesz∏oÊcià jest tak˝e funkcjà innych fundamentalnych zmian, które dziejà si´ w tym czasie.
Szczególne znaczenie ma dynamiczny post´p naukowo-techniczny, dok∏adniej
kolejna faza rewolucji naukowo-technicznej, w pierwszym rz´dzie zwiàzana z rozwojem informatyki i sieci7 . To ona, wraz z ogólnym post´pem cywilizacyjnym, kszta∏tu6

Szczególnie jednoznacznie i ostro – uwa˝am, ˝e przesadnie – czyni to Szymaƒski [2007].
Równie˝ i tu literatura jest ogromna. W polskim piÊmiennictwie ekonomicznym na temat znaczenia komputeryzacji i internetyzacji dla wzrostu i rozwoju gospodarczego zob. np. Zacher [2001]
oraz Nowa gospodarka [2003], Piàtkowski [2005].
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je oblicze wspó∏czesnego Êwiata, którego kraje przechodzàce transformacj´ sà integralnà cz´Êcià. Innymi s∏owy, gdyby nawet nie by∏o transformacji, wiele w tym rejonie Êwiata zmieni∏oby si´ na lepsze ze wzgl´du na obiektywny charakter tych dwu
megatrendów. To one przesàdzajà historyczny kontekst transformacji, a ona z kolei
nak∏ada si´ na nie i sprz´ga z ich si∏à, powodujàc, ˝e na prze∏omie mileniów nigdzie
w Êwiecie zmiany nie sà tak g∏´bokie i tak kompleksowe jak tutaj.
W niekwestionowany sposób wszechstronnej i obiektywnej oceny posocjalistycznej transformacji nie mo˝na dokonaç obecnie równie˝ dlatego, ˝e nie jest ona zakoƒczona. Transformacja trwa nadal. Zajmie jeszcze troch´ czasu, nim w pe∏ni si´ zwieƒczy. Kiedy to si´ stanie, niewiadomo, ale na tyle szybko, ˝e tego dotrwamy. Okres
dwu pokoleƒ powinien byç wystarczajàcy, a prawie jedno ju˝ za nami. Prawie, bo te˝
nie jest jasne, kiedy transformacja si´ rozpocz´∏a. Podczas gdy niektórzy autorzy uto˝samiajà jej start z zapoczàtkowaniem reform rynkowych, wi´kszoÊç optuje za konwencjà przyj´cia roku 1989 za lini´ demarkacyjnà. Zaiste, by∏ to rok zwrotny, a fundamentalne znaczenie w tym prze∏omie mia∏y obrady Okràg∏ego Sto∏u prowadzone
w Polsce wiosnà 1989 r.
Traktowanie tego roku jako poczàtku transformacji jest wszak˝e du˝ym uproszczeniem. Co prawda, znakomicie u∏atwia to analizy, ale wypacza przy okazji istot´
sprawy. Wiele bowiem z tego, co stanowi niezbywalne cz´Êci procesu transformacji,
zosta∏o zapoczàtkowane ju˝ wczeÊniej, wraz z mniej czy bardziej daleko posuni´tymi rynkowymi reformami strukturalnymi. Wdra˝ano je na zró˝nicowanà skal´ w niektórych, bo przecie˝ nie we wszystkich krajach socjalistycznych, zw∏aszcza na W´grzech, w Jugos∏awii i Polsce. Tak wi´c gdy w jednych krajach dzie∏o transformacji
podejmowane by∏o praktycznie od zera – np. w Rumunii czy nawet w by∏ej Czechos∏owacji – to w innych niektóre z przedsi´wzi´ç by∏y ju˝ wczeÊniej uruchomione.
Wtedy jeszcze mia∏y s∏u˝yç ratowaniu starego systemu, a nie zast´powaniu go przez
nowy, ale szybko sta∏y si´ jednym z nurtów kompleksowej transformacji. Tak wi´c
chocia˝ jest to zasadniczo proces wielkiej zmiany, to zawiera on tak˝e elementy ciàg∏oÊci8 .
Transformacja biegnie równolegle, choç niejednakowo jest zaawansowana w czterech sferach:
 politycznej;
 ekonomicznej;
 spo∏ecznej;
 kulturowej.
Systemowa transformacja posocjalistyczna to kompleksowy proces przejÊcia od
jednopartyjnego systemu politycznego, centralnie planowanej upaƒstwowionej gospodarki, sterowanego odgórnie spo∏eczeƒstwa oraz zwiàzanej z tymi cechami kultury i mentalnoÊci do demokracji parlamentarnej, gospodarki rynkowej, spo∏eczeƒstwa obywatelskiego oraz sprz´˝onej zwrotnie z tymi strukturalnymi cechami nowej
kultury i mentalnoÊci. Jest to proces historyczny, a wi´c biegnàcy na Êcie˝ce dziejów,
8
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i Bo˝yk [2006].
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ze swej istoty dokonujàcy si´ d∏ugo i stopniowo. Przemiany zachodzàce w poszczególnych sferach biegnà w ró˝nym tempie i z niejednakowym rytmem, co jest przyczynà wielu napi´ç, sprzecznoÊci, stresów i przesileƒ.
Na tym tle trzeba jasno stwierdziç, ˝e w odniesieniu do posocjalistycznej transformacji nikt nie wymyÊli∏ nic bardziej irracjonalnego ni˝ tzw. szokowa terapia9 . Za tà
zbitkà poj´ciowà, która dzi´ki mediom – i, niestety, nie bez udzia∏u cz´Êci Êrodowiska ekonomicznego – zrobi∏a równie wielkà karier´, jak i szkody, kryje si´ koncepcja polityki transformacyjnej naiwnie upraszczajàca i wypaczajàca jej istot´, w szczególnoÊci lekcewa˝àca instytucjonalne aspekty budowy gospodarki rynkowej. „Szokowa terapia” wyzuta tak˝e by∏a z troski o spo∏eczny wymiar transformacji, nie mog∏a
zatem zyskaç spo∏ecznego wsparcia1 0. Z powodów strukturalnych, instytucjonalnych
i kulturowych nawet usuni´cie li tylko gospodarczych bolàczek trapiàcych gospodark´ socjalistycznà w jej schy∏kowej fazie nie by∏o mo˝liwe w sposób radykalny. To te˝
wymaga∏o czasu. A có˝ dopiero mówiç o szerszych zmianach w innych sferach, które wymagajà wielu lat. Transformacja bowiem to du˝o wi´cej ni˝ liberalizacja gospodarcza i stabilizacja, z którymi procesami to przedsi´wzi´cie by∏o zasadniczo uto˝samiane w koncepcji „szokowej terapii”.
Najkrócej i najogólniej mo˝na by orzec po dwu dekadach transformacji, ˝e – paradoksalnie – wi´cej uda∏o si´ osiàgnàç w sferze ekonomicznej ni˝ politycznej. Paradoksalnie, bo na ogó∏ spodziewano si´ czegoÊ odwrotnego. Przy ca∏ym krytycyzmie,
na który zas∏uguje stworzony dotychczas system ekonomiczny, gospodarka jest bardziej dojrza∏a i dzia∏a sprawniej ni˝ polityka. Innymi s∏owy, we wszystkich krajach posocjalistycznych relatywnie lepiej funkcjonuje gospodarka rynkowa ni˝ demokracja
polityczna.
Demokracja formalnie powsta∏a, ale realnie bynajmniej nie jest w stanie dostarczyç tego, czego nale˝y od niej oczekiwaç. Jest to nie tylko problem per se, poniewa˝ syndrom niewydolnoÊci instytucji demokracji utrudnia transformacj´ gospodarki
i relatywnie obni˝a ogólnà efektywnoÊç makroekonomicznà. Dzieje si´ tak dlatego,
gdy˝ dysfunkcjonalnoÊç demokracji opóênia podejmowanie decyzji racjonalizujàcych
gospodarowanie, a w doraênej polityce toleruje podejmowanie decyzji b∏´dnych. Polityka jest du˝o bardziej irracjonalna ni˝ gospodarka.
GdzieÊ poÊrodku mi´dzy post´pem w sferze demokratyzacji i urynkowienia plasuje si´ budowa spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Sprawdza si´ ono lepiej ni˝ demo9

Koncepcja tzw. szokowej terapii najcz´Êciej kojarzona jest z dwoma nazwiskami. Jej apologetyk´ szczególnie uprawiali Balcerowicz [1992] i Sachs [1993]. Zob. te˝ Lipton i Sachs [1990]. Z kolei jej pryncypialnymi i konsekwentnymi krytykami byli m.in. Bugaj [2002], Bo˝yk [1991], ¸aski
1990a, Podkaminer [1995] i Poznaƒski [2000]. Kowalik [2000, s. 278], cytuje Ryszarda Bugaja,
który powiedzia∏ a propos wystàpienia Jeffreya Sachsa na forum Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego SolidarnoÊci w 1989 r.: „co za bzdury ten facet opowiada!”. Nie tylko opowiada∏,
ale zosta∏ wys∏uchany…
1 0 Jeden z jej zwolenników – Aslund [1996] – pisa∏ w po∏owie lat 90., ˝e tak˝e w Rosji ju˝ wtedy zosta∏a zbudowana gospodarka rynkowa, tylko… ludzie tego nie rozumiejà. Moja interpretacja
gospodarki rynkowej od poczàtku transformacji pozostaje taka, ˝e zrozumienie i generalna spo∏eczna akceptacja istoty jej mechanizmów to niezbywalne atrybuty jej instytucjonalnej i kulturowej warstwy. Zob. Ko∏odko [1992; 1999a].
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kracja polityczna, choç nie a˝ tak dobrze jak gospodarka rynkowa. Donios∏e znaczenie we wzmacnianiu spo∏eczeƒstwa obywatelskiego ma decentralizacja paƒstwa,
dynamiczny rozwój organizacji pozarzàdowych i licznych ruchów spo∏ecznych. Przyczyniajà si´ do tego tak˝e dzia∏ajàce z pe∏nà swobodà media.
JeÊli zaÊ chodzi o zmiany kulturowe i mentalne, sà one wielce zdywersyfikowane
w rozmaitych przekrojach. Najwi´ksze ró˝nice widaç w uj´ciu pokoleniowym. O ile
w przypadku m∏odszych generacji bywa, ˝e sà one w awangardzie ca∏ego procesu
przemian, o tyle starsze pokolenia ze zrozumia∏ych przyczyn pozostajà w tyle. Dzieje si´ tak zarówno ze wzgl´du na obcià˝enia z przesz∏oÊci, jak i innà, krótszà perspektyw´ czasowà do przodu, a tym samym oczekiwania na jak najszybsze materialne rezultaty przemian. Znaczne ró˝nice w tej sferze wyst´pujà tak˝e pomi´dzy poradzieckimi spo∏eczeƒstwami a spo∏eczeƒstwami krajów Europy Ârodkowej, a to ze wzgl´du
na ci´˝ar tradycji i odmiennà spuÊcizn´ historycznà.
Choç zmiany polityczne, spo∏eczne i kulturowe z jednej strony sà same w sobie
fascynujàce (i tak˝e bardzo trudne do jednej, zgodnej interpretacji), z drugiej zaÊ majà ogromne znaczenie dla przebiegu zmian ekonomicznych, dalej skupimy si´ na tych
ostatnich. Bynajmniej nie lekcewa˝àc ÊwiadomoÊci, to jednak zasadniczo byt jà kszta∏tuje. A ten zale˝y od funkcjonowania i rozwoju gospodarki.
Od razu trzeba postawiç wa˝nà tez´. Posocjalistyczna transformacja do gospodarki rynkowej nie jest celem samym w sobie, lecz instrumentem do osiàgania nadrz´dnego celu, którym jest zrównowa˝ony spo∏ecznie, ekonomicznie i ekologicznie d∏ugofalowy rozwój. Ta konstatacja ma daleko idàce implikacje dla oceny procesów transformacji. Otó˝ opiniujàc jà, trzeba odpowiedzieç na pytanie, w jakim stopniu
przyczynia si´ do podnoszenia dynamiki produkcji, poziomu rozwoju spo∏eczno-gospodarczego i jakoÊci ˝ycia. Transformacja nie mo˝e byç postrzegana i traktowana jako autonomiczne çwiczenie z in˝ynierii systemowej, ale jako wiekopomne przedsi´wzi´cie s∏u˝àce lepszemu zaspokajaniu potrzeb spo∏ecznych.
Mierzenie zatem post´pu transformacji (albo jego braku) poprzez takie kryteria,
jak zakres w∏asnoÊci prywatnej czy jakoÊç regulacji zach´cajàcych kapita∏ zagraniczny do inwestowania, jest wielkim uproszczeniem. Takie skróty myÊlowe mogà byç
upowa˝nione, a nawet przydatne w analizach porównawczych, pod warunkiem
wszak, ˝e traktuje si´ je z w∏aÊciwà rezerwà. W swoich raportach o wszystkich krajach posocjalistycznej transformacji1 1 serwuje nam takie analizy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Jest to wcale przydatne, ale nie wolno zapominaç, co czemu ma
s∏u˝yç i co czemu powinno byç podporzàdkowane.
I tu kolejna wa˝na konstatacja. Z punktu widzenia realizacji nadrz´dnych celów
rozwoju spo∏eczno-gospodarczego kosztowne jest mylenie Êrodków doƒ prowadzàcych z jego celami. W krajach posocjalistycznych, w tym w Polsce, zdarza∏o si´ to cz´sto. Tempo prywatyzacji czy liberalizacja przep∏ywów kapita∏owych, równowa˝enie
11

Pomijam tu startujàce z du˝o ni˝szego poziomu i kroczàce do rynku specyficznà drogà –
stopniowo i bez jednoczesnej liberalizacji politycznej – Chiny oraz biedne gospodarki Indochin,
Kambod˝´, Wietnam i Laos, gdy˝ ze wzgl´du na uwarunkowania historyczne i geopolityczne te
transformacje wymagajà odr´bnego potraktowania. Zob. wi´cej na ten temat Fan [2002] oraz Lin
[2004; 2007].
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bud˝etu paƒstwa czy obni˝anie stopy inflacji, zmniejszanie skali bud˝etowej redystrybucji czy deregulacja us∏ug przewozowych, koniunktura na gie∏dzie czy dop∏yw inwestycji zagranicznych – to wszystko wa˝ne kwestie, ale to sà instrumenty polityki, a nie
jej cele. OczywiÊcie, jeÊli potrafi si´ myÊleç (teoria ekonomii) i dzia∏aç (polityka gospodarcza) w kategoriach d∏ugofalowego rozwoju. A przecie˝ to jest najwa˝niejsze.
Dlaczego taki b∏àd w myÊleniu i dzia∏aniu jest kosztowny? Otó˝ dlatego, ˝e obni˝a on ogólnà efektywnoÊç procesu. Gdyby bowiem konsekwentnie podporzàdkowywaç dzia∏ania przedsi´brane w sferze systemowej (a tego dotyczy transformacja)
wymaganiom racjonalnoÊci makroekonomicznej postrzeganej z punktu widzenia d∏ugookresowej reprodukcji i rozwoju spo∏ecznego, to wy˝sze by∏oby tempo wzrostu
oraz lepszy by∏by stan zaspokojenia potrzeb i satysfakcji spo∏ecznej.
Czas szybko biegnie. Ju˝ wkrótce rok 2008. Jaka zatem na obecnym etapie przemian jest kondycja polskiej gospodarki i jak oceniç skutecznoÊç transformacji ustrojowej w jej ekonomicznej warstwie? Do próby odpowiedzi na to pytanie mo˝na metodologicznie podejÊç na przynajmniej cztery sposoby, a mianowicie jak jest w porównaniu do tego:
 jak by∏o;
 jak mia∏o byç;
 jak jest gdzie indziej;
 jak mog∏oby byç.
Którego sposobu by dotknàç, natychmiast nastr´cza to mnóstwo dalszych trudnoÊci.
Przecie˝ w ekonomii – i w innych naukach spo∏ecznych, historii najnowszej nie
wy∏àczajàc – nie tylko nie ma jednolitej interpretacji co do tego, jak jest, ale tak˝e co
do tego, jak by∏o. Zbyt ma∏o czasu up∏yn´∏o od porzucenia poprzedniego systemu
polityczno-gospodarczego, aby doczeka∏ si´ on rzetelnej oceny. Bynajmniej. W to
miejsce pojawi∏o si´ sporo elementów tzw. czarnej legendy kreÊlàcej obraz poprzedniej epoki w zak∏amany i bardzo niekorzystny dla niej sposób. Tak˝e po to, by wspó∏czesnoÊç na tle takiego zafa∏szowanego obrazu prezentowa∏a si´ korzystniej. Po cz´Êci to si´ udaje, po cz´Êci nie. To zale˝y od tego, kto co czyta i jakim mediom daje si´
manewrowaç.
Podczas gdy m∏odsze pokolenie polegaç musi na tym, co im si´ przekazuje, ludzie
starsi znajà z autopsji okres realnego socjalizmu i sami porównujà go z obecnym realnym kapitalizmem. Realnym, tzn. nie jakimÊ teoretycznym modelem czy podr´cznikowym opisem, ale z twardà otaczajàcà ich rzeczywistoÊcià. To w tym kontekÊcie tak
wiele pisze si´ o „wygranych” i „przegranych” transformacji. Realna sytuacja bowiem
by∏a ró˝na i jest ró˝na dla ró˝nych grup spo∏eczno-zawodowych. Problem ten ma sporà i ciekawà literatur´, nie tylko ekonomicznà, ale tak˝e – a mo˝e zw∏aszcza – w socjologii, naukach politycznych i psychologii spo∏ecznej1 2. Debaty w tych sprawach
jeszcze d∏ugo potrwajà, ale jest zrozumia∏e, ˝e porównujàc sytuacjà w kategoriach „jak
jest” i „jak by∏o”, nie mo˝na uzyskaç jednolitej, bezwarunkowej odpowiedzi.
1 2 Wspomnieç tu warto seri´ interesujàcych prac zespo∏owych przygotowanych pod kierunkiem

Jarosz [2005a; 2005]. Zob. te˝ interesujàcà wymian´ poglàdów w Koêmiƒski i Sztompka [2003].
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Podobnie jest w przypadku porównaƒ typu „jak jest” i „jak mia∏o byç”. Ta p∏aszczyzna konfrontacji jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo o ile „jak jest”, jest bytem obiektywnym, istniejàcym realnie, choç nierozpoznanym i budzàcym kontrowersyjne interpretacje, o tyle „jak mia∏o byç”, jest poj´ciem du˝o bardziej heterogenicznym i subiektywnym. A jak˝e wielu obiecywa∏o sobie i jak˝e liczni obiecywali innym,
˝e b´dzie lepiej1 3. Bardzo wiele tu frustracji. Z jednej bowiem strony wyobra˝enia
i oczekiwania poszczególnych jednostek i grup spo∏eczno-zawodowych co do tego,
jak to niby mia∏o byç w wyniku transformacji, by∏y rozstrzelone. Z drugiej natomiast
strony ex post inaczej pami´ta si´ (albo i nie pami´ta) dawne wyobra˝enia i oczekiwania. Tak czy inaczej na tej p∏aszczyênie nawet grupy, które w innych analizach zaliczane sà do „wygranych” transformacji, bywajà zawiedzione, gdy˝ oczekiwa∏y wi´cej. Albo obecnie to sobie wmówi∏y, ˝e poprzednio wi´cej oczekiwa∏y, ni˝ w rzeczywistoÊci osiàgn´∏y. Postawa taka nie jest rzadkoÊcià wÊród górnych warstw klasy
Êredniej, zw∏aszcza w kr´gach przedsi´biorców.
Szczególnie wiele uproszczeƒ i stereotypów wyst´puje na p∏aszczyênie porównaƒ tego, co nas otacza, z tym „jak jest gdzie indziej”. Masa tu skrótów, skrajnych uproszczeƒ,
schematów, nieporozumieƒ, wybiórczoÊci, tendencyjnoÊci i braku obiektywizmu. Po
pierwsze, gdzie indziej jest ró˝nie. Jeszcze bardziej ró˝nie ni˝ na miejscu. Po drugie, „jak
jest gdzie indziej”, to tam˝e – w tym „gdzie indziej” – sà podobne kontrowersje jak u nas.
Po trzecie, zawsze sà takie „gdzie indziej”, gdzie jest gorzej, sà i takie, gdzie jest lepiej. Jest
wi´c w czym wybieraç. I takimi wybiórczymi chwytami mo˝na usi∏owaç wykazywaç, ˝e
gdzieÊ jest lepiej – to prawda – a gdzieÊ indziej jest gorzej. To te˝ prawda.
Zdarzajà si´ metodologicznie w miar´ uporzàdkowane porównania na tej p∏aszczyênie, czego wyraz mo˝na znaleêç w wielu nag∏aÊnianych rankingach. Sà one pomocne w rzetelnych analizach, ale sà te˝ nagminnie nadu˝ywane w analizach dalekich od stricte naukowych, a zw∏aszcza w publicystycznych szumach i politycznych
utarczkach. SensownoÊç tego rodzaju porównaƒ zale˝y od warsztatowej rzetelnoÊci
i obiektywizmu przeprowadzajàcych je organizacji. Stàd inaczej trzeba podchodziç
do komparatystyki uprawianej przez EBOiR czy UNDP, inaczej zaÊ do swoistych
„konkursów pi´knoÊci”, dajmy na to, World Economic Forum czy Freedom House.
Najbardziej interesujàce jest w tym wszystkim to, ˝e zasadniczy ci´˝ar porównaƒ
i ferowanych na ich podstawie wyroków dokonuje si´ na tych trzech p∏aszczyznach,
a nie tam, gdzie jest to najwa˝niejsze. A to dlatego, ˝e w kategorii subiektywnych ocen
∏atwiej jest odpowiedzieç na pytania w rodzaju „jak by∏o?”, „jak mia∏o byç?”, „jak
jest gdzie indziej”, ni˝ na fundamentalne pytanie „jak mog∏oby byç?” Tak wi´c: jak
jest, a jak mog∏oby byç? Oto jest pytanie. Z wszystkich p∏aszczyzn porównaƒ ta jest
zasadnicza. Tutaj bowiem dowiedzieç si´ mo˝na, czy mog∏o byç lepiej ani˝eli jest.
A przecie˝ jeÊli tylko pami´tamy o utylitarnym sensie transformacji i jej s∏u˝ebnoÊci
wobec rozwoju spo∏eczno-gospodarczego i poprawy jakoÊci ˝ycia, to nie mo˝e byç
nic wa˝niejszego, ni˝ ocena transformacji przez ten akurat pryzmat.
1 3 Krytycznà ocen´ sk∏adania i niedotrzymywania obietnic w wymiarze strategicznym, zwiàzanym z transformacjà ustrojowà, przedstawia Ost [2007]. BezlitoÊnie wymowna na obu tych p∏aszczyznach porównawczych – „jak jest” w konfrontacji zarówno z tym, „jak by∏o”, jak i z tym „jak
mia∏o byç” – jest bogata statystycznie analiza dokonana przez G∏ówczyka [2004].
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Wchodzàc dwie dekady temu w z∏o˝ony proces ustrojowej transformacji, nie byliÊmy do tego przygotowani teoretycznie, gdy˝ wtedy by∏o to po prostu niemo˝liwe.
Nie tylko naonczas nie by∏o kompleksowej teorii transformacji, ale nadal jej nie ma.
Nieodosobnione sà poglàdy, ˝e zwartej teorii w tej domenie generalnie nie mo˝e byç
– i nie b´dzie – ze wzgl´du na zbyt wielkà heterogenicznoÊç procesu. Sà wszak dojrza∏e fragmenty teorii posocjalistycznej transformacji i jest na czym budowaç dalszy
post´p. Bogata jest tak˝e porównawcza literatura przedmiotu i analizy ekonomiczne prezentujàce w wielu przekrojach rozmaite fazy transformacji1 4. Z czasem powstanie zwarta, uznana w miar´ powszechnie teoria, a toczàcy si´ aktualnie dyskurs bezsprzecznie jest w tym wielce pomocny. Nie powinno wszak˝e ulegaç wàtpliwoÊciom,
˝e najbardziej dojrza∏e pod wzgl´dem teoretycznego rozpoznania transformacji
i praktycznego przygotowania do jej przeprowadzenia by∏o Êrodowisko ekonomistów i polityków polskich i w´gierskich1 5.
Na tym tle jak chichot historii wyglàda to, ˝e spoÊród 1 0 krajów posocjalistycznych, które odnotowa∏y niewàtpliwy transformacyjny sukces, integrujàc si´ z Unià
Europejskà w latach 2004–07, to najprawdopodobniej Polska i W´gry – b´dàc
w absolutnej awangardzie rynkowych reform 2 0 lat temu – jako ostatnie znajdà si´
w obszarze wspólnej europejskiej waluty euro. Polska, gdyby tylko konsekwentnie
realizowano rzàdowy Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej przygotowany i zainicjowany w latach 2002–03, mog∏a mieç euro w obiegu ju˝ od 2007 r.,
podobnie jak S∏owenia. Wystarczy∏aby tylko wi´ksza determinacja ze strony rzàdzàcej wówczas formacji, a zw∏aszcza wsparcie, miast obstrukcji banku centralnego [Ko∏odko 2004]. Wprowadzenie Polski do strefy euro i euro do Polski wymaga zgodnego wspó∏dzia∏ania rzàdu, banku centralnego, parlamentu i prezydenta.
To tylko jeden, ale jak˝e wymowny przyk∏ad, „jak mog∏oby byç” w porównaniu
z tym, „jak jest”.
Skoro zatem sensu transformacji nale˝y si´ dopatrywaç w jej u˝ytecznoÊci dla d∏ugofalowego rozwoju, spójrzmy, co nam dotychczas da∏a. Najcz´Êciej stosowanym
w porównaniach punktem odniesienia jest poziom produktu krajowego brutto z roku 1989 traktowanego konwencjonalnie jako data zapoczàtkowania transformacji.
Na tym tle Polska wcià˝ jeszcze – ale ju˝ nied∏ugo – prezentuje si´ najlepiej spoÊród
1 4 Ani to mo˝liwe, ani konieczne przytaczaç tutaj g∏ówne pozycje tej literatury. Warto jednak wspomnieç niektóre tytu∏y, które w poczàtkowej i Êrodkowej fazie transformacji odegra∏y
znaczniejszà rol´ w kszta∏towaniu poglàdów ekonomistów na Zachodzie, gdy˝ tam, zw∏aszcza
na poczàtku lat 90., panowa∏ w tej materii rozgardiasz. Zob. m.in. Kornai [1990 Nuti [1990],
Lavigne [1995], Blanchard [1997], Kolodko [2000a], Blejer i Skreb [2001]. Pewnych uogólnieƒ – acz doÊç skromnych, podejmowanych przy okazji innych rozwa˝aƒ – dokonali tak˝e niektórzy nobliÊci, w tym Mundell [1997], Stiglitz [2004] i North [2005]. Wa˝ne by∏y zbiorowe
opracowania publikowane przez Bank Âwiatowy [From Plan...1996; Transition... 2002], Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy [Focus on... 2000] oraz raporty EBOiR ukazujàce si´ od
1994 r.
1 5 W odniesieniu do W´gier ciekawie przedstawiajà to Csaba [2005] i Kornai [2006]. W polskiej literaturze na ten temat pisze na podstawie w∏asnych doÊwiadczeƒ w reformowaniu gospodarki Baka [1999; 2007] oraz w sposób analityczny Rosati [1998] i w uj´ciu stricte teoretycznym Cho∏aj [1998].
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wszystkich 29 krajów posocjalistycznych16 . Z jednym wyjàtkiem, otó˝ w roku 2005
pod tym wzgl´dem Polsk´ wyprzedzi∏ Turkmenistan, wykazujàcy przez bez ma∏a
1 0 ostatnich lat dwucyfrowe tempo wzrostu, co bierze si´ z naftowego i gazowego
boomu. Polska, przyjmujàc przyrost PKB w 2007 r. o 6,5%, osiàga na koniec roku
wskaênik ok. 166% produktu krajowego brutto w porównaniu w rokiem 1989.
KtoÊ, patrzàc z zewnàtrz i zatrzymujàc si´ tylko na powierzchni zjawisk, móg∏by powiedzieç, ˝e to znakomity rezultat, skoro dla ca∏ej grupy 29 gospodarek posocjalistycznych stosowny wskaênik dopiero w 2007 r. – po 18 latach transformacji! – przekracza
poziom ex ante, z roku 1989. OczywiÊcie, trzeba w tym miejscu poczyniç wszystkie stosowne zastrze˝enia o ograniczonej porównywalnoÊci, zmianach strukturalnych etc., co
czyni´. Jednak˝e wymowa tego porównania wydaje si´ oczywista. Podobnie dopiero
w tym˝e roku wskaênik PKB osiàga poziom sprzed zapoczàtkowania transformacji dla
grupy 8 krajów Europy Po∏udniowo-Wschodniej (Albania, BoÊnia i Hercegowina, Bu∏garia, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Rumunia i Serbia) oraz dla 12 poradzieckich
republik Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw (WNP). O tak niskiej Êredniej dla ca∏ej formacji posocjalistycznej decydujà wskaêniki du˝ych, relatywnie najwi´cej wa˝àcych gospodarek Rosji i Ukrainy17 . Rosja, mimo wysokiego tempa wzrostu podczas ostatnich 7 lat,
ale wskutek drastycznego za∏amania i transformacyjnej depresji dekady lat 90., powróci
do poziomu z 1989 r. najwczeÊniej w roku 2008, a Ukraina jeszcze 10 lat póêniej. Innymi s∏owy, sàsiadujàca z Polskà Ukraina – jeÊli dawaç wiar´ statystykom EBOiR i optymistycznie, acz realistycznie prognozowaç Êrednio 5-procentowe tempo wzrostu na nast´pne 10-lecie – osiàgnie absolutny poziom PKB z 1989 r. po trzech dekadach. Polska wtedy mo˝e – mo˝e, nie musi – mieç ju˝ poziom trzykrotnie wi´kszy ni˝ u zarania
transformacji. Jednak˝e wtedy – za lat 10 – niektóre inne gospodarki regionu b´dà pod
tym wzgl´dem wysforowane do przodu w porównaniu z Polskà. W szczególnoÊci mo˝e
to si´ udaç Albanii, Czechom, Estonii, W´grom, S∏owacji i S∏owenii, a z krajów azjatyckich Kazachstanowi, Mongolii i Uzbekistanowi.
O ile Polska zbli˝a si´ w roku 2007 do wskaênika 166%, to Êrednia dla ca∏ej grupy 1 0 posocjalistycznych cz∏onków Unii Europejskiej przekracza nieco 140%, a wy∏àczywszy Polsk´ ok. 135%. A wi´c tak˝e w tym porównaniu Polska wypada korzystnie, plasujàc si´ wcià˝ o prawie 30 pkt proc. wy˝ej. Najbli˝ej sà S∏owenia i Estonia,
o 2 0–25 pkt z ty∏u.
Dla wielu takie porównania sà dostatecznà przes∏ankà, aby orzekaç o niekwestionowanym sukcesie polskiej transformacji i prawid∏owoÊci obranej drogi. Czy s∏usznie? Bynajmniej. I to z kilku powodów:
 po pierwsze, na taki rezultat du˝y wp∏yw wywar∏y korzystne warunki startu do
przyspieszonej transformacji;
1 6 Jednà z historycznych ciekawostek b´dzie kiedyÊ to, ˝e z biegiem czasu krajów transformacji pojawia∏o si´ coraz wi´cej, choç ich obszar by∏ ten sam. Na poczàtku procesu by∏o to 10 paƒstw,
szybko znikn´∏o jedno (by∏a NRD), inne zacz´∏y si´ mno˝yç. Wpierw z Jugos∏awii wy∏oni∏o si´
5 krajów, potem doszed∏ szósty, Czarnogóra, w kolejce czeka siódmy, Kosowo. Ze Zwiàzku Radzieckiego powsta∏o 15 paƒstw, a Czechos∏owacja podzieli∏a si´ na dwa. W nienaruszonym kszta∏cie na mapie osta∏o si´ tylko 6 paƒstw: Mongolia, Polska, W´gry, Rumunia, Bu∏garia i Albania.
1 7 Szacunki na podstawie danych EBOiR 2007 i prognoz Economist Intelligence Unit dla 2007 r.
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 po drugie, przyrost PKB podczas minionych 1 8 lat jest funkcjà zgo∏a odmiennej dynamiki (i sprawczej wobec niej polityki) w kilku kolejnych, wyraênie wyodr´bniajàcych si´ okresach;
 po trzecie, skal´ osiàgni´tego post´pu – tak w uj´ciu bezwzgl´dnym, jak i na
tle innych krajów – trzeba mierzyç tak˝e przez pryzmat odmiennych od PKB,
bogatszych co do zawartoÊci wskaêników rozwoju spo∏eczno-gospodarczego,
jak równie˝ stosowaç dodatkowe miary poszerzajàce pole obserwacji;
 po czwarte – i najwa˝niejsze – mo˝na by∏o osiàgnàç du˝o wi´cej.
Nie mo˝na oceniaç wydarzeƒ w oderwaniu od warunków poczàtkowych, w których nabierajà one impetu. Jest prawdà, ˝e w kategoriach przyrostu produkcji mierzonej PKB Polska osiàgn´∏a podczas transformacji wi´cej ni˝ inne kraje uwik∏ane w ten
proces18 . To bezsprzeczne osiàgni´cie jest jednak˝e w jakiejÊ mierze skutkiem rynkowych reform przedsi´branych do roku 1989. Choç w sumie si´ nie powiod∏y, bo ustrój,
który mia∏y ratowaç, nadajàc mu wi´kszà efektywnoÊç i mi´dzynarodowà konkurencyjnoÊç, upad∏, to przyczyni∏y si´ do wzgl´dnie wi´kszej elastycznoÊci systemowej.
Stworzone zosta∏y pewne podwaliny instytucjonalne i kulturowe pod budow´ nowego systemu. W latach 70., a zw∏aszcza w latach 80. wprowadzono szereg czàstkowych
rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych raczkowanie rynkowej gospodarki i przedsi´biorczoÊci,
w tym tak˝e prywatnej. Nastàpi∏a tak˝e cz´Êciowa demokratyzacja polityczna. Stàd
w∏aÊnie bierze si´ wspomniana ciàg∏oÊç reformatorskich dzia∏aƒ. Polska pod wieloma
wzgl´dami bardziej zas∏ugiwa∏a na miano kraju transformacji 2 0 lat temu, ni˝ niektóre tak postrzegane Êrodkowoazjatyckie republiki poradzieckie dzisiaj.
Latem 1989 r. po∏owa cen (wartoÊciowo, liczàc udzia∏em w poda˝y) by∏a zliberalizowana. Ponad po∏owa obrotów handlu zagranicznego dokonywana by∏a z tzw. drugim obszarem p∏atniczym, czyli poza RWPG, wed∏ug cen Êwiatowych na wolnym rynku. Oko∏o 20% dochodu narodowego wytwarza∏ sektor prywatny. Zosta∏ zlikwidowany czarny rynek walutowy, uruchomiony by∏ cz´Êciowo wolny rynek dewizowy dla
przedsi´biorstw. Istnia∏ dwupoziomowy system bankowy z bankiem centralnym i siecià banków komercyjnych. Funkcjonowa∏y takie rynkowe instytucje, jak ustawodawstwo i urzàd antymonopolowy czy bankructwo. Dopuszczalne w pewnym zakresie by∏y bezpoÊrednie inwestycje zagraniczne. Zasadniczo ograniczona zosta∏a wczeÊniejsza
omnipotencja centralnego planowania, a wspierana by∏a rynkowa deregulacja. Z dzisiejszego punktu widzenia to wszystko wydaje si´ bardzo ma∏o, ale dwie dekady temu
by∏o to, obok W´gier, najwi´cej poÊród wszystkich krajów socjalistycznych.
Pojawiajà si´ wyjàtkowo obiektywne, bo kompleksowe i wielowàtkowe porównania warunków startu do ustrojowej transformacji19. Uwzgl´dniajàc a˝ 16 kryteriów na1 8 Raz jeszcze podkreÊliç warto, ˝e pomijamy w tych porównaniach Chiny i Wietnam, które po-

szczyciç si´ mogà zdecydowanie lepszymi wynikami. Chiny sà w rozwoju klasà dla siebie. PKB
w 2007 r. w porównaniu z 1989 r. jest wi´kszy o ok. 438% ogó∏em (indeks 538), co daje przyrost
ok. 357% na g∏ow´ (indeks 457). O fenomenie chiƒskim w kontekÊcie globalizacji i transformacji,
na tle historycznego wymiaru procesów rozwojowych, wi´cej pisz´ w Ko∏odko [2008]. Zob. te˝ Bolesta [2006] i Szymaƒski [2007].
1 9 W sposób najbardziej rozwini´ty czyni to Bàk [2006], bioràc pod uwag´ tak rozmaite kryteria, jak tradycje historyczne czy d∏ugoÊç granic z paƒstwami kapitalistycznymi, nie mówiàc ju˝ o szeregu mierników stricte ekonomicznych.
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tury nie tylko ekonomicznej, ale tak˝e geograficznej, politycznej i kulturowej, w 1989 r.
niekwestionowanymi liderami co do stanu gotowoÊci do ustrojowej transformacji by∏y Polska i W´gry. To dlatego transformacyjna recesja trwa∏a w Polsce krócej ni˝ gdziekolwiek indziej, bo tylko 3 lata, od po∏owy 1989 do po∏owy 1992 r. Statystyki roczne, przez uÊrednianie danych semestralnych, zamazujà ten obraz, pokazujàc wzrost
jeszcze w ca∏ym roku 1989 i ju˝ w ca∏ym roku 1992, a spadek produkcji tylko w latach 1990–91. To dlatego – a nie ze wzgl´du na polityk´ transformacyjnà realizowanà w jej pierwszych latach, bo ta by∏a b∏´dna – zagregowany ubytek PKB w trakcie
tego za∏amania wynosi∏ niespe∏na 20%, podczas gdy w innych krajach by∏ g∏´bszy,
niekiedy dramatycznie wi´kszy, jak w Rosji, Gruzji, Mo∏dawii czy na Ukrainie.
Podejmowane by∏y próby zakwestionowania tych oczywistych faktów. Podczas
gdy jedni autorzy usi∏owali wyliczaç, ˝e skala recesji by∏a jakoby mniejsza, ni˝ wykazywa∏y to oficjalne statystyki [Czy˝ewski, Or∏owski, Zienkowski 1996], czego nie
podwa˝a∏y nawet organizacje mi´dzynarodowe, inni posuwali si´ jeszcze dalej, podajàc w wàtpliwoÊç ekonomiczny sens danych o za∏amaniu produkcji [Gomu∏ka 1991].
Zdarza∏y si´ te˝ zupe∏nie chybione próby przedstawiania transformacyjnej recesji jako procesu jeÊli nieurojonego, to rzekomo ma∏o dotkliwego i nie wartego specjalnych
przeciwdzia∏aƒ2 0 [Winiecki 1991].
Drugie zastrze˝enie co do uogólnianych optymistycznych ocen wià˝e si´ z heterogenicznoÊcià czasu transformacji. UÊrednianie danych, tak kuszàce niektórych, zamazuje prawdziwy obraz tego okresu. JeÊli MFW w niektórych analizach upraszcza
podejÊcie do tego stopnia, ˝e stosuje interwa∏y kolejnych pi´ciolatek (?), czyli lata
1991–95, 1996–2000 i 2001–05, to uzyskuje to, co chce. Nieprawdziwy obraz rzeczywistoÊci. Znakomite dane z lat 1994–95 niwelujà op∏akane z lat 1991–92. No
i sprytne pomini´cie 1990 r. te˝ swoje robi. Âwietne z punktu widzenia dynamiki gospodarczej lata 1996–97 zacierajà miernot´ lat 1999–2000. Przyspieszenie roku
2003 ukrywa stagnacj´ roku 2001. Takie prezentacje nie sà kwestià przypadku, podobnie jak bezkrytyczne szafowanie uÊrednianymi danymi dla ca∏ego minionego
1 8-lecia. Dzieli si´ ono z punktu widzenia dynamiki gospodarczej i le˝àcej u jej podstaw polityki gospodarczej na cztery wyraêne okresy. Bie˝àcy, zapoczàtkowany cz∏onkostwem w Unii Europejskiej, trwa. Poprzedzajà go cztery okresy, których ka˝dy
trwa∏ mniej wi´cej 4 lata. OczywiÊcie, fazy si´ na stykach pokrywajà, przeplatajà si´
elementy kontynuacji i zmian. Ostre daty zawsze sà pewnà granicà konwencjonalnà.
Tak te˝ jest i tym razem, jednak˝e wymowa faktów jest bezlitosna.

4x4
Po historycznym roku 1989, który w du˝ym stopniu zmieni∏ oblicze Êwiata, a nie tylko Polski i regionu, nasta∏y lata „szokowej terapii” czy te˝ – jak wolà to nazywaç traf20

Na temat rzeczywistego znaczenia i spo∏ecznej szkodliwoÊci przestrzelenia polityki stabilizacyjnej i dewastujàcych nast´pstw wielkiej transformacyjnej depresji zob. Kornai [1995] i Mundell
[1997].
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niej inni – szoku bez terapii. Polityka gospodarcza w latach 1990–93 opiera∏a si´
w zasadniczym stopniu na neoliberalnej doktrynie, w literaturze ekonomicznej doÊç
cz´sto uto˝samianej z tzw. konsensusem waszyngtoƒskim, której przydatnoÊç dla z∏o˝onego dzie∏a posocjalistycznej transformacji ustrojowej by∏a wi´cej ni˝ ograniczona.
Podobnie dzia∏o si´ w innych, acz nie we wszystkich krajach posocjalistycznych. Niektóre z nich, zw∏aszcza S∏owenia, wysz∏y nader korzystnie na opieraniu si´ tym wp∏ywom.
Sam autor poj´cia „the Washington Consensus”, które zrobi∏o wielkà Êwiatowà
karier´, John Williamson, zwraca uwag´ na jego nadgorliwà interpretacj´ w polityce
gospodarczej. W szczególnoÊci dystansuje si´ on od czynienia z procesu prywatyzacji czegoÊ nadrz´dnego i priorytetowego, jak to jest traktowane zw∏aszcza w neofickim wydaniu neoliberalizmu. „W wielu przypadkach proces prywatyzacji polega∏ na
arbitralnym transferze majàtku, cz´stokroç do «dobrze poinformowanych» czy «kolesiów», na koszt ogó∏u spo∏eczeƒstwa. [...] prywatyzacja jest po˝àdanym zadaniem,
ale trzeba bardziej, ni˝ mia∏o to miejsce w przesz∏oÊci, baczyç na sposoby, którymi
jest ono realizowane. Konieczne jest zwrócenie wi´kszej uwagi na to, aby prywatyzacja by∏a absolutnie uczciwa. JeÊli to spowalnia tempo, w jakim jest realizowana, niech
tak w∏aÊnie b´dzie. Celem nie mo˝e byç «prywatyzowaç tak szybko, jak to jest mo˝liwe» (czego, jak twierdzi∏ Ko∏odko, konsensus waszyngtoƒski si´ domaga∏), ale prywatyzacja w sposób, który zwi´kszy efektywnoÊç bez koncentracji bogactwa” [Williamson 2005, s. 10].
Niestety, znalaz∏y si´ si∏y polityczne, które w obliczu braku w∏asnych pomys∏ów
i pod przemo˝nym wp∏ywem zewn´trznych rad przeforsowa∏y i narzuci∏y spo∏eczeƒstwu program liberalizacji i stabilizacji nieprzystajàcy do polskiej rzeczywistoÊci. Okaza∏o si´ to o tyle proste, ˝e ze wzgl´dów politycznych niebywale ∏atwe by∏o uzyskanie spo∏ecznej tolerancji dla ekscesów szoku bez terapii. Z luboÊcià pisze o tym Jeffrey Sachs [2006]21 w sposób niepowa˝ny interpretujàc obecny, korzystny stan
polskiej gospodarki jako skutek wdro˝enia jego planu z roku 1989. OczywiÊcie, ex
post plan ten przedstawia troch´ inaczej, ni˝ czyni∏ to w swoim czasie, wiele jego
aspektów jest przek∏amanych, niektóre warunki wyjÊciowe przedstawione b∏´dnie,
a interpretacja jego skutków z profesjonalnego punktu widzenie jest nie do przyj´cia. Choç chyba nie zdaje sobie z tego sprawy, to opisuje zrodzenie si´ tamtej koncepcji w sposób wr´cz karykaturalny, a zarazem ˝enujàcy dla przywódczych dzia∏aczy SolidarnoÊci, wspó∏odpowiedzialnych za narzucenie takiej linii polityki gospodarczej. Przedstawia ich – Bronis∏awa Geremka, Jacka Kuronia, Adama Michnika, Lecha
Wa∏´s´ – jako niewiele rozumiejàcych ignorantów, a Leszka Balcerowicza jako biernego odbiorc´ oryginalnego planu przygotowanego przez Sachsa na zlecenie Georga Sorosa… Mo˝na by w ogóle nie przejmowaç si´ tego rodzaju kuriozalnymi wywodami, ale przecie˝ jest w nich, niestety, spora doza prawdy. Co wi´cej, zwa˝ywszy na
agresywny marketing autora i popularnoÊç jego ostatniej ksià˝ki, do której przyczy2 1 Autor w swym komentarzu powo∏uje si´ na pozycj´ Ko∏odko [1998a]. O imperatywie rozsàdnej prywatyzacji i jej rzeczywistym przebiegu, a tak˝e rozwoju na tym tle rynku kapita∏owego piszà Kaczmarek, Krzemiƒski, Litwa i Szymla [2005]. Na temat rynku finansowego i jego prowzrostowej instrumentacji zob. Sopoçko [2005].
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nia si´ wprowadzenie napisane przez gwiazd´ muzyki pop, Bono, g∏oszone tam poglàdy powielane sà w znaczàcych nak∏adach. I w wielu kr´gach traktowane z ca∏à powagà jako wiarygodne. Zdumiewaç musi, ˝e oÊmieszani w nich de facto zwolennicy
i realizatorzy koncepcji z 1989 r. i póêniejsi adwokaci „szokowej terapii”, solidarnoÊciowi luminarze ˝ycia publicznego, nie reagujà na tego typu kompromitujàce ich wynurzenia.
W tym samym czasie inni piszà o przegranych transformacji i o kl´sce SolidarnoÊci. S∏usznie. Wtedy, niestety, zlekcewa˝ono krytyczne rady i przestrogi, których przecie˝ nie brakowa∏o. Z ca∏à mocà trzeba przy tym podkreÊliç, ˝e proponowane by∏y
odmienne programy, mimo propagandowej kakofonii zag∏uszajàcej g∏osy zdrowego
rozsàdku i narzucajàcej poglàd o rzekomym braku tzw. alternatywy. S∏uchano natomiast propozycji zaimportowanych z innej rzeczywistoÊci i – jak Sachs to sam przyznaje – napisanych w trakcie jednej krótkiej nocy w redakcji wiadomej warszawskiej
gazety… Niby na komputerze, ale jednak na kolanie.
Przestrzegano wprost, ˝e zastosowanie proponowanego – i niestety urzeczywistnionego – pakietu liberalizacji i stabilizacji, znanego jako tzw. plan Sachsa-Balcerowicza, spowoduje podczas pierwszego roku spadek produkcji przemys∏owej o 25%
i w Êlad za tym masowe bezrobocie, bynajmniej nie sprowadzajàc miesi´cznej stopy
inflacji do jednego procenta, co obiecywano. Taka krytyka by∏a wyÊmiewana przez
rzàdowych doradców, choç – co si´ bardzo szybko okaza∏o – by∏a ca∏kowicie uzasadniona. Rzàd zak∏ada∏ jedynie rocznà recesj´, spadek PKB o 3,1%, bezrobocie
w wysokoÊci 400 tys. osób, a zaraz potem przejÊcie do fazy wzrostu gospodarczego
[Program… 1989]. RzeczywistoÊç by∏a dramatycznie gorsza.
W tamtym okresie, szczególnie w latach 1990–91, zdecydowanie przestrzelona
zosta∏a polityka stabilizacyjna. By∏a zbyt restrykcyjna, zw∏aszcza jej aspekty monetarne i fiskalne. Zdecydowanie za wysokie by∏y stopy procentowe, które – miast orientowaç si´ na studzenie oczekiwaƒ – opiera∏y si´ na stopach inflacji z poprzedniego
miesiàca. Co gorsza, obowiàzywa∏y one tak˝e na stare kredyty. Za daleko posz∏a liberalizacja handlu zagranicznego, z której zresztà rzàd po cz´Êci wycofywa∏ si´ ju˝
w 1991 r. Nadmierna by∏a skala dewaluacji z∏otego i zbyt d∏ugi okres jego nominalnego zamro˝enia przez sztywne powiàzanie z dolarem, miast z koszykiem walut
odzwierciedlajàcych struktur´ bilansu p∏atniczego. Z motywacji politycznej dyskryminowany by∏ sektor paƒstwowy i spó∏dzielczy. Szczególnie dewastujàcy dla dostosowaƒ przedsi´biorstw paƒstwowych by∏ tzw. popiwek, podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeƒ, którego restrykcyjnoÊç by∏a ewidentnie nadmierna,
tak˝e ze wzgl´dów pozamerytorycznych. Niedoceniane by∏y instytucjonalne i spo∏eczne aspekty budowy rynku23 .
Fakt, ˝e g∏´boka destabilizacja finansowa, wyra˝ajàca si´ w bardzo wysokiej inflacji i rozleg∏ych niedoborach24 oraz za∏amaniu równowagi zewn´trznej, komplikowa∏
sytuacj´. Szczególnie destrukcyjna by∏a krótkotrwa∏a hiperinflacja, zaindukowana po23

Zdumiewajàce, ale pojawia∏y si´ równie˝ poglàdy, ˝e restrykcyjnoÊç polityki makroekonomicznej by∏a niedostateczna [Dàbrowski 2001].
2 4 Syndrom ten nazywam w literaturze angielskiej shortageflation [Kolodko, MacMahon 1987].

Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przysz∏oÊç

15

przez jednoczesnà liberalizacj´ cen ˝ywnoÊci i wymuszonà przez SolidarnoÊç irracjonalnà powszechnà indeksacj´ p∏ac ex post. Zarazem w miar´ korzystne by∏y warunki
startu zwiàzane z wczeÊniejszymi rynkowymi reformami i wyjàtkowo sprzyjajàcym dla
ustrojowego prze∏omu klimatem spo∏ecznym. Zwa˝ywszy na punkt wyjÊcia, z jednej
strony, oraz na powa˝ne b∏´dy koncepcyjne, z drugiej, nie mo˝e budziç wàtpliwoÊci,
˝e skala recesji by∏a du˝o wi´ksza ni˝ nieunikniona. Oczywiste jest, ˝e mo˝na by∏o
osiàgnàç wi´cej mniejszym kosztem, ale niestety sta∏o si´ odwrotnie. Przecie˝ nawet
ówczesny rzàd i jego doradcy zak∏adali du˝o krótszy okres recesji, szybsze efekty stabilizacyjne i rych∏à ogólnà popraw´ sytuacji makroekonomicznej. Rozziew mi´dzy tym,
co zak∏adano i obiecywano, a tym, co uzyskano, by∏ olbrzymi. Mia∏o to daleko idàce negatywne konsekwencje spo∏eczne i polityczne, które trwajà po dziÊ dzieƒ.
Drugi wyraênie wyodr´bniajàcy si´ okres to lata 1994–97, podczas których realizowano kompleksowy program reform strukturalnych oraz szybkiego wzrostu gospodarczego. Strategia dla Polski kontynuowa∏a wszystkie s∏uszne wàtki transformacji zapoczàtkowane wczeÊniej, ale zarazem odesz∏a od ewidentnych b∏´dów poprzedniego okresu. Nie mylono Êrodków z celami, odchodzàc od doktrynerstwa i w to
miejsce stosujàc pragmatyczne, oparte na racjonalnoÊci ekonomicznej podejÊcie2 5.
Zlikwidowane zosta∏o dyskryminujàce sektor paƒstwowy opodatkowanie p∏ac i wdro˝ona zosta∏a powszechna komercjalizacja tego sektora. Zracjonalizowany zosta∏ proces prywatyzacji, którà podporzàdkowano podwójnemu kryterium: poprawy racjonalnoÊci mikroekonomicznej i maksymalizacji przychodów paƒstwa.
Ogromna waga by∏a przypisana do budowy instytucji gospodarki rynkowej, co zaowocowa∏o przystàpieniem Polski do OECD w roku 1996. Zwi´kszony zosta∏ zakres konstytucyjnie zagwarantowanej niezale˝noÊci banku centralnego. Stworzony
zosta∏ system zabezpieczenia depozytów bankowych (Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Zwi´kszono prerogatywy nadzoru nad rynkiem kapita∏owym i powo∏ano niezale˝ny nadzór ubezpieczeniowy. Zaakceptowana zosta∏a wymienialnoÊç pieniàdza
zgodnie z definicjà MFW, uzyskano pierwsze oceny ratingowe, w tym stopieƒ inwestycyjny, wyemitowane zosta∏y pierwsze zagraniczne obligacje. Zasadniczo odmiennie ni˝ wczeÊniej wyglàda∏ dialog publiczny i partnerstwo spo∏eczne. Dzia∏ania podj´∏a Komisja Trójstronna rzàdu, zwiàzków zawodowych i przedsi´biorców.
Radykalnie obni˝ony zosta∏ d∏ug publiczny, z ok. 87% PKB na koniec 1993 r.
do ok. 46% w koƒcu 1997 r. O 2/3 spad∏a inflacja, z 37,6% do 13,2%. W polityce
fiskalnej stosowane by∏y prorozwojowe ulgi inwestycyjne. Zapoczàtkowane zosta∏o
obni˝anie podatków, w tym w szczególnoÊci zapad∏y ustawowe decyzje o redukcji
podatku dla przedsi´biorców a˝ o 1/5, z 40 do 32%. Wprowadzone zosta∏y dzia∏ania racjonalizujàce bud˝et przy jednoczesnym nadaniu stronie wydatkowej charakteru bardziej prorozwojowego. Zahamowane zosta∏o narastanie nierównoÊci w podziale dochodów i pod koniec okresu wspó∏czynnik Giniego ustabilizowa∏ si´ na poziomie ok. 0,33 w odniesieniu do dochodów i ok. 0,29 wobec p∏ac. Poprawi∏ si´
ogólny klimat spo∏eczny, wzrós∏ optymizm konsumentów i przedsi´biorców. Socjo25

Na temat koniecznoÊci pragmatycznego podejÊcia do kwestii wzrostu gospodarczego zob.
Helpman [2004] i Woêniak [2004].
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logiczne studia podkreÊlajà, ˝e spad∏a liczba samobójstw, którà mierzà skal´ spo∏ecznych stresów2 6. Po raz pierwszy podczas transformacji wi´cej Polaków wraca∏o do
kraju, ni˝ z niego wyje˝d˝a∏o. Osiàgni´to wi´cej ni˝ zak∏adano w Strategii mniejszym
ni˝ przewidywano kosztem2 7. I to mimo utrudniania realizacji obranej linii polityki
gospodarczej przez Narodowy Bank Polski. Wpierw sk∏anianie przezeƒ zbyt wysokimi stopami procentowymi dop∏ywu zagranicznego kapita∏u, a potem sterylizacja
rynku z nadmiernej p∏ynnoÊci skutkowa∏a szybkim narastaniem rezerw walutowych
ponad racjonalny poziom, co by∏o wielce kosztowne dla gospodarki narodowej. Pociàga∏o to za sobà miliardowe (w skali dolarowej) koszty, których mo˝na by∏o uniknàç.
Sukces tej fazy transformacji podkreÊla wielu niezale˝nych autorów [North 2002;
Nekipelov 2004; Roland 2004; Popov 2006], w tym tak wybitni ekonomiÊci, jak Joseph E. Stiglitz. Powo∏ujàc si´ tak˝e na nasze rozmowy i niektóre moje publikacje
[Kolodko 1998b; 1999b], pisze, ˝e Polska zawdzi´cza∏a swoje osiàgni´cia „zdecydowanemu odrzuceniu doktryny le˝àcej u podstaw porozumienia waszyngtoƒskiego.
Kraj ten nie robi∏ tego, co zaleca∏ MFW – nie zaanga˝owa∏ si´ w szybkà prywatyzacj´ i nie przedk∏ada∏ obni˝ania inflacji do coraz ni˝szego poziomu nad inne kwestie
makroekonomiczne. K∏ad∏ natomiast nacisk na pewne sprawy, do których MFW
nie przywiàzywa∏ dostatecznej wagi – takie jak zdobycie demokratycznie wyra˝anego poparcia dla reform, które pociàga∏o za sobà starania o utrzymanie niskiego bezrobocia, zapewnienie zasi∏ków dla tych, którzy utracili prac´, waloryzowanie rent
i emerytur na podstawie wskaênika inflacji oraz stworzenie instytucjonalnej infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania gospodarki rynkowej” [Stiglitz 2004, s. 165]. To
prawda. Nie mylono Êrodków polityki rozwoju z jej celami. Posuni´ta do przodu zosta∏a sprawa budowy spo∏ecznej gospodarki rynkowej2 8 na tyle, na ile by∏o to mo˝liwe w realiach toczàcej si´ równoczeÊnie globalizacji, przy silnych wp∏ywach nurtu
neoliberalnego w Êwiatowej myÊli ekonomicznej i praktyce gospodarczej.
Okres realizacji Strategii dla Polski by∏ wyjàtkowy pod innym jeszcze wzgl´dem.
Otó˝ nigdy przedtem ani potem nie uda∏o si´ tak skonstruowaç parametrów finansowych w polityce makroekonomicznej oraz rozwiàzaƒ instytucjonalnych w polityce
2 6 Maria Jarosz stwierdza: „…pewien szczególny przypadek koincydencji zdarzeƒ… mia∏ miejsce w drugiej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych (kiedy to funkcj´ wicepremiera i ministra finansów sprawowa∏ Grzegorz Ko∏odko). Zdarzy∏a si´ wtedy bowiem rzecz wyjàtkowo spektakularna: pozytywnym wskaênikom wzrostu gospodarczego towarzyszy∏ wyraêny spadek negatywnych wspó∏czynników spo∏ecznych: w roku 1997 produkt krajowy brutto wzrós∏… a˝ [o] 6,9 (co oznacza zwi´kszenie
PKB o ok. 82 miliardy z∏), a z regu∏y rosnàcy wspó∏czynnik Giniego (mierzàcy stopieƒ nierównoÊci
w dochodach) wtedy uleg∏ zahamowaniu. JednoczeÊnie stopa bezrobocia… spad∏a do 10,3 w 1997 r.
(czyli bezrobocie zmala∏o o ponad milion osób). Towarzyszy∏o temu wyraêne czasowe obni˝enie
wcià˝ rosnàcego wspó∏czynnika Êmierci samobójczej: z 14,1 do 13,0 (ponad 400 osób mniej). I jakkolwiek rzecz nie poddaje si´ ∏atwej interpretacji, to sk∏ania do refleksji nad niecodziennà sytuacjà,
w której ros∏o to, co rosnàç mia∏o, i mala∏o to, co maleç winno” [Jarosz 2007, s. 14].
2 7 Wszechstronnà analiz´ za∏o˝eƒ i realizacji Strategii dla Polski na tle porównawczym z „szokowà terapià”, z wszystkimi niezb´dnymi danymi statystycznymi, zawiera dost´pna in extenso w internecie ksià˝ka Ko∏odko i Nuti [1997].
2 8 Na temat uwarunkowaƒ i barier wprowadzania w Polsce spo∏ecznej gospodarki rynkowej zob.
Màczyƒska i Pysz [2003] oraz Kowalik [2005].
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zmian systemowych, aby proces reprodukcji makroekonomicznej kroczy∏ „z∏otà sekwencjà”. Polega ona na takim ustawieniu stóp wzrostu podstawowych kategorii makroekonomicznych, aby przy odczuwalnej poprawie stopnia zaspokojenia bie˝àcych
potrzeb spo∏ecznych systematycznie tworzone by∏y warunki wzrostu gospodarczego
w przysz∏oÊci. Chodzi tu o sprz´gni´cie ze sobà oÊmiu podstawowych kategorii:
 inwestycji (In);
 wydajnoÊci pracy (PW);
 eksportu (Ex);
 produktu krajowego brutto (PKB):
 konsumpcji z dochodów osobistych (tzw. spo˝ycie indywidualne) (KI);
 dochodów bud˝etu paƒstwa (DB);
 wydatków bud˝etu (WB);
 konsumpcji finansowanej ze spo∏ecznych funduszy spo˝ycia (tzw. spo˝ycie
zbiorowe) (KS).
„Z∏ota sekwencja” to taki ciàg wskaêników dynamiki tych kategorii, w którym
stopy wzrostu uk∏adajà si´ w nast´pujàcej kolejnoÊci:

DIn > DEx > DPKB > DKI > DPW > DDB > DKS > DWB.
Taki uk∏ad dowodzi nie tylko poprawy efektywnoÊci gospodarki (wydajnoÊç pracy) oraz standardu ˝ycia ludnoÊci (konsumpcja oraz inwestycje w kapita∏ spo∏eczny
finansowane z bud˝etu paƒstwa), ale tworzenia strukturalnych podwalin pod wzrost
gospodarczy w przysz∏oÊci (inwestycje i zdobywanie zagranicznych rynków zbytu).
Przyczynia si´ to tak˝e do poprawy warunków dzia∏ania przedsi´biorstw wskutek
zmniejszania zakresu fiskalizmu, co wià˝e si´ zarazem ze zmniejszeniem skali redystrybucji bud˝etowej. I to szybko zosta∏o osiàgni´te dzi´ki skutecznej polityce gospodarczej opartej na s∏usznych teoriach ekonomicznych. Ju˝ od drugiego roku realizacji
pragmatycznej polityki, ukierunkowanej na takie makroproporcje reprodukcji, uda∏o
si´ wprowadziç polskà gospodark´ na trajektori´ „z∏otej sekwencji” (tab. 1).
Zasada DKI > DPW obowiàzuje wówczas, gdy roÊnie zatrudnienie i wzrost spo˝ycia
na g∏ow´ finansowanego z dochodów osobistych jest po cz´Êci funkcjà wzrostu wydatków wynikajàcych ze wzrostu dochodu gospodarstwa domowego z tytu∏u aktywizacji zawodowej (np. wczeÊniej bezrobotny lub niepracujàcy cz∏onek rodziny podejmuje prac´). W innych okolicznoÊciach obowiàzuje zasada DPW > DKI. W latach Strategii dla Polski zatrudnienie ros∏o bardzo szybko. Z kolei co do zasady DDB > DKS ,
to konsumpcja finansowana ze spo∏ecznych funduszy spo˝ycia ros∏a w prawie takim
samym Êredniorocznym tempie, przy czym w 1997 r. ju˝ wyraênie wolniej.
Nie mo˝na w tym kontekÊcie nie przypomnieç pewnych wypowiedzi, które przedstawiane by∏y jako fachowe prognozy, ale raczej wyra˝a∏y z∏e ˝yczenia. Pisano
o „rodzàcym si´ zagro˝eniu” (by∏y wicepremier i minister finansów, L. Balcerowicz),
widmie „300-procentowej inflacji” (by∏y premier, J.K. Bielecki) czy „narodowej katastrofie” (by∏y przedstawiciel Polski w EBOiR, J. Winiecki). W niektórych zagranicznych kr´gach przez jakiÊ czas mia∏y one, niestety, negatywny wp∏yw na opini´
o perspektywach polskiej gospodarki, ale pod wp∏ywem twardych faktów i racjonalnych argumentów szybko si´ z tym uporano. Wbrew temu czarnowidztwu Polska
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Tabela 1

„Z∏ota sekwencja” wzrostu gospodarczego w latach 1995–97

Wyszczególnienie

1995

1996

1997

Ârednie tempo Wzrost w latach
wzrostu w la1995–97
tach 1995–97
(w %)

(w %)

Inwestycje

16,5

19,7

21,8

19,3

69,9

Eksport

32,8

6,8

11,5

17,0

58,1

PKB

7,0

6,2

7,1

6,8

21,8

Konsumpcja indywidualna

4,5

8,7

7,0

6,7

21,5

WydajnoÊç pracy

6,7

3,8

3,5

4,7

14,7

Konsumpcja zbiorowa

2,9

3,4

1,8

2,7

8,3

Dochody bud˝etu

3,8

–0,7

4,6

2,6

8,0

Wydatki bud˝etu

3,6

–0,4

0,5

1,2

3,7

èród∏o: GUS. Ceny sta∏e.

gospodarka odnotowa∏a spektakularny sukces w latach 1994–97 i wtedy to zosta∏a
uznana ze niekwestionowanego lidera posocjalistycznych przemian. Niestety nie na
d∏ugo. Nieortodoksyjna, pragmatyczna polityka, która zaowocowa∏a skokiem PKB
na mieszkaƒca a˝ o 28%, zosta∏a bezsensownie przerwana i korzystne tendencje zosta∏y szybko odwrócone.
Nastajà fatalne lata 1998–2001, w których próbuje si´ ∏àczyç powracajàcy ortodoksyjny neoliberalizm z populizmem SolidarnoÊci. Skutki sà jeszcze gorsze ni˝ na
poczàtku dekady. Mimo post´pu na niektórych odcinkach budowy instytucji oraz
poszerzajàcego si´ szybko sektora prywatnego wygasa dynamika gospodarcza. Wskutek realizowanej instrumentami fiskalnymi i pieni´˝nymi polityki studzenia koniunktury tempo wzrostu PKB spada z 7,5% w drugim kwartale 1997 r. do 0,2% w czwartym kwartale 2001 r. Tempa 7,5% nie uda∏o si´ uzyskaç od tamtego czasu. Bezrobocie, które w latach 1994–97 spad∏o o ponad milion osób, w latach 1998–2001
zwi´kszy∏o si´ o ponad milion osób.
Gospodarka zosta∏a niepotrzebnie przech∏odzona, choç w zasadzie w ogóle nie
by∏a przegrzana. Wyst´powa∏y jedynie pewne napi´cia w odniesieniu do bilansu p∏atniczego, przy czym do roku 1997 nie stanowi∏o to ˝adnego istotnego zagro˝enia.
Deficyt na rachunku obrotów bie˝àcych w tamtym roku wynosi∏ tylko 3,2% PKB
i by∏ a˝ w 9 3% finansowany nap∏ywem inwestycji zagranicznych sprzyjajàcych koniunkturze i poprawie konkurencyjnoÊci polskiej gospodarki. Natomiast w roku
1999 deficyt ten wynosi ju˝ 7,4% PKB. Ponownie dochodzi do przewrotnego efektu. Tak jak w roku 1991 wbrew zamiarom pojawi∏ si´ wysoki deficyt bud˝etowy (po
przejÊciowej nadwy˝ce w 1990 r.), tak w latach 1998–99, miast mniejszego ni˝ w latach 1996–97 deficytu na rachunku obrotów bie˝àcych, pojawia si´ deficyt dwuipó∏krotnie wi´kszy. W roku 1998 nominalny deficyt bud˝etu paƒstwa z górà po-
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dwaja si´ w stosunku do 1997 r., a w 2000 r. nast´puje jego za∏amanie. Nie liczàc
roku 2004, jedyny podczas ca∏ej transformacji rok istotnego przyspieszenia inflacji
w porównaniu z rokiem poprzednim – z 7,3 do 10,1% – to rok 2000.
To wszystko dzieje si´ przy trwajàcym otwieraniu si´ polskiej gospodarki na kontakty zewn´trzne, rozkwicie oddolnej przedsi´biorczoÊci, poprawie jakoÊci zarzàdzania mikroekonomicznego, wy˝szych kwalifikacjach kadr. Jak to by∏o mo˝liwe? Odpowiedê jest skomplikowana na gruncie psychologicznym i politycznym. Na gruncie
ekonomicznym jest prosta: realizowano b∏´dnà polityk´ gospodarczà na
podstawie b∏´dnej koncepcji teoretycznej. NadwiÊlaƒski neoliberalizm skrzy˝owany
z prawicowym populizmem nie móg∏ skutkowaç niczym innym, jak zahamowaniem
prosperity i wp´dzeniem gospodarki w stagnacj´. Koszty spo∏eczne polityki przech∏odzenia by∏y olbrzymie, efekty ekonomiczne mizerne.
Nast´puje czwarty okres, lata 2002–05. Jest to finalny i g∏ówny etap negocjacji
w sprawie cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Polska do Unii nie mog∏a nie wejÊç.
Geopolitycznie by∏o to przesàdzone w szerszym, europejskim kontekÊcie2 9. Jednak˝e wiele istotnych spraw – w tym z obszarów zwiàzanych ze sferà fiskalnà, pieni´˝nà,
regulacjami antymonopolowymi i politykà konkurencji, rynkiem rolnym, infrastrukturà i ochronà Êrodowiska – pozostawa∏o do wynegocjonowania. Krytyczna by∏a tutaj druga po∏owa 2002 r., poprzedzajàcà historyczny szczyt Unii w Kopenhadze.
Uwa˝am, ˝e w tej fazie Polska wynegocjowa∏a maksimum tego, co by∏o mo˝liwe.
W skali jednak˝e ca∏ej, wieloletniej procedury negocjacyjnej mo˝na by∏o – przez lepiej skoordynowany wysi∏ek krajów aplikujàcych do UE – osiàgnàç wi´cej.
Obok korzystnego ukoƒczenia pertraktacji z Unià oraz pozyskania poparcia
narodu dla sprawy akcesji, co zwieƒczy∏o si´ zwyci´skim referendum w czerwcu
2003 r., najwa˝niejszà sprawà by∏o wyciàgni´cie gospodarki ze stanu zapaÊci i wprowadzenie jej ponownie na Êcie˝k´ szybkiego wzrostu. By∏o to zadanie zarazem i ∏atwiejsze, i trudniejsze ni˝ podobne przedsi´wzi´cie po nieudanym szoku bez terapii 8 lat wczeÊniej. ¸atwiejsze, poniewa˝ stan zaawansowania samoregulujàcej si´
gospodarki rynkowej by∏ jakoÊciowo wy˝szy. Ale dlatego te˝ i trudniejsze, gdy˝
polityka dysponowa∏a du˝o mniejszà iloÊcià instrumentów interwencyjnych. Te stojàce wcià˝ do dyspozycji rzàdu zosta∏y wykorzystane na tyle, na ile by∏o to mo˝liwe przy wyraênie utrudniajàcej o˝ywianie koniunktury polityce pieni´˝nej banku
centralnego. Nie jest dobrà metodà dzia∏ania naprawianie b∏´dów polityki monetarnej posuni´ciami polityki fiskalnej. Polska gospodarka straci∏a sporo z mo˝liwego do uzyskania wzrostu gospodarczego ze wzgl´du na niedostatki koordynacji
polityki finansowej – polityki monetarnej banku centralnego z politykà fiskalnà
rzàdu.
Ostre, jednorazowe pchni´cie zosta∏o dokonane w drugiej po∏owie 2002 i na
poczàtku 2003 r. na drodze dzia∏aƒ nieortodoksyjnych. Warunkowo odd∏u˝ono
ponad 60 tys. przedsi´biorstw, z tego ponad 99% ma∏ych i Êrednich firm prywat2 9 Mo˝na te˝ spotkaç doÊç kuriozalne poglàdy jakoby to zadecydowane przez USA przyj´cie
krajów Êrodkowo- i wschodnioeuropejskich do NATO umo˝liwi∏o ich póêniejsze wejÊcie do UE.
Tak twierdzi Brzeziƒski [2007]. Klasyczny b∏àd typu post hoc ergo propter hoc, czyli potem, a wi´c
dlatego, sprz´gni´ty z klasycznym amerykanocentryzmem.
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nych. Wed∏ug ocen niezale˝nych oÊrodków – np. Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), uratowa∏o to ok. 210 tys. miejsc pracy. Uchronienie przed niechybnym
bankructwem tysi´cy firm, które zosta∏y doprowadzone na jego kraw´dê nadmiernie restrykcyjnà politykà fiskalnà i monetarnà (w tym nadmiernà aprecjacjà kursu
walutowego, czemu ca∏y czas sprzyja∏a polityka NBP), szybko zaowocowa∏o odwróceniem niekorzystnych tendencji. Produkcji ros∏a coraz szybciej, nied∏ugo potem pocz´∏o te˝ rosnàç zatrudnienie. Poprawi∏a si´ sytuacja bud˝etu i bilans p∏atniczy. PKB rós∏ w po∏owie 2003 r. ju˝ o 4,0 a w pierwszym kwartale 2004 r. a˝
o 7,0%.
Niezale˝nie od jednorazowej operacji odd∏u˝eniowej i ogólnej poprawy efektywnoÊci, zwiàzanej z nieustannà poprawà jakoÊci zarzàdzania przedsi´biorstwami,
bardzo du˝e znaczenia dla przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego mia∏y reformy strukturalne i post´p instytucjonalny, który by∏ zwiàzany z procedowaniem
nadchodzàcego cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. Bez wàtpienia ten odcinek prac
rzàdu i ca∏ego aparatu paƒstwowego by∏ najbardziej sprawny. U∏atwia∏o to przeprowadzanie na bie˝àco, bez czekania na cz∏onkostwo, wielu usprawnieƒ organizacyjnych.
Zasadniczà rol´ wszak˝e odegra∏o przygotowanie i zapoczàtkowanie wdra˝ania wielowarstwowego programu reform strukturalnych, który integrowa∏ i organizowa∏ dzia∏ania na wielu odcinkach, choç jego nazwa mog∏aby mylnie sugerowaç
koordynacj´ na jednym tylko z nich. To Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej (PNFR)3 0. Ten pakiet reform bynajmniej nie ogranicza si´ do uporzàdkowania i konsolidacji systemu finansów publicznych, gdzie wcià˝ wiele pozostaje do
zrobienia, dlatego te˝ pod innymi nazwami kontynuowany jest w kolejnym okresie, po 2005 r. Chodzi tu tak˝e o wi´cej ni˝ o kolejne radykalne obni˝enie opodatkowania przedsi´biorstw, które – po zmniejszeniu zaledwie o 4 pkt. proc. decyzjami podj´tymi w latach 1998–2001 – zosta∏o ponownie obni˝one, tym razem
o 9 pkt, z 28% w roku 2002 do 19% od 2004 r.3 1 To te˝ przyczyni∏o si´ do przyspieszenia tempa wzrostu. Najwa˝niejsza wszak˝e w Programie jest propozycja przebudowy finansowania sfery us∏ug publicznych oraz kontynuacja reform w odniesieniu do zabezpieczenia spo∏ecznego. Na tych polach najwi´cej jest do zrobienia
w nast´pnych okresach, bo tych lat pozostajàcych do koƒca obecnego, piàtego, na
to nie starczy.
Niestety, rok 2005 nie utrzyma∏ tej dynamiki. Obni˝y∏a si´ ona ostro do 3,5%
w skali rocznej, przy czym tempo wzrostu by∏o coraz ni˝sze z kwarta∏u na kwarta∏.
Sta∏o si´ tak wskutek ogólnej niezbornoÊci polityki makroekonomicznej. Na∏o˝y∏y si´ na to skutki nieudolnych prób ∏àczenia niektórych g∏ównych ministerstw,
3 0 Na temat za∏o˝eƒ, istoty, instrumentacji i poczàtkowych rezultatów wdra˝ania Programu zob.
Ko∏odko [2004b] oraz Postu∏a [2007]. O polityce gospodarczej oraz realiach tego okresu z innej
perspektywy pisze Hausner [2007].
3 1 PodkreÊlmy to wyraênie: z 21 pkt proc., które zosta∏y zdj´te z opodatkowania przedsi´biorstw
wprowadzonego na poczàtku lat 90. w wysokoÊci 40%, jedynie cztery punkty to skutek decyzji rzàdu z okresu 1998–2001, a a˝ 17 pkt to decyzje Strategii dla Polski i PNFR.
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które miast rozwiàzywaniem problemów, zajmowa∏y si´ swoimi wewn´trznymi sprawami organizacyjnymi. B∏´dne by∏o przesuni´cie centrum koordynacji polityki gospodarczej rzàdu z resoru finansów do dysfunkcjonalnego konglomeratu, jakim
sta∏o si´ oci´˝a∏e ministerstwo gospodarki wraz z przyleg∏oÊciami. Pomimo post´pu wczeÊniejszych lat rozchwiane zosta∏y oczekiwania przedsi´biorstw zdezorientowanych ogólnà niewydolnoÊcià polityki gospodarczej. Wik∏a∏a si´ ona bardziej
w partyjne rozgrywki i przedwyborcze utarczki, ani˝eli w pragmatyczne dzia∏ania
na rzecz walki z korupcjà i poprawy konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw. Miast dalej realizowaç niezbywalne zadania nakreÊlone w PNFR, próbowano je obchodziç
ju˝ w 2004 r., co obróci∏o si´ przeciwko wzrostowi gospodarczemu. Dynamika gospodarcza ulega∏a za∏amaniu i tempo wzrostu lawinowo spada∏o, co uda∏o si´ dopiero odwróciç wskutek pojawienia si´ korzystnych tendencji p∏ynàcych z cz∏onkostwa w Unii Europejskiej i powrotu na Êcie˝k´ polityki wyznaczonej przez
PNFR.
Rysunek 1

Roczna stopa wzrostu PKB w latach 2001–05
(kwarta∏ do analogicznego kwarta∏u poprzedniego roku)
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Lata 2006–08 to piàty okres w transformacyjnym 20-leciu. Kontynuujà one
ogólnie pozytywne tendencje gospodarcze. Ârednie roczne tempo wzrostu bliskie
6% to wcale przyzwoity wynik, choç Polska ma potencja∏ na tempo w wysokoÊci
ok. 7%. Przy stopie 7,2% dochód podwaja si´ co dekad´. Wystarczy∏o utrzymaç
przez ostatnie 1 0 lat dynamik´ z wiosny 1997 r., a PKB by∏by dzisiaj nie o 5 0%, ale
dwukrotnie wi´kszy. Obecnie natomiast w miar´ dobrze dzieje si´ nie tyle ze wzgl´du na wysokà jakoÊç polityki makroekonomicznej czy te˝ wskutek dalszego doskonalenia instytucji, bo tego nie starcza, ile przede wszystkim z czterech innych powodów. Decydujà tu:
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 pozytywna inercja procesów uruchomionych w poprzednim okresie;
 odczuwalna poprawa jakoÊci zarzàdzania mikroekonomicznego na szczeblu
przedsi´biorstw;
 rozwój samorzàdnoÊci, która wspiera lokalnà przedsi´biorczoÊç i stymuluje rozwój regionalny;
 korzyÊci instytucjonalne, finansowe i inwestycyjne p∏ynàce z cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej, których efekt mo˝na szacowaç na dodatkowy roczny
wzrost PKB nawet rz´du 2%3 2.
Z tych czynników naj∏atwiej zepsuç pierwszy, ale to dzi´ki zdrowemu rozsàdkowi jak dotychczas si´ nie uda∏o. W perspektywie nast´pnych 3 lat, 2009–11, mo˝na
spodziewaç si´ niewielkiego zwolnienia tempa. Na powrót na 7% Êcie˝k´ wzrostu si´
nie zanosi, acz przy prawid∏owej strategii rozwoju mo˝na by takowà kroczyç w drugiej dekadzie stulecia3 3.
Tak oto na 66% przyrostu PKB uzyskanego przez 1 8 lat transformacji, ponad
2/3 – a˝ 47 pkt – to skutek oÊmiolecia 1994–97 i 2002–05. OÊmiolecie 1990–93
i 1998–2001 to per saldo zero. Taka w wymiarze dynamiki gospodarczej jest ró˝nica pomi´dzy Strategià dla Polski oraz PNFR, z jednej strony, oraz „szokowà terapià” i przech∏odzeniem gospodarki, z drugiej. Rysunek 2 prezentuje fundamentalne
dane z punktu widzenia przebiegu transformacji i oceny jej u˝ytecznoÊci jako superinstrumentu strategii rozwoju spo∏eczno-gospodarczego: zmiany poziomu aktywnoÊci gospodarczej mierzone stopà wzrostu PKB i stopà bezrobocia.
Tak wi´c najgorszà polityk´ realizowano w czteroleciu 1998–2001, gorszà nawet ni˝ na poczàtku minionej dekady. A przecie˝ obszar niepewnoÊci by∏ niepomiernie mniejszy. Raz jeszcze trzeba podkreÊliç, ˝e opierajàc si´ na b∏´dnej teorii
ekonomicznej, mo˝na uprawiaç jedynie szkodliwà polityk´ gospodarczà. Nic jej nie
usprawiedliwia. OczywiÊcie, partykularne interesy równie˝ odgrywa∏y w tym niebagatelnà rol´.

Inne miary
Trzecie poczynione zastrze˝enie wià˝e si´ z rozmaitoÊcià mierników i kryteriów, za
pomocà których mo˝na oglàdaç zmiany ekonomiczne i oceniaç osiàgni´cia i niepowodzenia. Nie wolno przecie˝ sprowadzaç skali post´pu transformacji li tylko do oceny wzrostu gospodarczego mierzonego zwi´kszaniem si´ produktu krajowego brut3 2 Na temat korzyÊci p∏ynàcych z cz∏onkostwa w UE zob. Hübner [2004] i Kolodko [2005b].
O znaczeniu funduszy europejskich we wspó∏finansowaniu wzrostu gospodarczego pisze Szlachta
[2004].
3 3 Na temat uwarunkowaƒ i perspektyw d∏ugookresowego rozwoju spo∏eczno-gospodarczego
Polski zob. dwie prace zbiorowe przygotowane wysi∏kiem ponad 20 badaczy [Rozwój... 2002;
Strategia... 2 004a]. Interesujàco – z troskà, ale i z optymizmem – o perspektywach rozwojowych
w kontekÊcie mi´dzynarodowym i w zwiàzku z potrzebà budowy gospodarki opartej na wiedzy pisze Sadowski [2006]. O znaczeniu instytucji dla procesu zrównowa˝onego rozwoju zob. Zmiany...
[2004]. O uwarunkowaniach i ograniczeniach wzrostu ze szczególnym uwzgl´dnieniem innowacyjnoÊci i konkurencyjnoÊci zob. Gospodarka... [2007].
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Rysunek 2

Stopa wzrostu PKB i stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990–2008
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Stopa bezrobocia w warunkach porównywalnych z danymi z lat 90. Wed∏ug obecnie stosowanej metodologii jest ona o ok. 2 pkt wy˝sza.
èród∏o: GUS. Dane dla lat 2007–08 – prognozy w∏asne.

to. Towarzyszy mu wiele innych procesów, zarówno o doraênych, jak i d∏ugookresowych implikacjach.
Gdyby konsekwentnie przez kilkanaÊcie lat kontynuowaç polityk´ prywatyzacji
zgodnie z linià programowà Strategii dla Polski, nie by∏oby ju˝ d∏ugu publicznego.
Racjà stanu by∏o wykorzystanie przychodów z denacjonalizacji majàtku paƒstwowego – dziÊ w podstawowej mierze ju˝ sprywatyzowanego – do wyeliminowania d∏ugu,
który wczeÊniej w zwiàzku z tworzeniem i funkcjonowaniem tego˝ majàtku powsta∏.
Ta szansa zosta∏a zmarnowana raz na zawsze ze wzgl´du na wyprzeda˝ majàtku poni˝ej jego rzeczywistej wartoÊci [Ko∏odko 1999a]3 4. Z tego punktu widzenia wiele
samorzàdów prowadzi lepszà polityk´ ni˝ wi´kszoÊç rzàdów w trakcie minionych bez
ma∏a dwu dekad.
Nie wystarczy te˝ wzi´cie pod uwag´ zmian w podziale PKB. Faktem jest, ˝e podczas transformacji nierównomiernoÊci w podziale wyraênie wzros∏y3 5. Poszerzy∏ si´
obszar wykluczenia spo∏ecznego, co ma podwójne koszty. Marnotrawiona jest cz´Êç
kapita∏u ludzkiego i ponoszone muszà byç dodatkowe wydatki bud˝etowe, co odciàga je od zastosowaƒ prorozwojowych. I tym razem najbardziej sytuacja pogorszy34

Kwesti´ t´ mocno postawi∏ Poznaƒski [2000], formujàc przy okazji poglàd o kl´sce polskich
reform. Nie wchodzàc w metodologicznà poprawnoÊç dokonanych przez niego szacunków na temat
mo˝liwych do osiàgni´cia przychodów z prywatyzacji, uwa˝am, ˝e jest to ocena zdecydowanie przesadzona. Pope∏nia on przy tym doÊç cz´sty b∏àd traktowania transformacji (w tym przypadku jej
pierwszej dekady) jako jednolitego okresu.
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∏a si´ podczas szoku bez terapii i przech∏odzenia bez potrzeby. Podczas ostatnich
kilku lat skala nierównoÊci wydaje si´ stabilizowaç i, jak mo˝na szacowaç, wspó∏czynnik Giniego zmienia si´ na minimalnà skal´. Do dyskusji pozostaje kwestia, czy osiàgnà∏ ju˝ poziom, który obraca si´ przeciwko wzrostowi gospodarczemu [Economic...
1999; Przychodzeƒ 2007] i jak na jego zwi´kszenie wp∏yn´∏yby proponowane przez
kr´gi neoliberalne zmiany podatkowe przesuwajàce cz´Êç dochodów od grup ni˝ej
do wy˝ej uposa˝onych (tzw. podatek liniowy)3 6. Ale do tego nierozwa˝nego posuni´cia nie dojdzie, gdy˝ irracjonalnoÊç ekonomiczna ma swoje granice.
Ostatnio Polska zosta∏a zdystansowana pod wzgl´dem poziomu dochodu na
mieszkaƒca przez ¸otw´. Tak wi´c z PKB per capita, który mo˝na szacowaç w kategoriach parytetu si∏y nabywczej na ok. 15 200 USD w 2007 r., spoÊród 1 0 posocjalistycznych cz∏onków UE Polska wyprzedza jedynie Bu∏gari´ i Rumuni´. Zarazem
polski dochód odpowiada dok∏adnie po∏owie Êredniej ca∏ej Unii, która w tym˝e roku oscyluje wokó∏ 30 500 USD. Dla porównania dodajmy, ˝e w USA jest to o po∏ow´ wi´cej, ok. 45 tys. USD.
Zarazem Polska prezentuje si´ korzystniej, jeÊli porównaç jej uplasowanie na kompilowanej przez ONZ-owski Program Rozwoju (UNDP) liÊcie paƒstw wed∏ug tzw.
wskaênika rozwoju spo∏ecznego (Human Development Index, HDI) [Human... 2006].
Uwzgl´dnia on, z takimi samymi relatywnymi wagami, w 1/3, poza PKB równie˝ kondycj´ zdrowotnà ludnoÊci mierzonà przeci´tnym trwaniem ˝ycia oraz stan oÊwiaty oceniany przez pryzmat ucz´szczania dzieci i m∏odzie˝y w wieku szkolnym do placówek
edukacyjnych wszystkich trzech szczebli, podstawowego, Êredniego i wy˝szego (co wa˝y z kolei w tym czàstkowym wskaêniku w 1/3) oraz umiej´tnoÊcià czytania i pisania
doros∏ych w wieku powy˝ej 1 5 lat (co wa˝y w 2/3). Tak skonstruowany wskaênik mo˝e osiàgnàç maksimum równe jednoÊci przy PKB w wysokoÊci co najmniej 40 tys. USD
(wed∏ug parytetu si∏y nabywczej), przeci´tnym trwaniu ˝ycia 85 lat, ca∏kowitym braku
analfabetyzmu i pe∏nej skolaryzacji m∏odego pokolenia.
Najwy˝szy poziom w tej materii notuje Norwegia ze wskaênikiem 0,965, najni˝szy
Niger 0,311. Polska z HDI 0,862 ulokowana zosta∏a przez UNDP w grupie 63 krajów o wysokim wskaêniku, nie mniejszym ni˝ 0,800. Dodaç warto, ˝e taki poziom –
0,800 – ma BoÊnia i Hercegowina, z PKB na mieszkaƒca zaledwie w wysokoÊci odpowiadajàcej 40% polskiego poziomu. Ju˝ to pokazuje, jak bardzo obraz rozwoju
zmienia si´, jeÊli wykroczyç poza iloÊciowy wskaênik produktu brutto i uwzgl´dniç
choçby te dwa, skàdinàd tak wa˝ne dla jakoÊci kapita∏u spo∏ecznego parametry.
Polska co do wielkoÊci PKB na mieszkaƒca znajduje si´ na 50 miejscu na Êwiecie
(bioràc pod uwag´ paƒstwa cz∏onkowskie ONZ oraz Hongkong). Natomiast pod
wzgl´dem HDI zajmuje miejsce 37, mi´dzy Argentynà i Chile. Jest wy˝ej ni˝ 6 innych
posocjalistycznych krajów UE, w tym Estonia (0,858), Litwa (0,857), S∏owacja (0,856)
i ¸otwa (0,845), które majà wi´kszy ni˝ Polska PKB na mieszkaƒca. Z ty∏u jest tak˝e
Bu∏garia (0,816) i Rumunia (0,805). Tak wi´c z dziesiàtki unijnej jedynie S∏owenia,
na 27 pozycji z HDI 0,910, oraz Czechy (0,885) i W´gry (0,869) majà si´ lepiej.
3 5 Na temat kszta∏towanie si´ proporcji dochodów w Polsce zob. Kumor i Sztaudynger

[2007].
Na temat potencjalnych skutków zastosowania takiego rozwiàzania fiskalnego zob. Kuziƒska [2006].
36
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Tabela 2

Wskaênik rozwoju spo∏ecznego (HDI) w Polsce w latach 1990–2004
Rok

HDI

1990
1991a
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

0,807
b.d.
0,815
0,875b
0,864
0,883
0,886
0,809c
0,818
0,823
0,848
0,841
0,850
0,858
0,862

Porównywalny HDI
w latach 1992–96d

0,765
0,781
0,786
0,796
0,801

Miejsce
na Êwiecie
43
b.d.
49
56
58
52
44
44
44
38
37
35
37
36
37

a

b.d. – brak danych; b od 1993 r. zmiana metody kalkulacji; c od 1997 r. ponowna
zmiana metody kalkulacji; d wskaêniki dla lat 1992–96 przeliczono wed∏ug metody
zastosowanej po zmianie wprowadzonej przez UNDP w 1997 r., co umo˝liwia porównanie szeregu czasowego 1992–2004. Rok 2004 jest ostatnim, dla którego dost´pne
sà dane.
èród∏o: Human Development Report [1992–2006].

Wy∏ania si´ pytanie, w jakim stopniu ten rozk∏ad, ró˝ny od rozk∏adu wed∏ug
wysokoÊci PKB, jest skutkiem transformacji ustrojowej, a w jakim ogólnej spuÊcizny z poprzedniego systemu? Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e tym razem ta spuÊcizna jest
wyjàtkowo korzystna. Funkcjonowa∏a powszechna s∏u˝ba zdrowia. Wszystkie
te kraje wesz∏y w faz´ transformacji ze spo∏eczeƒstwami, w których dawno ju˝, jeszcze w poczàtkowej fazie socjalizmu, wykorzeniono analfabetyzm. Obok powszechnego szkolnictwa podstawowego dobrze rozwini´ta by∏a sieç szkolnictwa
Êredniego i wy˝szego. Pozytywne efekty tego odczuwa si´ do dziÊ. Notabene, z tych
wzgl´dów niezwykle wysoko na liÊcie HDI lokuje si´ Kuba, majàc wskaênik
a˝ 0,826 (wy˝szy ni˝ Bu∏garia albo sàsiedni Meksyk) przy PKB na g∏ow´ jedynie
4 tys. USD. Kraje z podobnym Êrednim dochodem narodowym, jak Syria czy Indonezja, cechujà si´ HDI o ponad 100 pkt bazowych mniejszym (odpowiednio
0,716 i 0,711).
W przypadku Polski wskaênik rozwoju spo∏ecznego podniós∏ si´ w latach transformacji relatywnie bardziej ni˝ w innych krajach ze wzgl´du na bardzo du˝y wzrost
stopnia skolaryzacji na poziomie tercjalnym. Przyczyni∏ si´ do tego dynamiczny rozwój niepublicznego szkolnictwa wy˝szego – bezsprzecznie zwiàzany z transformacjà
– i znaczny wzrost liczby studentów. Ich liczba zwi´kszy∏a si´ z ok. 400 tys. na po-
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czàtku transformacji do a˝ blisko 2 mln obecnie. Abstrahujàc od jakoÊci (cz´sto bardzo niskiej) oferty edukacyjnej w wielu prywatnych uczelniach, bez ma∏a pi´ciokrotny wzrost liczby studentów podczas niespe∏na 2 0 lat jest ewenementem. Fakt ten
wp∏ynà∏ zauwa˝alnie na wzrost HDI.
Aczkolwiek faktem jest, ˝e w czasie transformacji wskaênik rozwoju spo∏ecznego podniós∏ si´ w sumie o ponad 100 pkt bazowych – z poni˝ej 0,760 do powy˝ej
0,860, jeÊli liczyç go przy zastosowaniu metodologii umo˝liwiajàcej porównanie –
g∏ówna teza raz jeszcze si´ potwierdza. Podczas kilku lat nieudanej polityki nadmiernych szoków z niedostatecznà terapià w latach 1990–93 relatywna pozycja Polski
w Êwiecie pogorszy∏a si´ a˝ o kilkanaÊcie miejsc. Wskaênik rozwoju spo∏ecznego wykazuje pewien wzrost dopiero w roku 1993, co si´ wià˝e z odbiciem od kryzysowego dna oraz zapoczàtkowaniem realizacji uzgodnionego ze zwiàzkami zawodowymi
rzàdowego programu Pakt o przedsi´biorstwie paƒstwowym w trakcie przekszta∏cania3 7. By∏a to spóêniona próba ratowania szybko pogarszajàcego si´ po∏o˝enia mas
pracujàcych i, niestety, na coraz szerszà skal´ niepracujàcych w zwiàzku z lawinowo
narastajàcym bezrobociem. Dodajmy, ˝e tego czynnika – w tak oczywisty sposób
wp∏ywajàcego na kondycj´ spo∏eczeƒstwa – wskaênik nie bierze pod uwag´. W drugim okresie fatalnej w skutkach polityki, w latach 1998–2001, wzrost HDI – choç
tylko do 2000 r. – jest g∏ównie skutkiem wielkiego boomu prywatnego szkolnictwa
wy˝szego.
W ostatnim roku przech∏odzenia gospodarki sytuacja pogarsza si´ absolutnie.
HDI spada w roku 2001 bezwzgl´dnie. Jest to jedyny taki przypadek w trakcie ca∏ej transformacji, spowodowany irracjonalnà politykà makroekonomicznà, która sprowadzi∏a tempo wzrostu gospodarczego w koƒcu tego roku do zera. Wystarczy∏o cztery i pó∏ roku, aby w korzystnych warunkach zewn´trznych38 sprowadziç tempo wzrostu z 7,5% do zera. Sta∏o si´ to w wyniku nieumiej´tnoÊci skoordynowania polityki
reform instytucjonalnych z politykà rozwoju gospodarczego. To sà dwie polityki
i w ˝adnym wypadku w kraju dojrzewajàcym dopiero do pe∏nokrwistej gospodarki
rynkowej dzia∏ania podejmowane w pierwszej sferze nie substytuujà tych, które sà
nieodzowne w drugiej. Te dwie polityki sà komplementarne.
Ale nie tylko pieniàdze, lecz nawet rosnàcy wspó∏czynnik rozwoju spo∏ecznego
szcz´Êcia nie dajà. Na styku ekonomii i psychologii sà prowadzone interesujàce badania majàce na celu zdefiniowanie i zmierzenie samopoczucia ludzi, ich kondycji
psychicznej i fizycznej, która jest nie tylko funkcjà poziomów dochodów oraz wykszta∏cenia i stanu zdrowia. Brane sà pod uwag´ wartoÊci kulturowe, stan Êrodowiska naturalnego, stopieƒ zadowolenia ze sposobów sprawowania w∏adzy i funkcjonowania instytucji obywatelskich. Porównawcze badania w tym zakresie prowadzà
3 7 Pakt w pewnym zakresie opiera∏ si´ ona sugestiach programowych zaprezentowanych przeze mnie ju˝ w koƒcu 1991 r. w opracowaniu Nowa polityka gospodarcza [Ko∏odko 1992].
3 8 Kryzys w Rosji mia∏ marginesowe znaczenie dla koniunktury gospodarczej w Polsce. Jego
znaczenie by∏o tendencyjnie wyolbrzymiane przez prorzàdowych ekonomistów, analityków i media. Dodaç trzeba, ˝e sytuacja w Rosji by∏a du˝o gorsza w latach 1994–97, ale wówczas nikomu
nie przychodzi∏o do g∏owy, aby obwiniaç odpowiedzialnoÊcià za trudnoÊci – bo tych nigdy nie brakuje – bli˝szych czy dalszych sàsiadów.
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do ciekawych wyników, w rezultacie których opracowana zosta∏a pierwsza mapa
szcz´Êcia na Êwiecie (World Happiness Map)39 .
Na podstawie bogatych danych statystycznych oraz wielowàtkowych badaƒ sonda˝owych skonstruowany zosta∏ kompozytowy wskaênik subiektywnej oceny dobrobytu (Subjective Well-Being, SWB). Zawiera si´ on w przedziale od 100 do 30040 .
Na stosownej liÊcie sklasyfikowanych zosta∏o 178 krajów, a dok∏adniej ich spo∏eczeƒstw. List´ otwierajà z 273 pkt Dania i Szwajcaria, zaraz za nimi z 260 lokujà si´
Austria i Islandia. Na ostatnim miejscu ze 100 pkt jest Burundi, które od znajdujàcych si´ na szarym koƒcu Ukrainy (120) i Mo∏dawii (117) dzielà tylko Kongo i Zimbabwe (po 110).
W przypadku SWB korelacja z PKB jest wyraênie s∏absza ani˝eli w odniesieniu
do HDI. Co nader ciekawe, bardzo daleko na liÊcie znajdujà si´ te˝ inne kraje posocjalistyczne, nawet te, które UNDP kwalifikuje do grupy z wy˝szym indeksem rozwoju spo∏ecznego. Dopiero na miejscach 154 i 155 znalaz∏y si´ Litwa i ¸otwa ze 157
i na 164 Bu∏garia ze 143 pkt. Tak samo nieszcz´Êliwi sà Rosjanie, na równi z mieszkaƒcami Pakistanu i Swazilandu. JeÊli dawaç wiar´ tym badaniom, to szcz´Êcie w najwi´kszej mierze uzale˝nione jest od niematerialnych warunków ˝ycia. Chocia˝ na czele listy poza Bhutanem i Kostarykà znajdujà si´ najbogatsze spo∏eczeƒstwa, to potem ju˝ widaç silniejszà korelacj´ ze stanem i pi´knem przyrody oraz tradycjami
i wartoÊciami kulturowymi ni˝ z wysokoÊcià dochodów. Nawet najbogatsza spoÊród
spo∏eczeƒstw posocjalistycznych S∏owenia, przodujàca na listach wed∏ug wysokoÊci
zarówno PKB, jaki i HDI, zyskujàc 220 pkt, tyle co tak˝e po∏o˝ony wÊród pi´knych
gór biedny Kirgistan, ma przed sobà na miejscu 57 Mongoli´ z 223 pkt (ex equo
z Fid˝i i Izraelem). Za nimi na miejscu 98–99 wspólnie z Chorwacjà ze 197 pkt pojawia si´ Polska, pomi´dzy Iranem (200) i Po∏udniowà Koreà (193). Przed nià znajdujà si´ z grupy krajów socjalistycznych i posocjalistycznych jeszcze Czechy (213 pkt),
Chiny i Kuba (po 210) oraz Tad˝ykistan i Wietnam (po 203). Niedaleko za Polskà
jest Kazachstan (193) i W´gry (190).
By∏em we wszystkich tych krajach i tak˝e na podstawie w∏asnych obserwacji nie
mog´ wykluczyç, ˝e tak w∏aÊnie jest. Ale zweryfikowaç i potwierdziç tego te˝ si´ nie
da. Wymaga to dalszych interdyscyplinarnych studiów komparatystycznych. Badania te sà nader interesujàce. Wykraczajà daleko poza domen´ ekonomii, choç Daniel
Kahneman otrzyma∏ w∏aÊnie w tej dyscyplinie w roku 2002 Nagrod´ Nobla, parajàc
si´ zarówno behawioralnymi finansami, jak i hedonistycznà psychologià. PodkreÊla
on olbrzymie znaczenie w kreowaniu satysfakcji spo∏ecznej w∏aÊnie tych czynników,
które brane sà pod uwag´ w szacunkach SWB [Kahnerman 2003]. Zachowujàc dystans do prezentowych wyników bynajmniej nie mo˝na ich lekcewa˝yç. By∏by to na
innym poziomie b∏àd podobny do tego, jaki neoliberalna ekonomia pope∏nia, mylàc Êrodki polityki gospodarczej z jej celami.
Co utrudnia wnioskowanie w przypadku indeksu SWB, to brak szeregów czasowych i niemo˝noÊç porównaƒ w czasie. Pozostajà zatem tylko te w przestrzeni. Gdy
39
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Zosta∏a ona przygotowana na Uniwersytecie Leicester [White 2007].
Na temat metody szacunku wskaênika SWB [Marks, Saamah, Simms, Thompson 2006].
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jednak zwa˝yç na sk∏adajàce si´ na ten zbiorczy indeks wskaêniki czàstkowe, mo˝na przyjàç, ˝e w Polsce tak˝e na tym polu odnotowujemy post´p na d∏u˝szej skali.
Ale i tu wyst´pujà falowania, co wydaje si´ oczywiste, gdy porównaç optymizm z po∏owy lat 90., kiedy to wi´cej ludzi wola∏o ˝yç i wracaç, ni˝ odchodziç i wyje˝d˝aç,
z okresem bezpoÊrednio wczeÊniejszym i póêniejszym. Zdecydowanie wi´kszy by∏ te˝
optymizm ludzi oraz zadowolenie ze sposobu sprawowania w∏adzy. Podobnie by∏o
przez jakiÊ czas od po∏owy 2002 r., co potwierdzajà badania opinii publicznej. Zauwa˝ali to te˝ niektórzy bardziej Êwiatli obserwatorzy sceny publicznej. Bronis∏aw ¸agowski w eseju zatytu∏owanym Ruszyç g∏owà podkreÊla∏ wówczas: „Sojusz [Lewicy
Demokratycznej] jest myÊlowo nies∏ychanie bierny, zarówno gdy chodzi o wielki sprawy, jak te˝ w mi´dzypartyjnej grze politycznej, w której nigdy si´ nie widzi, aby on
narzuca∏ tematy sporu, przeciwnie, daje sobie tematy narzucaç. [...] S∏aboÊç, o której mówi´, uwyraêni∏a si´ poprzez efekt kontrastu, gdy do rzàdu wszed∏ Grzegorz
Ko∏odko, który posiada to, czego brakuje SLD. Sàdz´, ˝e to dzi´ki niemu poprawi∏y si´ notowania Sojuszu w sonda˝ach. Ko∏odko nie uprawia bijatyki z prawicà, ale
jest do tego stopnia [...] suwerenny intelektualnie, ˝e bijatyka, jakà mu wydali przeciwnicy, od razu zamieni∏a si´ w papkinad´. Pierwszy Papkin wystàpi∏ ubrany w spódnic´ (Z. Gilowska)” [¸agowski 2007, s. 147]. Problem w tym, ˝e w polityce wielu
marnuje wiele czasy w∏aÊnie w sporach na narzucane im tematy, podczas gdy debaty
powinny koncentrowaç si´ na innych wa˝kich problemach.
Nie nale˝y mieç ˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e w ostatnich paru latach – poczàwszy ju˝
od roku 2004 – na poziomie SWB cià˝à negatywne oceny sfery ˝ycia politycznego,
w tym sposób sprawowania rzàdów. Jego niska jakoÊç jeÊli nie absolutnie, to na pewno wzgl´dnie, obni˝a subiektywne poczucie spo∏ecznej satysfakcji Polaków.
Niektóre z pope∏nionych b∏´dów sà nie do odrobienia nawet w d∏ugim okresie.
Niewytworzony dochód jest utracony raz na zawsze. Wyjàtkiem od tej zasady sà jedynie przypadki, w których rezygnacja z bie˝àcego strumienia dochodu zwiàzana jest
z zaniechaniem s∏u˝àcej mu pracy z jednoczesnym przeznaczeniem bioràcych si´ stàd
zasobów czasu na zainwestowanie ich w wy˝szà wydajnoÊç i wi´kszà produkcj´
w przysz∏oÊci. JeÊli ktoÊ mniej pracuje, a wi´c relatywnie w danym okresie mniej wytwarza i mniej zarabia, ale wi´cej si´ kszta∏ci, to osiàgni´ty tà drogà wzrost wydajnoÊci pracy mo˝e z nadwy˝kà skompensowaç utrat´ potencjalnego, mo˝liwego do wytworzenia dochodu. JeÊli natomiast czas nieprzepracowany jest zmarnowany albo
czas przepracowany jest êle wykorzystany, straty sà nieodwracalne.
Dochodzimy do sedna. Czwarta uwaga to teza, ˝e podczas transformacji mo˝na
by∏o osiàgnàç du˝o wi´cej. Tak˝e – a ze stricte ekonomicznego punktu widzenia
przede wszystkim – w odniesieniu do poziomu produkcji i konsumpcji. Polska zaprzepaÊci∏a podczas transformacji szans´ na du˝o wi´kszy przyrost PKB, ni˝ to uda∏o si´ osiàgnàç. Móg∏ on ju˝ przewy˝szaç portugalski i byç na poziomie S∏owenii czy
Grecji, wynoszàc ponad 24 tys. USD na mieszkaƒca. RzeczywistoÊç z poziomem
ok. 15 tys. to zaledwie 2/3 tej sumy. Taki sukces na 2/3.
Nie wchodzàc w zawi∏e dywagacje i skomplikowane modele ekonometryczne, mo˝na przyjàç, ˝e w obliczu braku jakichÊ wi´kszych, istotnych dla przebiegu procesu reprodukcji makroekonomicznej wstrzàsów egzogenicznych, w warunkach pokoju ze-
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wn´trznego i wzgl´dnego spokoju wewn´trznego mo˝liwe by∏o co najmniej osiàganie
zak∏adanych w rzàdowych programach stóp wzrostu gospodarczego. Dodajmy, ˝e masa podmiotów gospodarczych – krajowych i zagranicznych – podejmowa∏a swoje decyzje, opierajàc si´ na rzàdowych za∏o˝eniach co do dynamiki produkcji. Dokonywane przez te podmioty analizy kosztów i zak∏adanych efektów prowadzi∏y do nieoptymalnych decyzji i b∏´dnych decyzji inwestycyjnych i alokacyjnych, co dodatkowo
przyczynia∏o si´ do ni˝szej od mo˝liwej do osiàgni´cia skali wzrostu produkcji.
PodkreÊliç trzeba, ˝e krytyka profesjonalnego Êrodowiska ekonomistów najcz´Êciej
sprowadza∏a si´ do pretensji, ˝e tempo wzrostu nie jest dostatecznie wysokie. Akcentowano niewykorzystywanie istniejàcego potencja∏u. W koƒcowej fazie drugiego okresu, w roku 1997, formu∏owano nawet poglàd, ˝e tempo 7-procentowe jest zbyt niskie i zapowiadano podwojenie PKB podczas nast´pnych 10 lat. By∏o to mo˝liwe wtedy, podobnie jak i jest to wcià˝ jeszcze mo˝liwe obecnie. Pod pewnymi warunkami
wszak˝e, a zw∏aszcza pod warunkiem sukcesywnej likwidacji wàskiego gard∏a infrastrukturalnego. Tu jest przeszkoda, ale i szansa zarazem, gdy˝ inwestycje infrastrukturalne powinny byç, obok eksportu, jednym z g∏ównych kó∏ zamachowych gospodarki. Ale – niestety – polityka gospodarcza to historia niewykorzystanych szans.
Gdy spojrzeç wstecz, to rzuca si´ w oczy, ˝e zarówno w pierwszym, jak i trzecim
okresie zak∏adano du˝o wy˝sze wskaêniki dynamiki, ni˝ te osiàgni´te w praktyce. Na
prze∏omie dwu poprzednich dekad nierzadko pojawia∏y si´ nierealistyczne zapowiedzi. Optymistycznych planów nie skàpili zw∏aszcza rzàdowi ekonomiÊci i ich doradcy. Niektórzy z nich prognozowali na lata 1991–93 wzrost PKB o 23% (!), podczas
gdy spad∏ on w tym czasie w sumie o 2%... [Gomu∏ka 1990]. Bardziej wywa˝one by∏y prognozy niezale˝nych jednostek badawczych – w kraju i za granicà – ale i one
najcz´Êciej sugerowa∏y wy˝sze tempo wzrostu, ni˝ póêniej uda∏o si´ uzyskaç. Takie
za∏o˝enia podzielane by∏y w ekspertyzach organizacji mi´dzynarodowych, zw∏aszcza
w Banku Âwiatowym i MFW. Zwa˝ywszy na ich rang´ i mo˝liwoÊci wywierania nacisków – du˝o wi´ksze w tamtym czasie ni˝ obecnie – ich opinie mia∏y nieb∏ahe znaczenie. Zaiste wiele z tych ambitnych zamiarów mo˝na by∏o zrealizowaç, tyle ˝e nie
przy zastosowaniu proponowanej i egzekwowanej wtedy polityki gospodarczej. Formu∏owanie rad, opracowywanie programów gospodarczych i ich recenzowanie to jedna strona sprawy, a umiej´tnoÊç ich implementacji to druga.
Rzeczywiste roczne stopy wzrostu gospodarczego warto skonfrontowaç z zak∏adanymi w programach rzàdowych oraz oczekiwanymi przez organizacje mi´dzynarodowe i renomowanych ekspertów monitorujàcych polskà gospodark´4 1. Czynià to
oÊrodki analityczne, instytucje ratingowe, banki inwestycyjne, centra badawcze.
W prostym modelu dla roku 1990 przyj´to wskaênik zak∏adany przez rzàd, a na nast´pne trzy lata prognozowany przez wiceprezydenta i g∏ównego ekonomist´ Banku
Âwiatowego [Summers 1992], który pozostawa∏ w Êcis∏ym roboczym kontakcie z rzàdem. Dla lat 1998–2003 przyjmujemy konserwatywnie o prawie 0,5 pkt mniej, ni˝
wynika∏oby to z kontynuacji trendu z poprzedzajàcego go czterolecia, czego si´ spo41

Zob. Postu∏a [2007], gdzie skonfrontowane sà za∏o˝enia programów gospodarczych z lat
1989–2007, zw∏aszcza zwiàzanych z reformowaniem finansów publicznych, z ich wykonaniem.
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dziewano. Dla lat 1994–97 zaÊ utrzymujemy w wariancie hipotetycznym takie same
stopy wzrostu, jak osiàgni´te w rzeczywistoÊci4 2. Dla lat 2004–07 wskaêniki sà wzi´te z PNFR. Zauwa˝my, ˝e wzrost PKB jest w rzeczywistoÊci zaledwie o Êrednio
0,5 pkt mniejszy ni˝ hipotetyczny, a zagregowany dla ca∏ego okresu o 2,4 pkt (ró˝nica pomi´dzy zak∏adanym przyrostem 25,5 a faktycznym 23,1%).
Dla ca∏ego 18-lecia 1990–2007 daje to Êrednià rocznà stop´ wzrostu 5,5%. Nie
wchodzàc w szczegó∏y, trzeba wyraênie podkreÊliç, ˝e takie za∏o˝enia majà bardzo
mocne podstawy w rzetelnych modelach ekonomicznych i w fachowych prognozach.
Za ka˝dym bowiem razem u podstaw wykorzystywanych tutaj wskaêników le˝a∏y
wszechstronne badania i profesjonale analizy. Podobnie jak obecnie rzàd zak∏ada na
lata 2006–10 i 2011–15 Êrednie roczne stopy wzrostu PKB w wysokoÊci odpowiednio 5,1 i 5,2% [Program... 2006], opierajàc si´ na kompleksowych analizach i ekonometrycznych modelach, równie˝ w przesz∏oÊci tego typu plany, scenariusze i prognozy by∏y robione zgodnie z wymogami sztuki. Dotyczy to zarówno prognoz rzàdowych, jak i sporzàdzanych przez inne oÊrodki. By∏y one osadzone w dobrym
rozpoznaniu realiów polskiej gospodarki i jej zewn´trznego otoczenia. Tak wi´c skoro realia ukszta∏towa∏y si´ mniej korzystnie, mamy do czynienia z b∏´dami polityki,
a nie prognozy.
Dla porównania – jest to o prawie punkt procentowy mniej ni˝ Êrednio rocznie
podczas realizacji Strategii dla Polski czy te˝ na poziomie po∏owy stopy wzrostu
w Chinach dla ca∏ego tego okresu. Tempo 5,5% to tak˝e niewiele wi´cej ni˝ obecnie
wynosi stopa wzrostu dla ca∏ego Êwiata, którego produkt brutto w latach 2005–08
roÊnie Êrednio na rok o 5,1%4 3. Dodaç trzeba, ˝e chodzi tu o stop´ wzrostu produktu globalnego ogó∏em, a nie na mieszkaƒca. W przypadku Polski to wychodzi
mniej wi´cej na jedno. Mniej wi´cej, gdy˝ ze wzgl´du na du˝à emigracj´ netto w latach 2005–08 PKB na mieszkaƒca, odwrotnie ni˝ w wi´kszoÊci krajów Êwiata i odwrotnie ni˝ w przesz∏oÊci, roÊnie w Polsce na wi´kszà, a nie mniejszà skal´ ni˝ ogó∏em. Innymi s∏owy, w tych latach nawet w przypadku stagnacji ogó∏em, PKB na mieszkaƒca zwi´ksza∏by si´ o wskaênik równy stopie migracji netto, tyle ˝e z dodatnim
znakiem.
Tak wi´c za∏o˝enie wzrostu PKB w Êrednim tempie rocznym 5,5% nie jest wcale
wygórowane. To po prostu by∏o mo˝liwe do osiàgni´cia. Wystarczy∏o tylko realizowaç w∏aÊciwà strategi´ rozwoju sprz´gni´tà z kreatywnà politykà zmian systemowych
przez ca∏y okres transformacji. Niestety, wskutek pope∏nionych b∏´dów Êrednie tempo w czasie posocjalistycznego 18-lecia wynios∏o zaledwie 3,0%. U jego zarania takiej mizerii w sferze dynamiki nie zak∏ada∏ nikt. Tym bardziej ˝e du˝o szybciej ros∏a
produkcja i standard ˝ycia w poprzedniej epoce, przy wszystkich jej u∏omnoÊciach.
Dochód narodowy netto w Polsce Ludowej rós∏ Êrednio rocznie w 40-leciu
42

Strategia dla Polski zak∏ada∏a na lata 1994–97 wzrost PKB w sumie o 21,8%, co mia∏o byç
wypadkowà wzrostu w kolejnych latach o 4,5, 5,0, 5,2 i 5,5%. Faktycznie produkt brutto wzrós∏
w sumie o 6,2 pkt wi´cej, a przeci´tne stopa wzrostu (6,4) by∏a wy˝sza od pierwotnie przewidywanej (5,4) o ca∏y punkt.
4 3 Dla lat 2005–06 dane sprawozdawcze wed∏ug MFW. Dla lat 2007–08 prognozy MFW
[Spillovers... 2007].
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Tabela 3

Rzeczywiste i hipotetyczne tempo wzrostu PKB
w Polsce w latach 1990–2007 (w %)
Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

RzeczywistoÊç
–11,6
–7,3
2,3
3,5
5,2
7,0
6,2
7,1
5,0
4,5
4,2
1,1
1,4
3,8
5,3
3,5
6,1
6,5

Co by by∏o, gdyby
–3,1
2,0
5,5
5,5
5,2
7,0
6,2
7,1
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
5,0
5,4
6,0
7,0

èród∏o: Dane rzeczywiste wed∏ug GUS. Dla roku 2007 prognoza. Dane hipotetyczne zob. wyjaÊnienia w tekÊcie.

1950–1989 w tempie 6,7%, a wi´c dwukrotnie szybciej ni˝ w 10-leciu 1990–20094 4.
Nie powinno dziwiç, ˝e i ten fakt na fali „czarnej legendy” jest kwestionowany. A ˝e
towarzyszy∏o tamtej Êcie˝ce wzrostu wiele problemów zwiàzanych z jakoÊcià procesu rozwoju, to odr´bne zagadnienie. Dlatego w∏aÊnie postanowiono odejÊç od poprzedniego systemu i stàd wzi´∏a si´ transformacja. Dodaç warto, ˝e równie˝ wtedy
wyst´powa∏y okresy charakteryzujàce si´ swoistà cyklicznoÊcià polegajàcà na wzgl´dnej regularnoÊci wahaƒ i sukcesywnej przemiennoÊci fazy przyspieszenia i zwolnienia
tempa wzrostu4 5.
Skala niepowetowanych strat jest wielka. Oddaje jà nie tyle odcinek dzielàcy obecny dochód w wysokoÊci ok. 166% poziomu z 1989 r. od mo˝liwego do osiàgni´cia
dochodu na poziomie 261% stanu wyjÊciowego, ale ca∏e pole ograniczone od góry
hipotetycznà krzywà wzrostu PKB i od do∏u jej faktycznà trajektorià (rys. 3). Faktyczny produkt brutto na mieszkaƒca jest mniejszy o ponad 17 tys. z∏ od mo˝liwego do osiàgni´cia. W realiach 2007 r. miast 47 tys., jest to 30 tys. Ale przecie˝ strata
jest du˝o wi´ksza, negatywne efekty bowiem kumulujà si´. Zagregowane strumienie
44

Po dwu kolejnych latach przeci´tny wskaênik d∏ugookresowy nieco si´ podniesie i – zak∏adajàc tempo wzrostu PKB w latach 2008–09 Êrednio ok. 5,2% – dla pierwszego 20-lecia transformacji wyniesie 3,2%.
4 5 Na temat cyklicznoÊci wzrostu w socjalistycznej gospodarce planowej zob. Ko∏odko i Gruszczyƒski [1975], Bauer [1978] oraz Ko∏odko [1979; 2 001].
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z lat 1990–2007 dajà nam zasób w postaci dochodu niewytworzonego – a wi´c po
cz´Êci nieskonsumowanego, po cz´Êci niezainwestowanego, co ma implikacje dla przysz∏oÊci – w ogromnej wysokoÊci 5,7 bln z∏. To równowartoÊç pi´cioletniego PKB
z 2007 r., co na osob´ daje (a raczej ka˝dà z nich pozbawia) ok. 150 tys. z∏.
Rysunek 3

Co by by∏o, gdyby… PKB w latach 1990–2007:
wariant rzeczywisty i wariant optymalnej polityki (1989 = 100)
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èród∏o: jak w tab. 3.

Tak oto 1 8 lat po historycznym 1989 r. na ka˝dego Polaka przeci´tnie przypada
strumieƒ dochodu o 66% wi´kszy. Tak˝e na tych, którzy wówczas dopiero si´ rodzili, a w tym roku szkolnym sà ju˝ w klasach maturalnych. Tu widaç, jak czas szybko
biegnie. Tym bardziej szkoda, ˝e nie zawsze potrafiono go wykorzystaç. Bo to nie tylko o 2/3 wi´cej ni˝ by∏o przed pokoleniem, ale to zarazem 2/3 tego, co mog∏oby ju˝
byç. Obok radowania si´ – w miar´, na tle innych, w porównaniu z przesz∏oÊcià –
z tych 2/3 przyrostu, trzeba te˝ martwiç si´ zaprzepaszczeniem jednej 1/3 tego, co
mo˝na by∏o mieç.
PKB w Polsce móg∏ w 2007 r. wynosiç ju˝ ok. 260% stanu z roku 1989. Byç mo˝e, mog∏oby to byç troch´ wi´cej, byç mo˝e troch´ mniej. Ale to jest rzàd wielkoÊci,
o którà chodzi. W Êlad za tym silniejsza by∏aby ekonomiczna i polityczna pozycja
Polski w Unii Europejskiej i w Êwiecie. Wi´ksza by∏aby mi´dzynarodowa konkurencyjnoÊç przedsi´biorstw. Wy˝szy by∏by poziom konsumpcji i standard ˝ycia. Odpowiednio wy˝sza by∏aby te˝ jakoÊç kapita∏u spo∏ecznego i poziom satysfakcji ludnoÊci. Czy zaÊ by∏aby ona tak˝e szcz´Êliwsza, to ju˝ inne zagadnienie.
Tekst wp∏ynà∏
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TWO-THIRDS OF SUCCESS. SYSTEMIC TRANSFORMATION
IN POLAND AND LESSONS FOR THE FUTURE
Summary
Postsocialist transformation must be seen against the background of ongoing globalization. The progress toward institutional changes should be evaluated through the prism of
their influence on country's development abilities. In Poland, over eighteen years of comprehensive systemic shift, GDP has increased more than in any other postsocialist country.
While judging the transformation progress not only the improvements in competitiveness and
growth must be taken into account, but also social and cultural aspects. There have been five
distinct periods from the viewpoint of economic growth. Had there been a better policy coordination of systemic change and socio-economic development, GDP growth over the periods considered could have increased by a half more. This opportunity has been missed due
to the intermittent implementation of wrong economic policies based on wrong economic
theories. Poland has the potential to double her GDP over next ten years. However, despite
gains from both globalization and European Union integration, this potential will not be fully exploited due to the overall ineptitude of politics. Poland's transformation can be seen as
a success, but only to the extent of two thirds of its potential.
Key words: Poland  transformation  development strategy  economic policy  institutions  economic growth  socio-economic development  progress

