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0 Rdzeń wyborczej klienteli Platformy Obywatelskiej to grupy najzamożniejsze

Chyba powiedział to Jerzy Osiatyński w którejś
telewizji: „Rząd mówi nieraz niemądre rzeczy,
ale potem na ogół podejmuje dobre decyzje”.
Na pewno nie zgodzi się z tym obecny
minister finansów. Sądząc z jego ostatniego
artykułu w „Rzeczpospolitej” („Do przyjaciół
ekonomistów”, z 2 lutego br.), obecny rząd
zawsze prowadził politykę trafną (poza
szczegółami), a naród zawdzięcza rządowi
bardzo wiele, choć największe sukcesy są
jeszcze przed nami.
Ryszard Bugaj – Rostowski
bardzo się już
zbliżył do formuły propagandy, którą
swego czasu
uprawiał jeden
z byłych ministrów ﬁnansów z ramienia
SLD. Bez wahania można już
Jacka Rostowskiego zaliczyć
do tej samej kategorii marketingowej, którą tworzył pewien SLD-owski minister.
Dla PO najważniejsza
jest władza
Szef resortu ﬁnansów dowodzi, że jego partia zawsze miała
długookresowy, przemyślany
„plan”. Dla większej klarowności wywodu pomija takie programowe wizje z nieodległej
przeszłości jak „druga Irlandia”, wstąpienie do strefy euro
w  r. czy podatek liniowy.
Nie to, żebym się domagał od
Rostowskiego wierności dawnemu programowi, ale wolał-

bym, aby uczciwie przyznał, że
jego partia ma wprawdzie zdecydowanie neoliberalne sympatie, ale najważniejsza jest
dla niej władza jako taka. To
dlatego rząd proklamował na
początku kryzysu twarde dostosowanie wydatków do spadających dochodów sektora
rządowego, jednak pogodził
się potem (bardzo słusznie, bo
głównie dzięki temu uniknęliśmy jak dotąd recesji) z trzykrotnym wzrostem deﬁcytu.
To dlatego premier Donald
Tusk najpierw krzyczał na lekarzy, a potem zarządził nowelizację stosownej ustawy.
Ułomna demokracja
i brak alternatywy
Wbrew temu, co twierdzi minister Jacek Rostowski, rządowy pragmatyzm wyrasta nie
z respektowania reguł „dojrzałej demokracji”, ale z małych
chytrości. Największy obecnie projekt rządu – zmiany
w systemie emerytalnym

– dziwnym trafem w kampanii wyborczej nie był przedstawiany. Ale to wszystko nie
oznacza, że Jacek Rostowski
w sporze z fundamentalnymi
neoliberałami nie ma racji.
Strategia rządu (czytaj Tuska),
by nie przekroczyć politycznej
granicy, która pozwoli wygrać
wybory jakiejkolwiek opozycji, jest skuteczna. Na rzecz
tej strategii Rostowski mógłby
zresztą przytoczyć więcej argumentów. Mógłby np. odwołać się do niepowodzeń prof.
Leszka Balcerowicza (z którym
przecież polemizuje) po roku
. Mało kto to pamięta, ale
Balcerowicz obiecał przed tamtymi wyborami „drugi plan”
(dokumentacja na łamach
„Gazety Wyborczej”), w wyniku którego stopa wzrostu
miała wynosić  proc.! Jak to
się skończyło? Szkoda gadać.
Decyzyjna siła rządu wynikała
dotąd nie z tego, że wyborcy
w systemie „dojrzałej demokracji” wybierali program
PO, ale dlatego, że demokracja była (jest) wysoce ułomna
i w wyborczym koszyku nie
było partii z jasnymi, alternatywnymi programami. Chyba
także dlatego, że wyborcy PO
(warto pamiętać, że w stosunku do wszystkich uprawnionych to tylko jedna piąta)
oceniali tę partię – zupełnie
trafnie – jako podatną na naciski. Tymczasem Jacek Rostow-

ski zdaje się być przekonany, że
jego partia uzyskała przyzwolenie na realizację zmian, które
w przemówieniu sejmowym
przedstawił (raczej mętnie i bez
uzgodnienia z koalicjantem)
Donald Tusk.
Generałowie miłujący
przegraną doktrynę
Jacek Rostowski spiera się
z przyjaciółmi. Nie spiera się
więc o kierunek „reform”,
ale o tempo ich wprowadzania. Określenia „reformy”
używa się w tym towarzystwie nie jako synonimu programu celowych zmian, ale
jako synonimu zmian, które
oni za celowe uznają, traktując wszystkie inne zmiany jako
antyreformy. To co najmniej
zarozumialstwo! Ale jeszcze przed obecnym kryzysem
można było do tej uzurpacji
podchodzić z wyrozumiałością. Neoliberalny zwrot, zapoczątkowany w latach .
XX w., nie przyniósł błyskotliwych sukcesów, ale też sprawy
nie szły źle. Wzrost w rozwiniętych krajach nie był imponujący, bezrobocie było
takie sobie, drastycznie wzrosły nierówności i obniżyło się
bezpieczeństwo socjalne, ale
poprawiła się stabilność makroekonomiczna. I właśnie
stabilność była najważniejszym chyba osiągnięciem neoliberalnej rewolucji. Kłopot

w tym, że kryzys ją przekreślił.
Jacek Rostowski i jego przyjaciele odmawiają jednak rozmowy o bilansie neoliberalnej
polityki i proponują jej kontynuację. Są jak generałowie,
którzy nie wyciągają żadnych
wniosków z przebiegu poprzedniej wojny. Tymczasem
– mówiąc najostrożniej – i na
płaszczyźnie teoretycznej, i na
płaszczyźnie polityki gospodarczej, wiele spraw wymaga
ponownego rozpatrzenia. Czy
np. ważna w teorii głównego
nurtu neoliberalnej ekonomii,
hipoteza racjonalnych oczekiwań zasługuje na uwagę?
Mnie się wydaje, że jest dla
niej miejsce obok marksowskiej teorii krachu kapitalizmu.
Zostawmy jednak wielką teorię i wielki świat. Pozostańmy
na polskim podwórku.
Ignorancja dla
empirycznych faktów
Nie ma, niestety, dobrych powodów, by wszystkie „reformy”
z przeszłości uznać za trafne.
Tym bardziej wątpliwe jest ich
pogłębianie. Ocena w znacznej mierze zależy od tego, jaką
się przyjmie aksjologiczną
orientację, czego „reformatorzy” przyznać nie chcą, traktując swój aksjologiczny wybór
jako „naukowy”, a nowe empiryczne fakty jako błahe. To nie
przypadek, że pierwsze miejsce
w panteonie reformatorów Ja-

http://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp

Wybór ideowy

cek Rostowski przyznał Margaret Thatcher. Istnieje dużo
kwestii, w których powinna
być rozważona zasadnicza ko-

0 Rzeczy dawno napisane nadal mają pragmatyczny sens

WIDER znaczy szerzej
Teraz – gdy powracam ze świata polityki do
świata nauki – pamiętam dokładnie swoją drogę
w odwrotną stronę – od nauki do polityki. Jeśli
ktoś uprawia ekonomię jako naukę, która ma nie
tylko opisać i wytłumaczyć niezwykle złożoną
otaczającą nas rzeczywistość, ale także wpływać
na nią i zmieniać na lepsze, to ma duże szanse
trafić do polityki.
prof. Grzegorz W. Kołodko
– Skoro wie,
jak się rzeczy
mają i co od
czego zależy,
to niech czyni
swoją powinność i wprawia
swoimi decyzjami mechanizmy gospodarcze w ruch.
Naiwność naukowców
W przeszłości już kilkakrotnie
czyhało na mnie takie niebezpieczeństwo, ale nigdy przedtem – ani w roku  czy
, ani też później w 
– nie uważałem, aby uwarunkowania polityczne dawały

dostateczne szanse urzeczywistniania koncepcji gospodarczych, powstałych właśnie
na gruncie praktycznie zorientowanych badań ekonomicznych. Dopiero na początku
 r. dostrzegłem takie możliwości i wtedy traﬁłem z nauki
do polityki. Teraz podobnie do
sprawy podchodzi mój znakomity następca – profesor Marek Belka – który prowadził
studia nie tylko wartościowe
teoretycznie, ale często nastawione praktycznie. Proponując
ponad rok temu jego osobę na
doradcę ekonomicznego prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu (co podkreślił on

podczas niedawnej uroczystości zmiany ﬁnansowej warty),
szczególne znaczenie przypisywałem umiejętności kojarzenia w myśleniu o gospodarce
wątków makro- i mikroekonomicznych. W tym profesor
Belka jest szczególnie dobry,
a to ułatwia rozumienie prawidłowości rządzących funkcjonowaniem oraz rozwojem
gospodarki, jak i zwiększa zdolność do sterowania procesami
ekonomicznymi. Droga jednak od nauki do polityki zawsze zawiera olbrzymie ryzyko
wynikające z właściwej intelektualistom naiwności (właśnie
tak, naiwności), polegającej
na wierze, że znajomość praw
i prawidłowości może już wystarczyć do uprawiania polityki gospodarczej. To ciekawe,
że nie ma się na ogół pretensji do dobrze wykształconych
i poprawnie przygotowanych
do zawodu lekarzy, którym
pacjenci nie potraﬁą wyzdro-

wieć, do agronomów, którym
nie chce sypnąć urodzaj, czy też
do prawników, którzy nie potraﬁą zapanować nad przestępczością, natomiast ma się żal do
ekonomistów – przede wszystkim do polityków gospodarczych – że nie zawsze kraj jest
mlekiem i miodem płynący.
Nikt nie zwala odpowiedzialności za grypę na lekarza, wielu
zaś obarcza politykę odpowiedzialnością za własne niepowodzenia w pracy czy biznesie.
Polityka to wojna
Ekonomista teoretyk odczuwa
satysfakcję intelektualną, gdy
ma rację, a moralną, gdy mu
się tę rację powszechnie przyznaje. Ekonomista polityk ma
satysfakcję intelektualną wtedy,
kiedy jest w stanie swoje koncepcje wdrożyć do praktyki,
zaś satysfakcję moralną wówczas, gdy jego poglądy na temat tego, co zrobił, podzielają
inni. Specjalnie piszę – inni,

Nie mam najmniejszych wątpliwości,
że spora doza niepowodzeń
w transformacji rynkowej w wielu
innych krajach naszego regionu
bierze się właśnie z braku wiedzy
praktycznej i korzystania z zupełnie
nieprzystających do wczesnych
posocjalistycznych realiów koncepcji
– niekiedy bardzo eleganckich
formalnie i na swej powierzchni bardzo
sugestywnych, opisujących wszakże
inną rzeczywistość.
a nie wszyscy, gdyż to z istoty
rzeczy nie jest możliwe. Polityka gospodarcza – przynajmniej ja tak ją rozumiem
– to zdolność do rozwiązywania problemów strukturalnych
i rozwojowych, dotyczących
całego społeczeństwa i jego
podstawowych grup. Skoro
jednak mają one różne, często

sprzeczne z sobą, interesy, różnorakie są też oceny rezultatów
prowadzonej polityki. Polityka
to wojna, a co najmniej gra
z udziałem licznych przeciwników, a nie intelektualne debatowanie, choć niekiedy próbuje
się wywoływać takie wrażenie,
a to w parlamencie, a to w mediach, a to w środowiskach
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się cofnąć. Podobnie cofnąć
trzeba, przynajmniej niektóre,
regulacje podważające ochronę
pracowników na rynku pracy.
Samozatrudnienie nie może
być środkiem – dobrowolnego
lub przymusowego – unikania
obciążeń ubezpieczeniowych.

rekta, a moim zdaniem nawet
dokonana. Wątpliwe jest zalecenie, by obniżać obecny poziom obciążeń podatkowych,

który na tle Europy (przyznaje to nawet Rostowski) jest
niski. Bardziej jeszcze wątpliwa
jest dyrektywa, by zmniejszać

i spłaszczać podatki dochodowe. Już dziś mają one najprawdopodobniej degresywny
charakter. Z tej drogi trzeba

opiniotwórczych. W polityce
liczy się skuteczność i dlatego
większość stosuje metody nie
zawsze czyste, zgoła odmienne
niż w świecie nauki, gdzie liczą się przede wszystkim fakty
i prawda. Gdy dziś zatem patrzę na minione trzy lata, to
wyraźnie dostrzegam trwającą
przez cały ten czas, nie tylko
nieustanną walkę, ale i proces
uczenia się tego, czego nikt nie
jest w stanie nauczyć się w żadnym uniwersytecie. Przez to
trzeba po prostu przejść. Podobnie jak przez wojnę, bo ta
analogia nasuwa się nieodparcie. Tym bardziej trzeba próbować przekazać swoją wiedzę
innym, zarówno tym, którzy
do polityki przychodzą później i powinni wiedzieć, jak to
jest naprawdę, jak i tym, którzy
pobierają nauki w uniwersytetach. Inaczej wykłada się taktykę walki, kiedy samemu było
się na froncie, inaczej gdy tylko
się o tym całe życie czytało, słuchało i mówiło.

powodzeń w transformacji
rynkowej w wielu innych krajach naszego regionu bierze się
właśnie z braku wiedzy praktycznej i korzystania z zupełnie
nieprzystających do wczesnych,
posocjalistycznych realiów
koncepcji – niekiedy bardzo
eleganckich formalnie i na
swej powierzchni bardzo sugestywnych, opisujących wszakże
inną rzeczywistość. Doświadczyliśmy tego też w Polsce, na
początku lat . z wiadomymi
skutkami. Teraz wracam
z polityki do nauki. Droga
w odwrotną stronę też nie
jest łatwa, choć jest to zupełnie inna trudność niż przedtem. Trzeba znaleźć klucz do
usystematyzowania nagromadzonych doświadczeń praktycznych, skonfrontowania
ich z myślą teoretyczną – a jest
ona bardzo bogata i przez
ostatnie trzy lata świat nauki
też bynajmniej nie stał w miejscu – i dokonać syntezy. Podjąć
trzeba nowe wyzwania, prawdą
bowiem jest to, że im wie się
więcej, tym mniej się wie.
Warto też jak najszerzej upowszechniać polskie sprawdzone
rozwiązania z zakresu transfor-

macji i polityki rozwoju. Inni
nie tylko zazdroszczą nam osiągnięć, ale przede wszystkim
pragną z polskich doświadczeń
skorzystać. Trzeba temu wyjść
naprzeciw. I to są powody, dla
których – po wygraniu międzynarodowego konkursu
– objąłem stanowisko naukowe, które nazywa się Sasakawa Chair and Distinguished
Research Professor in Development Policy na Uniwersytecie
ONZ w World Institute for
Development Economics Research. W skrócie WIDER, co
oznacza „szerzej”. Tak właśnie
trzeba i warto spojrzeć teraz
na świat, tym razem bardziej
od strony nauki, wyciągając
także właściwe wnioski z jedynej w swoim rodzaju lekcji
polityki.

Klucz do usystematyzowania
doświadczeń
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że spora doza nie-
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Złe reformy
Reforma ubezpieczeń, uchwalona w  r., a wdrażona od
roku , została oparta na
błędnym założeniu, by podstawowe świadczenie na starość,
uzależnić od koniunktury na
rynkach ﬁnansowych. Z tego
trzeba się jakoś wygrzebać, nie
tylko i nie najbardziej dlatego,
że – jak twierdzi Jacek Rostowski – ta reforma jest wielkim
ciężarem dla ﬁnansów publicznych. Fatalna była reforma samorządowa, która kreowała
trójszczeblowy system. Jest on
kosztowny i sprzyjający rozbudowie biurokracji. Niewiele
zostało z innego poronionego
pomysłu – kas chorych. Dostęp do usług medycznych
– jak w systemie ﬁnansowania
budżetowego – jest po staremu
skrajnie reglamentowany. Powstał „za to” gigantyczny aparat biurokratyczny w postaci
NFZ. Jednak nie ma powodu
by oceniać, że ograniczono
marnotrawstwo. Wysoce wątpliwy jest – podtrzymywany
przez rząd – zamiar wstąpienia do strefy euro (Donald
Tusk nie wyciągnął wniosku
z poprzedniej wpadki i nadal
składa deklaracje). Przecież
potwierdziły się zasadnicze
obawy sceptyków: „sztucznie
tani” pieniądz i „asymetryczne
szoki”, to recepta na kreację
spekulacyjnych baniek, które
przecież pękają. Oczywiście
przystąpienia do strefy euro
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nie można wykluczyć w odległej przyszłości. Ale teraz ani
to nie jest w naszym interesie,
ani nikt w Brukseli na nas nie
czeka.
Ochrona grup
klientelistycznych
Są i inne ważne kwestie domagające się rewizji (choćby
polityka prywatyzacyjna), ale
wszystko to może być nieważne, jeżeli pojawi się nowa
fala kryzysu w gospodarce
światowej, a Polska nie będzie
zdolna do zminimalizowania
jej następstw. Trudno oprzeć
się wrażeniu, że rząd pozbawiony jest świadomości, iż
zużyliśmy już zapas kryzysowej odporności. Deprecjacja złotówki i wzrost deﬁcytu
dwa lata temu uratowały nas
przed recesją. Ale tych buforów już nie ma. Ponowne silne
osłabienie złotówki musiało
by uderzyć przede wszystkim
w banki, a na wzrost deﬁcytu
nie możemy sobie pozwolić,
ze względu na ewentualność
przekroczenia limitu zadłużenia. W takim przypadku
potrzebne byłyby rzeczywiście odważne decyzje, naruszające interesy grupowe. Te
decyzje w systemie demokratycznym (nawet ułomnym)
nie mogą być podjęte bez realnego przyzwolenia społecznego. Kluczowe w takim
przypadku jest przekonanie,
że ograniczenia są sprawiedliwe, że koszty ponoszą też
grupy uprzywilejowane. Kłopot w tym, że rdzeń wyborczej
klienteli Platformy Obywatelskiej to grupy najzamożniejsze
i na ogół (w systemie podatkowym i ubezpieczeniowym)
uprzywilejowane. Zresztą dla
PO ochrona tych grup, to
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nie tylko kwestia politycznego interesu, ale też wybór
ideowy.
Brak pluralistycznej
sceny politycznej
Oczywiście nowe uderzenie kryzysowe na szczęście
nie jest przesądzone. Jeżeli
jednak nadejdzie, liczyć się
trzeba z przyspieszeniem polskiej historii. I nie ma powodu, by z nadzieją patrzeć
na potencjalne polityczne
przesilenie. Jedyna znacząca
partia opozycyjna – PiS – ani
nie dysponuje konkretnym
programem alternatywnym,
ani kompetentnymi kadrami, a jej zachowania są
po prostu podporządkowane
wojnie z PO (i odwrotnie).
Chwilami – np. gdy przy pomocy Trybunału Konstytucyjnego PiS zamierza zablokować
podwyższenie składki na ubezpieczenie rentowe – przybiera
to kształt zgoła groteskowy.
Tym bardziej potencjału alternatywnej polityki nie niesie SLD ani Solidarna Polska,
o Ruchu Palikota nie wspominając. W ciągu dwóch dekad
transformacji nie ukształtowała się w Polsce realnie pluralistyczna scena polityczna.
Dotychczas jednak – wbrew
alarmistycznym nawoływaniom obrońców demokracji w latach - – nie
stało się to przyczyną ani naruszenia wolności, ani globalnej
destabilizacji. Dziś jednak
ułomność sceny politycznej
stanowi potencjalnie bardzo
poważny problem.
Autor jest profesorem nadzwyczajnym
Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN,
posiada stopień naukowy doktora
habilitowanego. W przeszłości był
założycielem oraz przewodniczącym
lewicowej Unii Pracy.

„Schäuble junta” (dokończenie ze str. 3)
Niewdzięczność Europy
Czary goryczy musi dopełniać fakt, że EBC, jak donosi
„Wall Street Journal” w artykule Brian Blackstone „ECB
to Exchange Greek Bonds”,
zagwarantowała sobie pełną
spłatę  mld euro obligacji
greckich łącznie z odsetkami,
poprzez zamianę starych obligacji na nowe. Kuriozalne
jest tłumaczenie braku ulgi
dla Greków tym, że prawo
nie pozwala EBC ﬁnansować rządów, tak jak gdyby
masowe skupowanie długów
euro-strefy było czymś innym i  mld obligacji greckich służyło zachowaniu ich
płynności. Wprawdzie Quentin Peel, podsumowując
swoją wypowiedź, stwierdza,
że UE w efekcie i tak będzie
kontrolowała wydatki Grecji,
i że Berlin nie może zasugerować, że greckie ministerstwo
ﬁnansów nie jest kompetentne. („Yet the reality is that
the EU will end up controlling Greek spending for the
foreseeable future. The Greek

ﬁnance ministry has proved
itself incompetent, but Berlin now knows it cannot be
seen to suggest it”). Podczas
gdy, poczynione plany to nie
tylko sugestia, ale i decyzja
mówiąca o tym, że greckie
społeczeństwo nie jest kompetentne, aby samodzielnie wybierać swoje władze.
Dlatego rozważane innych
opcji ma sens dla Grecji.
My, w swoim własnym interesie powinniśmy wspierać
solidarnościowe działania,
aby podjęto konieczne decyzje, przy jak najmniejszym dla Greków koszcie
społecznym i to jak najwcześniej. Biorąc też pod uwagę,
że coraz częściej sojusznicy
Niemiec z II wojny światowej mają się lepiej, podczas gdy przeciwnicy gorzej.
I nawet starać się, aby czasem nie dano Grekom pokazowej nauczki, by inni się nie
ważyli w przyszłości na kontestowanie decyzji tandemu
Merkozy lub innego oświeconego gremium. Istnieje

bowiem poważna obawa, że
jeśli obserwowany proces będzie kontynuowany, to „Financial Times” już niedługo
może informować, że na
pierwszych stronach greckich
gazet, w miejsce ostrzeżeń
o niemieckim imperializmie,
zawita rozpacz o popełnionych historycznych błędach greckich. Czy to pod
koniec  r., gdy pozwolono Entencie dokonać powalającego ciosu Cesarstwu
Niemieckiemu ze swojego
terytorium, czy to że swoją
walką w  r. opóźniło się
ofensywę niemiecką na Rosję, przyczyniając się do klęski Wermachtu w II wojnie
światowej. Wreszcie, „Financial Times” może pokusić się
o konkluzję, że niewdzięczność Europy pozostawiającej
osłabioną Grecję naprzeciwko odrodzonej potęgi
Turcji jest niezrozumiała.
Autor jest czołowym polskim
ekonomistą, ekspertem Agencji Ratingu
Społecznego, w przeszłości pełnił
funkcję wiceministra ﬁnansów.

