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Trzy po trzy 
(Słowo od autora) 

Trzy lata w polityce to dużo w każdej sytuacji. Trzy lata na trzech równocześnie 
stanowiskach: wicepremiera koordynującego politykę gospodarczą państwa, ministra 
finansów Rzeczypospolitej i Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów - to jeszcze więcej niż bardzo dużo. Czas ten jednak inaczej się liczy, 
kiedy biegnie, inaczej zaś kiedy dobiegł już końca. Podczas pracy w rządzie 
niejednokrotnie zastanawiałem się, dlaczego jest (musi być?) tak trudno? Dlaczego 
na tyle oporów napotyka przeprowadzanie spraw, wydawałoby się, oczywistych 
i służących dobrze publicznej sprawie? I dzisiaj do końca tego nie rozumiem, 
a odpowiedź wytrawnych, zawodowych polityków, którzy są gotowi pozostawać na 
scenie nawet wtedy, kiedy wyszła już cała publiczność, że to jest właśnie prawdziwa 
polityka, bynajmniej mnie nie zadowala. 

Polityka jest grą, odpowiada mi jeden ze znawców jej teoretycznych i praktycz
nych arkanów, onegdaj doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta USA. Z pew
nością tak właśnie jest i dlatego też sam szybko nauczyłem się grać - po to, aby 
rozwiązywać problemy naszej gospodarki i społeczeństwa pro publico bono. Wiele 
było takich gier i w zasadzie o tym mógłbym napisać całą książkę; w obfitych 
fragmentach byłaby ona sensacyjna. Nie czas jednak teraz na to, bo przede 
wszystkim kształtować należy przyszłość, którą przecież słusznie wybraliśmy. 
Przeszłość zaś trzeba rozumieć, ale to nie oznacza, że zawsze warto ją roztrząsać. 
Tym bardziej, że wyraźnie obserwuję, iż zdecydowanie więcej nas w Polsce dzieli, 
jeśli chodzi o interpretację przeszłości niż wobec planów na przyszłość. 

Tak naprawdę, to polityków dużo bardziej różnią ich osobiste plany na przyszłość 
i oczekiwania co do losów ich przeciwników politycznych, a nie ich zamiary co do 
przyszłości w ogóle. Co więcej, różnic tych jest mniej w rzeczywistości niż wydawać 
by się mogło to z nieustannie toczonych walk słownych, w czym tak chętnie 
uczestniczą media. Zresztą, one nie tylko nie tylko uczestniczą w tym, one wręcz 
tym żyją i z tego żyją, a sterowane politycznie pytania to ich chleb powszedni. 
Media są interaktywnym uczestnikiem debat i walk politycznych i wystarczyłoby, 
gdyby ogłosiły tygodniowy strajk, a już polityka potoczyłaby się inaczej... Często 
było i jest tak, że pojedynczy tzw. fakt prasowy albo świadomy przekręt uruchamiał 
działania i procesy, które nie zaistniałyby bez tego. Wszyscy, a sami politycy przede 
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wszystkim, próbują na tym grać, a skoro brak dyrygenta, to nic dziwnego, że wciąż 
słychać jazgot. Żeby to chociaż był jazz... 

Jeśli zatem polityka to gra, to w trzecim roku w polityce z pewnością taka gra 
była zwycięską batalią o obniżenie podatków, czego dobroczynne skutki odczuwać 
będziemy jeszcze przez następne lata, jest to bowiem proces, a nie akt. Zanim udało 
się skutecznie przeprowadzić pożądane zmiany, walka trwała długo. Jedni w tym 
przeszkadzali, bo myśleli, że jak będą wyższe podatki, to więcej będzie do podziału, 
a tym samym do wydatkowania na zaspokajanie potrzeb, do których przywiązują 
szczególnie duże znaczenie lub też łatwiej będzie za publiczne pieniądze zyskać dla 
siebie polityczne wsparcie ze strony określonych grup społecznych. Często przy 
okazji słyszałem pojęcie elektorat, bo o ile jednym chodziło przy okazji debaty 
podatkowej o pieniądze i tworzenie lepszych warunków długofalowego wzrostu 
gospodarczego, to innym zależało po prostu na doraźnej popularności i jak 
największej ilości głosów wyborców, a w rezultacie na utrzymywaniu się u władzy. 
Co gorsza jednak, obniżenie podatków z olbrzymią gorliwością blokowane było przez 
tych, którzy trzy lata wcześniej je podnosili ze względów czysto ambicjonalnych; 
skoro my je podnieśliśmy, to on ich nie będzie obniżał. Tak tu, jak i w licznych 
utrudnieniach ze strony części deklaratywnie liberalnej opozycji, której bardzo nie 
na rękę było obniżenie podatków przez rządzącą formację polityczną ( przecież oni 
mieli podnosić podatki!), widać ogrom hipokryzji panoszący się w polityce. Politycy 
mają to do siebie, że często co innego myślą, co innego mówią, a w rzeczywistości 
chodzi im o coś jeszcze innego. Nie dziw zatem, że nader często wychodzi im 
w końcu coś jeszcze zupełnie innego. 

W drugim roku w polityce - znowu szerokiej publiczności może to się wydawać 
niebywałe - najtrudniejsze było doprowadzenie Polski do członkostwa w OECD. 
Kroczenie do tego historycznego osiągnięcia utrudniane było na wiele sposobów tak 
w łonie części rządzącej koalicji, jak i w szeregach reformatorskiej (?) opozycji. 
Najbardziej spektakularne były działania tych pierwszych, zapatrzonych w swoje 
własne grupowe (zresztą źle zdefiniowane) interesy. Podgrzewane obawy o ich 
pozorne naruszenie wskutek liberalizacji przepisów o zakupie nieruchomości przez 
cudzoziemców, miały służyć tylko dowodzeniu, ze oto są prawdziwi obrońcy ludu, 
którzy nie pozwolą na jego skrzywdzenie. Tak naprawdę, to żadnego zagrożenia 
interesów rolników przecież nie było i nie ma, ale - żerując na niewiedzy i emocjach 
- można było bronić i wzmacniać w taki sposób swoją własną pozycje polityczną. 

Z drugiej strony - a znowu okazuje się, że ekstrema nawzajem się posiłkują 
i podobnie jest w przypadku populizmu i libertynizmu - rozpętana została kampania 
zmierzająca do zablokowania nowoczesnych, rynkowych regulacji w sferze kontroli 
niektórych operacji finansowych, związanych z tzw. praniem brudnych pieniędzy. 
Wyważone i umiarkowane zapisy ustawowe w kwestii tajemnicy bankowej służą 
przecież interesom społecznym oraz bezpieczeństwu obrotu gospodarczego i w ni
czym - ale to w niczym - nie zagrażają uczciwemu prowadzeniu nawet najbardziej 
lukratywnych interesów. Rzecz w tym, że niektóre są lukratywne, ale niekoniecznie 
uczciwe. 

Na marginesie, trzyletni okres trudnej i niewdzięcznej walki o tworzenie 
i wzmacnianie instytucjonalnych oraz politycznych warunków dla nieskrępowanego 
rozwoju przedsiębiorczości przy poszanowaniu zasad prawa i norm społecznych, 
daje pożądane rezultaty. Najbardziej gorzkim doświadczeniem przy tej okazji było 
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nieustanne doznawanie jeśli nie wrogości, to przynajmniej aktywnej niechęci 
większości mediów wobec działań prowadzonych na tym polu. Prawie niczego nigdy 
nie ułatwiały, prawie zawsze wszystko utrudniały. Z wielu powodów, ale najbar
dziej dlatego, że nie ponoszę za to żadnej odpowiedzialności. Zupełnie odwrotnie, 
niż jest to w polityce, gdzie odpowiada się bez mała za wszystko, nawet za cudze 
grzechy. Ale jak nie popełniać cudzych grzechów, to nawet ja nie wiem... 

W pierwszym roku w polityce najtrudniejsza była batalia z... własnym prezyden
tem! To zjawisko powinno być kuriozalne, ale bynajmniej nie tak było na naszej 
scenie politycznej. Próby wykorzystania konstytucji i prawa dla osłabienia rzędu 
- choć można tego nie pochwalać - mogę jeszcze być zrozumiałe. To zvłaśnie jest 
ta polityka jako gra, gdzie - niestety - cel uzasadnia środki. Jednakże usiłowanie 
wykorzystania we własnych celach politycznych regulacji prawnych - skądinąd 
wciąż dalekich od doskonałości - kosztem ryzyka destabilizacji finansów publicznych 
i wywołania kryzysu gospodarczego nie mogło być tolerowane. Próby obalenia 
przyjętych przez parlament ustaw podatkowych, na kanwie których zbudowany był 
budżet państwa (PAŃSTWA, nie koalicji rządzącej, której ktoś może i ma wolne 
wolę nie lubić) w nieukrywanym celu rozwiązania demokratycznie wybranego 
parlamentu, to właśnie ta najgorsza z możliwych polityk. Tym bardziej trzeba było 
wygrać tamtą batalię i wpierw przeprowadzić dobry przecież budżet, a potem go 
skutecznie zrealizować. To wówczas, podczas transmitowanego na żywo spotkania 
ówczesnego prezydenta z kierownictwem politycznym partii rządzącej koalicji 
i rządu zapytałem: Staje Pan na czele reform, czy na ich drodze? To jednak, że 
stanie na ich drodze, zrozumiałem już wcześniej, wysoko pod niebem, w naszym 
zdezelowanym number one, lecęc z prezydentem z Tokio do Seulu. Niebywałą 
propozycję wykorzystania budżetu, który przecież tworzyłem dla stabilizacji i wzrostu 
po to, aby ludziom żyło się lepiej, w celu przeprowadzania rozgrywek politycznych 
narażających ekonomiczne interesy ludzi, do których moja polityka była kierowana, 
uważałem za co najmniej nieodpowiedzialne. Nic przeto dziwnego, że i tutaj drogi 
nam się szybko rozeszły, choć czas szybko pokazał i tym razem, kto miał rację. 

I przedtem, i potem zresztą wielu politykom wciąż stwarzałem liczne problemy 
nie rozumiejąc ich polityki. To nie tak. Ja ją rozumiem, tylko się z nią nie zgadzam, 
bo pewnych poglądów nie podzielam, interesom się przeciwstawiam, a standardów 
moralnych (a raczej amoralnych) po prostu nie akceptuję. Lekceważenie finansowych 
konsekwencji oraz ekonomicznych i społecznych implikacji wielu politycznie mo
tywowanych działań musiało uruchamiać z mojej strony przeciwdziałania. Podej
mowane przez partie zarówno rządzące, jak i opozycyjne próby stosowania politycz
nego parteru - coś za coś, bez pośredniego związku merytorycznego - nieustannie 
mnie mierził. Szczególnie zrażały mnie sytuacje handlu wymiennego, polegającego 
na gotowości do wspierania moich reformatorskich działań na forum rządu czy 
parlamentu (a także publicznie, w mediach i przez media, skądinąd będące pod 
znacznymi wpływami politycznymi) kosztem pozyskiwania wsparcia dla działań, 
których aprobować ze względów programowych i merytorycznych nie mogłem i nie 
chciałem. 

Niechęć przejawiana wobec takiego „coś za coś" z lubością na zewnątrz przed
stawiana była jako kłótliwość, arogancja, brak tolerancji i co tam jeszcze!. Rysowanie 
na scenie publicznej takich cech, jak zdolność do kompleksowego podejścia, determina
cja i konsekwencja, bezkompromisowość, pryncypialność jako wad w postaci braku 
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elastyczności i gotowości do kompromisów, nieznośnego uporu, nieustannego poucza
nia innych etc. to też metoda walki politycznej. Ale i to trzeba i warto było 
wytrzymać! Politykę bowiem przez wszystkie te trzy lata rozumiałem jako zdolność 
do rozwiązywania problemów społecznych, strukturalnych i instytucjonalnych wiel
kich grup społecznych, a nie jako umiejętność rozgrywania jednych przeciwko drugim. 
O ile dla jednych polityka to zdolność do utrzymania się przy władzy (a wtedy nie 
można nie mylić celów ze środkami), to dla mnie była ona czymś innym. A przynaj
mniej starałem się, by tym czymś innym była, robiąc swoje najlepiej jak tylko to 
potrafiłem i tak długo, jak w istniejącym otoczeniu było mi dane. Z mego punktu 
widzenia to otoczenie tylko częściowo dało się kształtować, w zasadzie bowiem był 
to czynnik obiektywny - jak pogoda dla rolnika. Tym lepiej, że obrodziło. 

Co zrobiliśmy przez te trzy lata? Ogromnie wiele. Dopiero teraz to widzę, 
z perspektywy większego dystansu czasu i przestrzeni. Wcale nie oczekuję i już się 
nie spodziewam obiektywnej i sprawiedliwej oceny tych dokonań i towarzyszących 
im potknięć. Wspomniałem już, że kłótnie o przeszłość i najróżniejsze jej inter
pretacje to domena walki politycznej, zwłaszcza u nas. Zakłamania zatem nie będzie 
brakowało i pewnie nawet historia też sprawiedliwa nie będzie. Dzisiaj zresztą nieco 
inaczej na nią patrzę niż kiedyś, bo już teraz wiem, że tak naprawdę to było inaczej 
niż o tym piszą w gazetach. Skoro tak jest przez ostatnie lata, to dlaczego miałoby 
być inaczej w bardziej już zamierzchłej przeszłości? Krzywe zwierciadło historii, 
a zwłaszcza bezlitośnie wykorzystywanych przez politykę mediów, nie jest jednak 
w stanie zatrzeć faktów, które same mówią za siebie. Pamiętam, że gdy przed trzema 
laty przedstawiałem publicznie Strategię dla Polski, to opozycja, irracjonalnie 
rozjątrzona pojawieniem się tego programu rozwoju społeczno-gospodarczego, 
z braku lepszych argumentów zarzucała mu brak instrumentów realizacji za
kładanych celów. Abstrahując już od tego, że i to była nieprawda, odpowiedziałem 
wówczas, że w Biblii nic nie ma o instrumentach, ale za to mowa jest tam o tym, 
że po owocach ich sądzić będziecie, jakie zatem są te owoce? 

Większe niż się spodziewałem. Ostatnio jeden z analityków zatytułował swój 
artykuł prasowy 9:3 dla Kołodki, podkreślając, że makroekonomiczne wskaźniki 
zostały w pełni lub z nawiązką zrealizowane aż w trzech czwartych przypadków. 
Mają jednak one to do siebie, że są wzajemnie powiązane i tym bardziej warto 
pewne związki raz jeszcze podkreślić. Otóż satysfakcję dzisiaj mam nie tylko z tego, 
że tak trzy, jak i pięć czy siedem lat temu miałem rację na gruncie teoretycznym, 
naukowym i koncepcyjnym, ale przede wszystkim ze względu na to, że teraz te 
racje zostały już jednoznacznie potwierdzone praktycznymi osiągnięciami polskiej 
gospodarki. Nigdzie nie jest to bardziej widoczne jak w kompozycji celów ze sfery 
stabilizacji i wzrostu. Choć ponoć miało być to niemożliwe - i niejeden politykujący 
ekonomista odsyłał mnie do podręczników, to możliwe było równoczesne obniżenie 
tak inflacji, jak i bezrobocia. Stopa inflacji spadła z prawie 38 procent w końcu 
1993 roku do około 15 procent na wiosnę 1997 roku. W tym samym mniej więcej 
czasie, od lata 1994 roku stopa bezrobocia obniżyła się prawie z 17 do 13 procent. 
W ekonomii znane jest pojęcie tzw. stopy stagflacji, która mierzy się swoistym 
wskaźnikiem mizerii ekonomicznej, wyliczanym jako suma stóp inflacji i bezrobocia. 
Otóż tenże wskaźnik spadł podczas realizacji Strategii dla Polski, aż dwukrotnie 
- z prawie 55 procent do 28 procent. 1 to jest nasze osiągnięcie doprawdy na miarę 
światową! 

10 



Od autora 

Co więcej, tym pożądanym zmianom towarzyszył znaczący wzrost gospodarczy. 
Produkt krajowy brutto zwiększył się realnie (po wyeliminowaniu skutków wyraź
nie spadającej inflacji) w latach 1994-1997 o ponad 20 procent. Nadal rośnie on 
w tempie około 6 procent rocznie, stworzone zostały bowiem polityką makro
ekonomiczną i reformami strukturalnymi oraz zmianami instytucjonalnymi od
powiednie ku temu przesłanki. Dzięki temu nie tylko coraz więcej możemy 
inwestować w przyszłość - tak w najcenniejszy kapitał ludzki, jak i w infrastrukturę 
- ale także coraz lepiej żyć współcześnie. Osiągnięcia Polski są szczególnie 
imponujące, jeśli zestawić je ze wskaźnikami ilustrującymi sytuację gospodarczą 
w innych krajach przechodzących przez trudny proces transformacji systemowej. 
Po krótkim okresie - krótszym niż w innych państwach ze względu na zaawan
sowanie rynkowych reform przeprowadzonych w Polsce w latach poprzedzających 
transformację - dochód narodowy zaczął się u nas stopniowo zwiększać. 

W skutek nowej polityki gospodarczej ostatnie lata przyniosły tutaj znaczne 
przyspieszenie. W rezultacie Polska jako pierwszy i jedyny kraj już w 1995 roku 
osiągnęła poziom produkcji sprzed załamania, tak dotkliwego kilka lat temu. 
Z obecnej perspektywy jeszcze wyraźniej widać, że zostało ono wywołane nie tylko 
samą transformacją, ale dodatkowo pogłębione licznymi błędami polityki gospodar
czej początku lat dziewięćdziesiątych. Skoro wtedy przestrogi przed nimi nie zostały 
wysłuchane, to dobrze, iż dane nam było później przynajmniej skorzystać z lekcji 
płynących z tamtego okresu. Można powiedzieć, że Polska wyjątkowo sprawnie 
przeszła od szoków bez terapii do terapii bez szoków. 

To natomiast, że w innych krajach recesja była głębsza niż w Polsce od końca 
1989 do połowy 1992 roku, dowodzi tylko tego, że popełniono tam jeszcze więcej 
błędów niż naonczas u nas. Skutkuje to tym, że PKB w innych transformowanych 
gospodarkach waha się w 1997 roku od ledwie 36 procent w Tadżykistanie i 37 
w Mołdowie poprzez 41 na Ukrainie i 52 w Rosji do 90 na Węgrzech i 100 
w Słowenii. Dla całej grupy 26 transformowanych państw Europy Środko
wo-Wschodniej i republik byłego Związku Radzieckiego wynosi on wciąż tylko 
około 73 procent, w tym dla tych pierwszych jakieś 93, a dla tych drugich zaledwie 
54 procent! Teraz jednak można od nas także nauczyć się wiele dobrego, w 1997 
roku bowiem PKB w Polsce sięga już 113 procent poziomu w porównaniu z rokiem 
1989. I to przy zgoła lepszej strukturze niż kiedykolwiek w historii. Odzwierciedla 
ją rekordowo wysoki poziom obrotów handlu zagranicznego, przy czym już około 
dwie trzecie z nich przypada na naszych partnerów z Unii Europejskiej, do której 
konsekwentnie zmierzamy. A dojść tam możemy tylko i wyłącznie na ścieżce 
szybkiego wzrostu gospodarczego, już nie tylko jako członek stowarzyszony z UE 
od kwietnia 1994 roku, ale przede wszystkim jako otwarta gospodarka rynkowa, 
o czym przesądza nasze członkostwo w OECD. 

Zdaniem onegdajszych krytyków niemożliwe jakoby miało być też zmniejszanie 
obciążeń fiskalnych i równoczesne zwiększanie realnych wydatków budżetowych, 
finansujących tak sferę usług społecznych, jak i rozwój infrastruktury naszej 
gospodarki. Może właśnie dlatego, żeby uczynić ten zamiar nieziszczalnym, tyle 
zapiekłości było w walce przeciwko obniżaniu podatków - zarówno bezpośrednich, 
czyli podatku dochodowego od ludności i przedsiębiorstw, jak i pośrednich, zwłasz
cza podatku importowego, wprowadzonego przez poprzedni rząd kilka lat wcześniej. 
Ale wtedy - wbrew zapowiedziom - budżet się sypał i jego deficyt w 1992 roku 
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przekraczał sześć procent PKB. Nie można było już dalej próbować ograniczania 
nadmiernego deficytu na drodze dalszych cięć na sferę konsumpcji społecznej, 
obciążono więc wszystkich podatkiem pośrednim, wliczonym w ceny szybko ros
nącego strumienia towarów importowanych. 

Wprowadzenie gospodarki na ścieżkę zrównoważonego i szybkiego wzrostu 
gospodarczego po 1993 roku jednak umożliwiło - przy pełnej determinacji politycz
nej (albo, jak kto woli, braku zdolności do kompromisów i krnąbrnym uporze...) 
- jednoczesne zmniejszenie obciążeń podatkowych i poprawę finansowania sfery 
budżetowej. Na tym tle za największe osiągnięcie w sferze społecznej uważam 
stopniowe, choć wciąż dalekie od zadowalających zmiany na lepsze w zakresie 
realnych nakładów przeznaczonych przez państwo na usługi społeczne. Ktoś mógłby 
powiedzieć, że dziwny to minister finansów, który w ogóle się o to troszczy, jakby 
innych zmartwień nie miał dosyć. Warto jednak pamiętać, że przede wszystkim 
realizowałem określoną strategię rozwoju, a nie tylko politykę finansową. Ta była 
dla mnie raczej instrumentem prowzrostowo zorientowanej polityki gospodarczej 
i społecznej niż samoistnym celem. Dlatego właśnie należało łączyć w jednym ręku 
stanowiska wicepremiera do spraw gospodarczych i ministra finansów, a podej
mowane dwukrotnie próby ich rozdzielenia udało się skutecznie zastopować. Tylko 
w taki sposób można było urzeczywistniać linię długofalowej polityki gospodarczej, 
w której równowaga budżetowa i niska inflacja to bardziej jej środki niż cele. 
Pomylenie jednych z drugimi sporo nas wcześniej kosztowało, czego niektóre skutki 
nadal odczuwamy, choćby w formie wciąż wysokiego bezrobocia czy przedłużających 
się kłopotów z płynnością finansową niektórych przedsiębiorstw. 

Tym bardziej dziś - a pewnie i za parę lat też - śpię spokojnie, bo znacząco 
udało się nam obniżyć ciężar długu publicznego. Spadł on z około 86 procent 
w końcu 1993 roku do poniżej 50 procent w roku bieżącym. To też dla przyszłości, 
to właśnie dla następnego pokolenia - na jego korzyść, a nie jego kosztem 
- realizowana jest Strategia dla Polski, jednym z kanonów realizowanej strategii 
było zachowanie symetrii pomiędzy redukcją zakresu własności państwowej poprzez 
prywatyzację a zmniejszaniem skali długu publicznego. To przecież państwo 
i społeczeństwo jest właścicielem jednego i drugiego i stąd też fundamentalnym 
błędem byłaby polityka szybkiej denacjonalizacji aktywów państwowych bez równo
ległego ograniczania długu państwowego. I tego ryzyka udało się nam - bo nie 
wszystkim się udało - szczęśliwie uniknąć. 

Osiągnięcia transformacji ustrojowej i polityki rozwoju w Polsce są szczególnie 
wyraźne w zestawienia z problemami występującymi w innych krajach regionu. 
W dwu z nich (Ukraina i Tadżykistan, a - być może - nadal także Rosja) produkcja 
spada już ósmy rok z rzędu. W sześciu następnych - po przejściowym okresie 
ożywienia pojawiła się w międzyczasie ponownie recesja. Jeszcze w innych, w tym 
w sąsiednich Czechach, wyraźnemu przyhamowaniu uległo tempo wzrostu, a gdzie 
indziej przyspieszyła znowu inflacja. Odwrotnie niż u nas, gdzie produkcja rośnie, 
a inflacja spada, są kraje -jak Bułgaria czy Rumunia w 1997 roku-gdzie produkcja 
spada, a inflacja rośnie. 

Nie wszystko jednak wyraża się we wskaźnikach ilościowych, na długą metę 
bowiem ważne są zmiany strukturalne i instytucjonalne. Pomimo nagłaśnianego 
przez politycznie zainteresowane media malkontenctioa w niektórych, zwłaszcza 
opozycyjnych środowiskach związanych z poprzednio rządzącymi ekipami (co 
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wyjaśnia psychologiczne i emocjonalne podłoże tych narzekań), Polska i na tej 
płaszczyźnie przedstawia się coraz lepiej. We wszystkich rankingach oceniających 
postęp rynkowych reform plasowani jesteśmy jeśli nie na pierwszym, to na jednym 
z czołowych miejsc. Biorąc pod uwagę szeroki zestaw jakościowych czynników 
instytucjonalnych oraz postęp w sferze reform strukturalnych Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju także w swoim ostatnim raporcie umiejscawia Polskę na 
czele krajów transformowanych. Podobnie czyni wiele innych organizacji między
narodowych, banków inwestycyjnych, agencji ratingowych czy niezależnych ośrod
ków badawczych. 

Co jest przyczyna tych osiągnięć? Gdzie tkwi ich źródło? Otóż odpowiedź jest 
równie prosta, jak i skomplikowana: to POLITYKA. To właśnie polityka gospodar
cza - rozumiana jako zdolność do rozwiązywania problemów, a nie sposób na ich 
kreowanie w ferworze walki o władzę albo zabiegania o realizację własnych czy 
grupowych interesów - przynosi efekty. Pod warunkiem, że polityka ta jest dobra 
i właściwie dostosowana do stojących przed nią wyzwań. Odejście od nie tylko 
błędnych, ale i szkodliwych koncepcji szokowej terapii, braku polityki przemysłowej 
jako najlepszej polityki czy też twórczej destrukcji stworzyło szanse dla skutecznej 
polityki. Ich wykorzystanie z kolei możliwe było w rezultacie nowego podejścia, 
nowej koncepcji i jej konsekwentnej realizacji. 

Przede wszystkim polega to na przywiązaniu należytej wagi do stopniowych 
zmian instytucjonalnych i tworzeniu organizacyjnej obudowy rynku, zabieganiu 
o poprawę czynnika behawioralnego na rozwijającym się rynku, re-regulacji rynków 
finansowych i kapitałowych, aktywnej polityce strukturalnej i regionalnej, dbałości 
0 poprawę sterowania sektorem publicznym poprzez jego komercjalizację i demo
nopolizację poprzedzającą prywatyzację w sektorze usług społecznych, prywatyzację 
W powiązaniu z dbałością o poprawę zarządzania i większe dochody budżetowe, 
sukcesywne równoważenie finansów publicznych na drodze rosnących dochodów 
i wydatków przy spadającej redystrybucji dochodu narodowego, partnerskie stosunki 
pracy i negocjacyjny w miejsce konfrontacyjnego mechanizm kształtowania płac. 
Przywrócenie właściwego miejsca państwa w regulacji rynku i wspomaganie jego 
sił odpowiednimi rozwiązaniami instytucjonalnymi oraz twarda polityka finansowa 
- to recepta, która została zastosowana w Polsce. Rzecz bowiem nie w rugowaniu 
państwa z gospodarki, ale w nowym jego uplasowaniu i odmiennym niż kiedyś 
zdefiniowaniu. Transformacji nie da się zrobić bez aktywnego i mądrego wykorzys
tania państwa i zaangażowania rządu po właściwej stronie tego procesu. Nadmierny 
liberalizm jest tak samo groźny jak nadmierny populizm i dobrze, że Strategia dla 
Polski była w stanie skutecznie uniknąć obu tych niebezpieczeństw. 

Miotanie się między jednym a drugim jest szczególnie niekorzystne dla kształ
towania nieodzownej harmonii między polityką transformacji a polityka rozwoju. 
1 tym razem nie należy mylić jednego z drugim. Transformacja to zmiana systemu, 
a polityka rozwoju prowadzona musi być w jego aktualnie istniejących ramach. 
W długim jednak okresie to właśnie zmiany ustrojowe mają wspomagać politykę 
rozwojową. To jest podstawą Strategii dla Polski i to jest niezbywalny warunek 
powodzenia w polityce gospodarczej. Nadmierne koncentrowanie uwagi na zmia
nach systemowych grozi zgubieniem z pola widzenia celów rozwojowych. Tak było 
w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych. Przesadne skupianie się na działa
niach prowadzących do doraźnych efektów w postaci wzrostu produkcji - a takie 
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z kolei naciski płynęły z części środowiska znajdującej się u władzy koalicji 
- osłabiałoby zdolność do długofalowych zmian systemowych, hamując je czy nawet 
blokując na dłuższą metę. Może stąd właśnie bierze się w niektórych kręgach 
nierealistyczna tęsknota za radykalnymi zmianami, szybką prywatyzacją, szokami, 
w innych natomiast pragnienie doraźnego, jeszcze większego niż w rzeczywistości 
zdynamizowania gospodarki bez dostatecznego oglądania się na ryzyko desta
bilizacji. 

Brak dobrej koncepcji nie może uzasadniać stosowania złej. Jeśli się ją narzuca, 
to potem trudniej przezwyciężyć negatywne tego następstwa. Tak przecież dzieje 
się z prywatyzacją, która ma kluczowe znaczenie dla sukcesu całej transformacji. 
Dobrą prywatyzacją można wiele osiągnąć, złą jeszcze więcej można zepsuć. Gorzka 
to satysfakcja, jeśli w bardzo wpływowym i opiniotwórczym tygodniku The 
Economist czytam - niestety dopiero teraz, a nie podczas wielu lat borykania się 
z fałszywym podejściem - że to właśnie polska prywatyzacja, dzięki wieloścież-
kowemu i stopniowemu, a nie radykalnemu podejściu, daje wyraźnie lepsze skutki 
niż gdzie indziej. Byliśmy w stanie uniknąć wielu skandali, afer i kłopotów dzięki 
nowemu podejściu do procesu przekształceń własnościowych. Szybkie zmodyfiko
wanie uprzednio realizowanej polityki prywatyzacyjnej dało zapowiadane efekty, 
choć znowu trzeba było wysłuchiwać wielu niesprawiedliwych i z gruntu błędnych 
uwag na temat jej domniemanego hamowania czy też znosić gazetowe brednie 
w postaci haseł o wyrwaniu prywatyzacji zębów (dlaczego niby prywatyzacja 
miałaby gryźć i kogo?!). 

Kryterium skutecznej prywatyzacji jest jego efektywność, a nie tempo. To 
ekonomia i polityka, a nie wyścig, kto sprzeda szybciej, czyli - najczęściej - taniej. 
Zresztą, o to właśnie w dużym stopniu chodzi w tej grze. Teraz nawet The 
Economist (15 luty 1997), który wcześniej pisał o naszej prywatyzacji i komerc
jalizacji pod znamiennym tytułem Czerwoni do koryta, przyznaje - aczkolwiek 
nie do końca czyni to wprost - kto miał rację, gdy stwierdza, że to właśnie 
w Czechach i Rosji, odmiennie niż w Polsce, prywatyzacja ...zakończyła się 
w zaćmionym, zdominowanym przez koterie systemie, w którym banki 
i szefowie przedsiębiorstw trzymają się nawzajem dobrze, ale mało przy 
tym dbają o interesy akcjonariuszy. 

Próby narzucania złych koncepcji ekonomicznych na siłę, pod presją rzekomego 
braku alternatywy, uruchamiają też z czasem działanie obronnych mechanizmów 
politycznej demokracji. W Polsce wyraźnie przejawiał się on w każdych kolejnych 
wyborach lokalnych, parlamentarnych i prezydenckich, choć nie każdy i nie od razu 
(a niektórzy nawet do dzisiaj) był w stanie wyciągnąć z tego właściwe wnioski. Ci 
co nie potrafili sobie dać rady, odchodzili, a szansa była dawana następnym. My 
ją przynajmniej potrafiliśmy wykorzystać. Gdzie indziej zaś różnie to bywa. 
W sumie jednak z dotychczasowego przebiegu transformacji rysuje się mieszany 
i nie najbardziej pozytywny obraz. Szczególnie niepokoją na nim wyraźne czarne 
plamy. Najbardziej spektakularny jest tutaj kryzys albański, ale i sytuacja w innych 
krajach niepokoi. Niepodejmowanie trudnych, ale przecież pożądanych rynkowych 
reform na Białorusi czy też złe ich ustawienie w Bułgarii daje tam wyraźne skutki 
kryzysowe. Brak umiejętności równoczesnego sterowania polityką systemową i roz
wojową przynosi ostatnio narastanie niekorzystnych tendencji w Czechach i na 
Łotwie. Prawdziwie dramatyczna sytuacja jednakże występuje na Ukrainie i w Rosji. 
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To już coś więcej niż kryzys, to bowiem kryzys w kryzysie, to prawie jak czarna 
zaraza sprzed sześciu i pół wieku, tyle że wtedy dochód na głowę wcale się nie 
obniżył... Wtedy biedni się wzbogacili (więcej było do podziału pomiędzy zdziesiąt
kowaną ludność), a bogaci zubożeli (spadły zyski i renty z zołasności). Teraz 
- w wyniku ubóstwa i nędzy szybko narastającej w wyniku kataklizmu, jakim jest 
spadek dochodu narodowego podczas ostatnich lat o połowę - biedni biednieją jeszcze 
bardziej, a nowobogaccy bogacą się coraz szybciej. Szacuje się, że wskutek związanej 
z tą biedą nadumieralności zmarło prawie dwa miliony ludności. A tak wcale 
przecież nie musiało być. jeśli były premier Rosji Jegor Gajdar powiada dziś, że 
realizacja obecnych zamierzeń moskiewskiego rządu może doprowadzić Rosję na 
początku 1999 roku do podobnej sytuacji gospodarczej, jaka występowała w Polsce 
w końcu 1992 roku, to można się z tym zgodzić. Trzeba jednak od razu dodać, że 
gdyby po tym roku u nas kontynuowano wcześniej zastosowane podejście, to sytuacja 
w Polsce mogłaby obecnie przypominać stan gospodarki rosyjskiej. Tak się jednak 
nie stało, po drodze bowiem nastąpiła jakościowa zmiana w polityce gospodarczej, co 
przynosi coraz lepsze, powszechnie dostrzegane efekty. Transformacja ustrojowa to 
nie czarna zaraza, pod warunkiem, że potrafi się i chce zarazem nią właściwie 
sterować. Jeśli nie, to dochodzi do niebezpiecznej sytuacji, w której najłatwiejszy 
sposób ocalenia w „nowej Rosji" to okłamywać służby podatkowe; opłacać 
się szantażystom, korumpować lokalną biurokrację, uprawiać handel wy
mienny i płacić pracownikom z wielomiesięcznym, opóźnieniem, jeśli w ogó
le. Powstały system nie tylko pozwala na to wszystko; w istocie on to 
wymusza, jeśli chce się przetrwać (The New York Review, March 27, 1997). 

Szkoda, że tak się stało, choć przecież wielu innych ekonomistów i socjologów 
- i ja także (Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?, BGW 
1991) - przewidywało tego rodzaju zagrożenia, gdy przestrzegaliśmy przed wizją 
koszmaru w postaci luki systemowej nie-plan, nie-rynek, ale górę niestety wzięły 
inne rady. Co ciekawe, jeden ze znanych skądinąd doradców właśnie stwierdził, że 
Rosji jest już gospodarka rynkowa, tylko... ludzie tego jeszcze tam nie rozumieją. 
Otóż rzecz w tym, że to on nie rozumie, że rynek istnieje i funkcjonuje nie wtedy, 
gdy dominuje własność prywatna i gospodarka jest zliberalizowana, ale wtedy, 
kiedy działają także instytucje gwarantujące efektywność tego rynku i chroniące 
ludność przed jego przyioarami, a także i wtedy, kiedy ludzie to rozumieją. Szokiem 
można wpędzić tylko w biedę, a nie w zrozumienie logiki funkcjonowania rzeczywis
tości gospodarki rynkowej. Nic dziwnego zatem, że z wielką goryczą mówi się 
w Rosji, że teraz okazuje się, iż kiedyś okłamywano ludzi, mówiąc im o tym, jak 
jest w komunizmie, ale mówiono prawdę o tym jak jest w kapitalizmie... 

Książka ta, podobnie jak dwie poprzednie - Rok w polityce (1995) i Dwa lata 
w polityce (1996) - powstała przy okazji pracy w rządzie i aktywnego angażowania 
się w publiczne dyskusje nad sprawami transformacji systemowej, polityki gos
podarczej i rozwoju. Cotygodniowe artykuły w tygodniku Polityka i często 
odpowiedzi na liczne pytania nurtujące opinie publiczną ułożyły się w pewną całość, 
która zawarta jest na kartach tej książki. Widać przy tej okazji, jak wielką drogę 
przebyliśmy razem podczas tych trzech lat, które przecież wszyscy, każdy na swój 
sposób, spędziliśmy razem w polityce. Myślę, że było warto. 

Helsinki, 1 czerwca 1997 r. 





Powiesić strzelbę, to wypali 
Z autorem książki rozmawia Jerzy Baczyński 

Jak pan się czuje w stanie spoczynku? To chyba trudne, kiedy po trzech 
latach gorączkowej aktywności nagle wszystko wokół cichnie? 

Miałem obawy jak zniosę tę zmianę, zwłaszcza że była ona radykalna: 
w dniu, w którym przestałem pełnić rządowe funkcje, wyszedłem z biura 
o drugiej w nocy, o siódmej rano byłem już w drodze na lotnisko, a o jedenas
tej podjąłem pracę w Światowym Instytucie Badań Rozwoju Gospodarczego 
WIDER w Helsinkach. Helsinki są miastem tak spokojnym, że wrażenie 
nagłego przeniesienia do innego świata zostało jeszcze spotęgowane. Ale już 
po kilku dniach stwierdziłem, że chyba doszedłem do siebie, bo znów zaczęło 
mi brakować czasu. Oczywiście, jakąś część dnia zabierają mi teraz zakupy, 
pranie, sprzątanie, prowadzenie własnego sekretariatu, ale także - coraz 
bardziej - zajęcia naukowe. Realizuję własny projekt badawczy: Polityczne 
i ekonomiczne aspekty pokomunistycznej transformacji. 

Czy uważnie śledzi pan wydarzenia w Polsce? 
Absolutnie nie, częściej dzwonią do mnie niż ja do Polski. Jestem wolny 

od wpływu polskich mediów, skupiam się raczej na danych statystycznych 
i wiarygodnych profesjonalnie analizach, co daje mi dystans w ocenie 
polskiej rzeczywistości. Nie mam też ochoty na żadne doraźne reakcje czy 
interwencje. 

Wygląda na to, że pańska przygoda z polityką rzeczywiście się skończyła. 
Czy warto było oddać trzy lata polityce? 

To były chyba moje najlepsze trzy lata w życiu, choć należałoby je pewnie 
uznać za równowartość dziewięciu lat, bo pełniłem równocześnie trzy 
funkcje: wicepremiera, szefa Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
i ministra finansów. O roli stałego felietonisty Polityki już nie wspominam. 
Właściwie każda z tych funkcji mogłaby być oddzielona i sprawowana przez 
różne osoby na pełnych etatach Oczywiście, decydując się na objęcie tych 
urzędów miałem pomysł na to co chcę robić, a także pewne wyobrażenie 
o tym jak. Niestety, inaczej człowiek wyobraża sobie wojnę, kiedy studiuje 
teorię wojskowości, a inaczej kiedy sam przeszedł kilka kampanii i jeszcze 
parę razy dostał serię w plecy. Nie mówię tego tonem pretensji: ponieważ 
lubię się uczyć, wdzięczny jestem losowi za tę lekcję. 
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Na czym więc, zdaniem byłego polityka, polega uprawianie polityki? 
Kiedyś, w audycji telewizyjnej, pański redakcyjny kolega Krzysztof Mro

ziewicz, zanim zadał mi pytanie, zdefiniował politykę jako walkę o władzę. 
Od razu zaprotestowałem, mówiąc, że dla mnie polityka to przede wszys
tkim zdolność do rozwiązywania wielkich społecznych problemów. Ta moja 
definiq'a była nieustannie konfrontowana z innymi pojęciami na temat 
polityki, w tym i z takim, że władza jako cel uświęca środki. Kiedy przeciw 
temu się buntowałem, padały zarzuty że mam wstrętny charakter, że jestem 
nieelastyczny, uparty, arogancki. Być może godząc się na rzeczy oburzające 
byłbym bardziej skuteczny, a więc byłbym lepszym politykiem. Ja jednak, 
będąc ukształtowany w świecie nauki, przyjmowałem , że istnieje prawda 
i że można jej dociec w merytorycznej dyskusji, przy pomocy argumentów. 
I że takiej prawdy trzeba bronić. Paradoksalnie, ten mój nieco naiwny upór 
bywał jednak bardziej skuteczny od stuprocentowej giętkości, uchodzącej 
za siłę polityków. Jeśli popatrzeć na wyniki prowadzonej przeze mnie 
polityki gospodarczej i stopień realizacji wytyczonych celów, nie było tak 
źle z moją sprawnością polityczną. Niestety, dobre wyniki gospodarki nie 
przekładały się tak jak oczekiwałem na nastroje i oceny społeczne. Tu 
przyznaję się do pewnej porażki, mimo iż niektórzy nazywali mnie przecież 
ministrem gospodarki i propagandy. 

Propaganda sukcesu nie ma u nas wzięcia. 
Ma za to wzięcie czarna propaganda. Przyznaję, że nieco zawiodłem się 

na mediach, które - jak odkryłem - są jeszcze bardziej rozpolitykowane niż 
partie. Środki przekazu tak mocno ingerowały w samą treść przekazu, 
przekręcając, przekłamując, manipulując, że biuro prasowe ministerstwa 
finansów, zamiast być źródłem informacji, zajmowało się niemal wyłącznie 
pisaniem sprostowań. To psuło nerwy, zajmowało mnóstwo czasu i energii. 
Dziś uznaję, że w wielu przypadkach w ogóle nie powinienem był mówić 
o tym co i dlaczego robię. 

Kiedy przychodziłem do polityki miałem jednak kolejne,pewnie naiwne, 
przekonanie, że społeczeństwo trzeba informować, przekonywać, wysłuchi
wać. Stąd także wzięła się moja cotygodniowa obecność w Polityce, co 
przecież i dla redakcji i dla mnie było obciążeniem i ryzykiem. Jeśli jednak 
przez trzy lata ani razu nie złamałem mojego zobowiązania wobec redakcji 
i czytelników Polityki, jest to pośredni dowód, jak bardzo ceniłem sobie 
możliwość bezpośredniego wyjaśniania polityki gospodarczej. Wiem jed
nak, że przytłaczająca większość obywateli nie ma dostępu do informacji 
z pierwszej ręki ani możliwości ich samodzielnej oceny, że zdana jest na 
przekazy medialne, które kształtują własną rzeczywistość, złożoną nie 
z faktów a z interpretacji. Politycy łatwo ulegają pokusie aby lokować się 
w tej właśnie medialnej przestrzeni, tworzyć tzw. fakty prasowe i na nie 
reagować, dbać nie tyle o powierzone im publiczne sprawy a o własny 
wizerunek. Jeśli polityk zachowuje się jak aktor, a polityka myli mu się 
z show-bussinessem, jest to zjawisko społecznie niebezpieczne. 

Czy ma pan wrażenie, że media panu nie sprzyjały? 
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Więcej, mam wrażenie, że były wobec mnie wrogie. Mimo tego,odchodząc 
z urzędu, zajmowałem wysokie piąte miejsce na liście polityków obdarza
nych największym poparciem społecznym, a już po moim odejściu ok. 60 
proc. ankietowanych pozytywnie oceniło „wpływ Kołodki na gospodarkę 
kraju" . To powinien być powód do zastanowienia także dla mediów. 
Rzeczywistość jakoś w końcu przebija się przez rozpylaną przez media mgłę 
słów, interpretacji i przeinaczeń. 

A nie myślał pan o tym aby owo poparcie społeczne sprawdzić w wybo
rach? Nie chce pan być politykiem wybranym przez naród? 

Nie. Sądzę zresztą, że wybieranym politykom, którzy muszą zabiegać 
o popularność,potrzebni są tacy jak ja wykonawcy, mniej wrażliwi na to co 
powie elektorat. 

A jak pan ocenia sprawność naszego systemu politycznego, tzn. jego 
„zdolność do rozwiązywania społecznych problemów" - bo tak definiuje 
pan sens polityki? 

Jeśli spojrzeć na to ile lat trwa we Francji reforma systemu podatkowego, 
w USA reforma służby zdrowia, albo jak Niemcy przeprowadzają zmiany 
systemu emerytalnego, to jesteśmy na poziomie średniej światowej. Ale 
tamte kraje nie dokonują tak rozległej transformacji ustrojowej. Jeden z wielu 
paradoksów okresu transformacji polega na tym, że niedojrzały system 
polityczny musi radzić sobie z ogromnymi wyzwaniami i obciążeniami. 

Czuję profesorską nostalgię za oświeconym absolutyzmem. 
Jako obywatel wolę mieć kłopoty z demokracją niż z dyktaturą. Zgadzam 

się, że obecne procedury decyzyjne są dysfunkcjonalne, przewlekłe, zawiłe, 
podatne na wyładowania i zakłócenia polityczne, na nadużycia. Co jakiś 
czas wraca więc postulat utworzenia silnej władzy prezydenckiej, co prze
cież jest także wariantem systemu demokratycznego i nie musi oznaczać 
dyktatury. Ale w Polsce istnieje silna nieufność wobec politycznych auto
rytetów, potrzeba kontrolowania władzy, patrzenia jej na ręce, równo
ważenia wpływów. To wymusza podejmowanie decyzji w trybie żmudnych 
uzgodnień i kompromisów, często złych, lub wręcz zgniłych, dających 
każdej stronie tyle samo niezadowolenia i niesmaku. Z tego punktu widze
nia np. rządy prezydenckie istniejące w wielu krajach pokomunistycznych 
powinny być, teoretycznie, znacznie sprawniejsze niż rządy polskie. A jed
nak to my jesteśmy w czołówce pod względem zaawansowania pożądanych 
zmian systemowych i pod względem tempa rozwoju gospodarczego. Forma 
rządów nie jest więc rozstrzygająca dla powodzenia transformacji i dla 
wzrostu gospodarczego. 

Jakie siły napędzają polską gospodarkę? 
Wyzwoliliśmy olbrzymie pokłady przedsiębiorczości. Te siły ujawniły się 

głównie w sektorze prywatnym. Czynnikiem wspomagającym były dobrze 
ustawione proporcje makroekonomiczne; robiliśmy to lepiej niż jakikolwiek 
kraj w Europie Środkowej. 
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Opozycja powtarza, że po udanej transformacji na początku lat 90. 
gospodarka rozwijała się już o własnych siłach... Jaki, pańskim zdaniem, 
jest w ogóle wpływ polityki gospodarczej na gospodarkę? 

Opozycja mówi tak: jest dobrze, ale ten sukces nie ma autora, a już na 
pewno autorem nie może być rządząca w ostatnich latach koalicja. Prowo
kuje to dość jałowy spór o to kiedy zostały stworzone mechanizmy napę
dzające gospodarkę. Zgadzam się, że wszystkie ekipy po 1989 roku mają 
tu swój wkład, ale nie zgodzę się, że w ciągu ostatnich trzech lat mieliśmy 
do czynienia z prostą kontynuacją. Strategia dla Polski zawierała zasadniczo 
odmienne podejście do gospodarki, w porównaniu z polityką poprzed
ników. Np. dokapitalizowanie i konsolidacja sektora bankowego, eliminacja 
znacznej części tzw. złych długów, restrukturyzacja przedsiębiorstw przy 
angażowaniu środków publicznych, preferencje podatkowe pobudzające 
inwestycje - to były nowe rozwiązania. Wszędzie na świecie rządy od
grywają znaczącą rolę w podnoszeniu (lub obniżaniu) sprawności i kon
kurencyjności gospodarki. 

Ale raczej w roli regulatora niż aktywnego podmiotu gospodarczego. 
W Polsce państwo nadal jest właścicielem i gospodarzem ogromnej części 
majątku produkcyjnego. Czy nie powinno się samoograniczać? 

Ależ tak się dzieje. Są jednak takie problemy strukturalne, które w żaden 
sposób, pokojowo, nie dadzą się rozwiązać bez interewencji i aktywnej 
roli państwa. Łatwo mógłbym wskazać obszary interwencji niekoniecz
nych lub niezręcznych, a także obszary przeregulowane, ale musiałbym 
także wskazać rolę partii opozycyjnych w utrwalaniu takiego stanu rzeczy. 
Starałem się nadmierną rolę państwa ograniczać, choć sojuszników miałem 
niewielu. 

Jakby pan zatem opisał obecny ustrój gospodarczy Polski? 
Jest to gospodarka rynkowa, zasadniczo otwarta i zliberalizowana, co 

zresztą zostało potwierdzone przyjęciem Polski do OECD. Natomiasat 
system nie jest czysty: nie wszystkie obszary są regulowane rynkowo, 
znaczny jest udział sektora państwowego, duży zakres interwencji politycz
nej w gospodarkę. 

Najbardziej nie lubiłem prowadzenia obrad KERM bo tam właśnie te 
nierynkowe mechanizmy najmocniej się ujawniały, w żądaniach specjalnego 
traktowania lub specjalnego zasilenia jakieś kolejnej specjalnej gałęzi. Kiedyś 
w Filharmonii zaczepił mnie skrzypek: panie premierze, kiedy będą pod
wyżki? Myślę, że żadnemu skrzypkowi w Niemczech czy we Francji nie 
przyszłoby do głowy, aby pytać ministra finansów o podwyżkę płac. Bo 
minister nie ma nic do tego. A u nas, niestety, ma. Nasz system jest 
nadmiernie upolityczniony, choć mniej niż kiedykolwiek przedtem. Przynaj
mniej tendencja jest prawidłowa. 

Najlepszym sposobem na „odpolitycznienie" gospodarki jest jej prywa
tyzacja. Nie przejdzie pan do historii jako Wielki Prywatyzator. 
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Wolę rozmawiać o tym co jest możliwe, a nie co jest słuszne. Szybka 
prywatyzacja jest słuszna, lecz nie zawsze możliwa. Podczas moich licznych 
podróży po świecie nie zdarzyło się, aby ktoś pytał mnie o możliwości 
kupienia polskiej kopalni, huty czy stoczni. Natomiast wielu było zaintere
sowanych bankami, telekomunikacją, przemysłem tytoniowym. Żeby sprze
dać trzeba mieć kupca. Nie uznaję w odniesieniu do prywatyzacji kryterium 
szybka-wolna. Albo jest dobrze i korzystnie przeprowadzona, albo nie. 
Czasem wolniejsza prywatyzacja bywa lepsza, bo pozwala uzyskać lepszą 
cenę. Tu należy wystrzegać się dogmatów. 

Prywatyzacja formalnie podlegała innemu ministrowi. Czy przez te trzy 
lata czuł się pan odpowiedzialny za całą gospodarkę? 

Ja odpowiadałem głównie za makroproporcje ekonomiczne. Wiedziałem 
jednak, że nie da się utrzymać zdrowych makroporoporcji bez odpowiednich 
zmian w skali mikro, na poziomie gałęzi, przedsiębiorstw, jednostek sfery 
budżetowej. Dlatego uważałem, że minister finansów powinien być jedno
cześnie głównym strategiem gospodarczym. Taki też stawiałem warunek 
mojej obecności w kolejnych trzech rządach. W polityce gospodarczej musi 
być.jakiś główny architekt, jakiś lider i tę rolę starałem się pełnić, mając 
w ręku tak mocne narzędzia jak przewodnictwo KERM i budżet państwa. 
Istnienie wyraźnego centrum decyzyjnego jest ważne także psychologicznie. 
Nauczyłem się, że w polityce ogromną rolę odgrywają czynniki subiektywne, 
personalne, że ktoś kogoś nie lubi, chce się na kimś odegrać, lub przeciwnie. 
Aby powstał zespół, który potrafi wspólnie coś wykonać, musi być dyrygent. 

Przekazał pan pałeczkę następcy; co dalej powinno być grane? 
Trzeba spokojnie kontynuować te zmiany instytucjonalne i strukturalne, 

które już trwają. Największym błędem, jaki popełniono w transformacji 
pokomunistycznej wszędzie w Europie, było niedocenienie wątku instytuc
jonalnego. Rynek to reguły, ludzie, którzy się tymi regułami kierują, ale 
także instytucje. Tu mamy duże zaniedbania, że wspomnę o funduszach 
emerytalnych, funduszach inwestycyjnych, rynku ubezpieczeniowym, gwa
rancjach bankowych. 

Stworzenie tych instytucji będzie - oczywiście - wymagało wielu poli
tycznych transkacji wiązanych. Politycy w ogóle unikają działania w długiej 
perspektywie, przekraczającej horyzont najbliższych wyborów. Ja liczyłem 
np., że reformę ubezpieczeń społecznych zdołam wprowadzić już w pier
wszym roku mego urzędowania. Okazało się to politycznie niewykonalne. 
Ale gdybym strzelby w pierwszym akcie nie powiesił, to w czwartym by 
nie wypaliła: dziś właściwie wszystko jest już gotowe do rozpoczęcia tej 
wielkiej operacji, choć jeszcze niejeden minister finansów będzie miał z tym 
do czynienia. 

Następną ważną sprawą jest dyscyplina finansowa i budżetowa, co 
w praktyce zamienia się na nieustanne spory z kolejnymi grupami zgłasza
jącymi swoje roszczenia. W krótszym horyzoncie, sprawą najważniejszą 
będzie natomiast przygotowanie dobrego budżetu na rok 1998. Ten budżet 
trzeba pisać w samym szczycie kampanii wyborczej. 
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Obawia się pan wpływu wyborów na losy polskiej gospodarki? 
Wyborcy mogą ulec iluzji, że przyjdą nowi ludzie, którzy wymierzą 

sprawiedliwość, poprawią sytuację każdego z osobna itd. Ale mnóstwo 
przykładów światowych wskazuje, że nawet populiści po objęciu władzy 
stają się pragmatykami. Jeśli wyborcy opowiedzą się za opcją prawico-
wo-populistyczną, to zostaną oszukani. Ich wybrańcy , w większości przy
padków, nawet nie podejmą próby realizacji swoich obietnic, podobnie jak 
- na szczęście dla gospodarki - zwycięzcy wyborów z 1993 r. nie dotrzymali 
wielu ówczesnych obietnic i zapowiedzi. Zresztą, zepsuć polską gospodarkę 
wcale już nie jest tak łatwo. Musiałyby zostać popełnione poważne błędy 
w obszarze rezerwy-kurs walutowy-stopa procentowa. Niemniej, jeśli wy
grałaby populistyczna prawica, to kreślę czarny scenariusz: Polska nie 
będzie w Unii Europejskiej. Kropka. 

To znaczy, że dla przyszłości Polski największym zagrożeniem jest 
polityka? 

Zanim przyszedłem do polityki miałem złudzenie, że rządzą w tym 
światku zasady racjonalizmu, logiki, racji. Dziś wiem, że wszędzie, w każ
dym kraju i w każdym systemie, są ludzie wybitni i wredni, pracowici 
i cwaniacy, a przede wszystkim są różne interesy. W rzeczywistej polityce 
jest wiele elementów, które nie występują w modelach teoretycznych. 
Dlatego teraz, w mojej nowej roli, próbuję znaleźć sposoby łączenia teorii 
ekonomii z warunkami instytucjonalno-politycznymi. Można by powie
dzieć, że znów przygotowuję się do wykładów z teorii wojny partyzanckiej 
w tropikalnej dżungli. Niestety, spora część mojej wiedzy jest nieprzekazy-
walna. Nie będę więc opowiadał o moich doświadczeniach z polityką, bo 
przecież, tak naprawdę, nikt nie słucha kombatanckich wspomnień wete
ranów. Ale po tych trzech latach spędzonych w polityce wiem, że to polityka 
jest realnym życiem, a nie nauka. 



Odpowiedzi i pytania 

(Felietony zamieszczone 
na łamach tygodnika „Polityka") 





Rancho w Małopolsce 

Rancho w Małopolsce 
W tym tygodniu w Sejmie odbywa się debata nad polityką zagraniczną. 
Jednym z jej kluczowych elementów są stosunki ekonomiczne, choć przy 
takich okazjach poświęca się im mniej uwagi niż na to zasługują. W końcu 
to potencjał i perspektywy gospodarki decydują o miejscu narodów i pozycji 
państw na arenie międzynarodowej. Dlatego też dobrze się dzieje, że 
obecnie najlepszym ambasadorem polskiej sprawy w świecie jest polska 
gospodarka. Razem z kulturą toruje ona drogę i ułatwia działania politykom 
oraz dyplomatom. 

W polityce zagranicznej uwaga w sposób naturalny koncentruje się na 
obszarach najważniejszych z punktu widzenia interesów strategicznych 
i układów geopolitycznych. Stąd też niektóre regiony świata wydają się 
bardziej odległe, a niekiedy nie tak samo ważne, jak te położone bliżej nas 
- w sensie geograficznym i politycznym. Tym bardziej nie należy ich tracić 
z pola widzenia gdy odległość odgrywa coraz mniejszą rolę, a sojuszników 
niekiedy znaleźć można dalej niż bliżej. Z tej perspektywy zatem trzeba 
widzieć niedawną wizytę premiera Włodzimierza Cimoszewicza w Indo
nezji, Malezji i Tajlandii czy też mój wcześniejszy pobyt w innych państwach 
ASEAN-u - Singapurze i Wietnamie - oraz w Australii. Tak też postrzegam 
wizytę w Meksyku, jednym z największych i najważniejszych państw 
Ameryki. 

Wiele jest podobieństw pomiędzy Meksykiem a Polską, również i z tego 
powodu, że oba kraje przechodzą przez trudny proces dostosowań struk
turalnych, systemowej liberalizacji oraz integracji z gospodarką światową. 
Zasadnicza różnica natomiast polega na różnicy znaku. Otóż w ubiegłym 
roku PKB zmienił się w obu krajach o wskaźnik siedmioprocentowy, przy 
czym w Meksyku poprzedzony jest on znakiem minus, a w Polsce plus. 
Ten wątek pojawiał się zarówno podczas moich spotkań z czołowymi 
politykami, jak i w trakcie wykładu w Colegio de Mexico. Prezydent Ernesto 
Zedillo, którego na zaproszenie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
powinniśmy gościć w Polsce w przyszłym roku, podziela pogląd, że 
podstawowy błąd polegał na zbytnim uzależnieniu gospodarki od jednego 
kraju - USA. Jest to główny partner Meksyku, a wzajemne obroty handlowe 
na poziomie 120 miliardów dolarów sięgają aż 80 procent handlu zagranicz
nego. Co więcej, Meksyk dopuścił do skoncentrowanego w czasie dopływu 
krótkoterminowego kapitału spekulacyjnego, głównie amerykańskiego. 
W wyniku błędnego ruchu dewaluującego peso w złym momencie i stopniu 
- kapitał ten lawinowo odpłynął. To zaś pociągnęło za sobą największy 
w ostatnich latach kryzys, co - zważywszy na jego skalę - ma implikacje 
nie tylko lokalne. 

Studenci i profesura Colegio de Mexico dość uważnie śledzą dokonania 
Polski i nasze włączanie się do światowej gry finansowej. Na tej płaszczyźnie 
także starają się poszukiwać podobieństw i różnic. Jedną z nich na pewno 
jest i to, że my nie łączymy obsługi długu publicznego z pieniądzem 
zagranicznym, tak jak Meksyk uczynił to wiążąc się z dolarem i tym samym 
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nadmiernie uzależniając swoją sytuację od zmian jego kursu, na co sam 
przecież nie ma żadnego wpływu. Teraz - wyciągając wnioski z tego 
gorzkiego doświadczenia - meksykańscy politycy i ekonomiści dostrzegli 
niekłamane zalety polityki różnicowania, wchodzenia w związki gospodar
cze z różnymi częściami świata. Debatując w Sejmie o polityce zagranicznej 
też warto o tym pamiętać. O ile w naszej strategii gospodarczej najważniej
szym partnerem jest Unia Europejska i sąsiednie Niemcy, to dla Meksyku 
jest to NAFTA i sąsiednie Stany Zjednoczone. Warto jednak poszukiwać 
także płaszczyzn rozwoju bezpośredniej współpracy między Polską a Mek
sykiem. 

To było głównym przedmiotem moich rozmów w kręgach meksykańs
kiego businessu oraz z ministrem finansów - Guillermo Ortizem, spraw 
zagranicznych - Angelem Gurria oraz handlu zagranicznego - Herminio 
Blanco. Nasze obroty handlowe są znikome, ale zaawansowanie procesu 
reform, chłonność rynków i liberalizacja handlu - w tym członkostwo obu 
państw w WTO, tj. Światowej Organizacji Handlu - tworzą tutaj obiecujące 
perspektywy. Postanowiliśmy ponadto, że wkrótce podpisane zostaną mię
dzypaństwowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i popiera
niu inwestycji. 

Polityczne i traktatowe ramy wypełnić jednak musi aktywność przedsię
biorców, firm i inwestorów, głównie sektora prywatnego. Ważne wobec 
tego były kontakty z zainteresowanymi współpracą z partnerami w Polsce 
przedstawicielami tych kręgów oraz promocja naszej gospodarki w mek
sykańskich mediach. Katalizatorem rozwoju wzajemnych stosunków jest 
członkostwo Meksyku - jako jedynego udziałowca z Ameryki Łacińskiej 
- w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Pojawiła się tam właśnie 
inicjatywa kredytowego wsparcia meksykańskich inwestycji w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Ze względu na znaczenie naszego rynku i szybkie 
tempo wzrostu można oczekiwać, że znaczna ich część może być ulokowana 
w Polsce, głównie w tych sektorach, gdzie zarówno nasze potrzeby, jak 
i meksykańskie możliwości są duże, na przykład w przemyśle rol
no-spożywczym i w turystyce. W ślad za moimi rozmowami wkrótce uda 
się do Meksyku misja Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych oraz 
Krajowej Izby Gospodarczej. Również u nas gościć będziemy kilku mek
sykańskich ministrów oraz przedsiębiorców szukających nowych kontak
tów. Czynnikiem dodatkowo intensyfikującym współpracę będzie zbliżające 
się wkrótce członkostwo Polski w OECD. Meksyk jest tam już od półtora 
roku, a prezydent Zedillo osobiście zapewniał również o jego poparciu dla 
naszych starań o dołączenie do tej organizacji. W ten sposób prawie 100 
milionów Meksykanów i 40 milionów Polaków uzyska jeszcze jedną płasz
czyznę wzajemnych kontaktów oraz wywierania wpływu na rozwój wielo
stronnych stosunków gospodarczych. 

Cieszy i to, że tak daleko od kraju dostrzec można aktywność Polaków 
w różnych dziedzinach. Szczególnie na niwie kultury nasi rodacy wnoszą 
wiele do tamtejszego teatru, baletu, muzyki i plastyki. Są także obecni 
w nauce i w sporcie, głównie jako cenieni trenerzy. Mogłem się o tym 
przekonać podczas spotkania z okazji naszego narodowego święta. Przy tej 
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sposobności dowiedziałem się, że oto jeden z trenerów (podobnie jak 
Sławomir Mrożek) wraca z Meksyku do kraju, bo skłania go do tego obecna 
faza życia i kariery. Jest to chyba pierwszy przypadek, kiedy ktoś będzie 
żył w Polsce za meksykańską emeryturę. Na pytanie - gdzie? - usłyszałem 
odpowiedź, że kupił sobie małe rancho w Krakowskiem. Tak oto będziemy 
mieli w Małopolsce prawdziwe meksykańskie rancho. 

Cindad de Mexico, 4 maja 1996 r. 

Wszystkie banki świata 
Wiele wskazuje na to, że do końca dekady lat dziewięćdziesiątych najbogat
sze kraje będą rozwijały się według formuły „dwa razy po dwa i pół". 
Tempu wzrostu PKB o około 2,5 procent towarzyszyć będzie inflacja także 
w wysokości około 2,5 procent. Na tym tle tempo wzrostu rzędu 5-6 
procent, którego oczekuje się w gospodarkach przechodzących transforma
cje systemowe, wydaje się bardzo duże. 

Jest to wyzwanie rzucone największym bankom świata. Dzisiaj nie tyle 
mają one problemy z pozyskiwaniem depozytów - te kształtują się bowiem 
korzystnie na tle wysokiej skłonności do oszczędzania - ile z opłacalnym 
lokowaniem stojących do ich dyspozycji kapitałów. Są one olbrzymie, 
o czym mogłem przekonać się raz jeszcze podczas weekendowego semina
rium zorganizowanego w Oksfordzie przez prestiżowy Instytut Finansów 
Międzynarodowych z Waszyngtonu. Skupia on 200 banków z całego świata, 
a szefowie kilkunastu najpotężniejszych z nich (jakieś tysiąc miliardów 
dolarów w jednym małym pokoju konferencyjnym...) wraz z gubernatorami 
banków centralnych z USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz przedstawi
cielami najważniejszych międzynarodowych instytucji finansowych dys
kutowali o zagrożeniach i perspektywach rozwoju światowego rynku finan
sowego. 

Szczególną pozycję na nim wypracowują sobie tzw. wschodzące rynki. 
Takie ładne określenie (ang. emerging markets) dla gospodarek o jeszcze nie 
do końca dojrzałych mechanizmach rynkowych i o relatywnie niższym 
poziomie rozwoju mogło powstać tylko na Wall Street. Dzisiaj nie mówi 
się już kraje kapitalistyczne i rozwijające się, tylko gospodarka rynkowa 
i wschodzące rynki. Jest to również tym uzasadnione, że kapitalizm jaki 
jest, taki jest, ale występuje już prawie wszędzie, a wiele krajów do 
niedawna określanych jako zacofane gospodarczo - dzisiaj bije tempem 
wzrostu resztę świata. 

Dla międzynarodowej finansjery jest to i wyzwanie, i szansa. Tak się 
bowiem składa, że rozwinięty kapitalizm (czy też raczej ostatnio słabo się 
rozwijający) ma ograniczoną przez niską dynamikę gospodarczą chłonność 
własnego rynku kapitałowego. Rodzące się na tym tle nadwyżki wolnego 
kapitału są z kolei poszukiwane przez wschodzące rynki, które tego kapitału 
potrzebują więcej niż same posiadają. Globalna gra finansowa idzie zatem 
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o to, aby w sposób w miarę zrównoważony, bez nadmiernego ryzyka 
i kryzysów, organizować przepływ oszczędności w skali światowej z miejsc, 
gdzie one powstają, do miejsc, gdzie mogą one być efektywnie wykorzys
tane. Niby to proste, ale w rzeczy samej jest to obecnie najbardziej wyrafi
nowana i najtrudniejsza gra, jaką widział rynek w swojej historii. 

Do wschodzących rynków zalicza się obecnie większość gospodarek 
Ameryki Południowej, Europę Środkowo-Wschodnią i część Południowej, 
niektóre państwa wyłonione z Związku Radzieckiego, Azję Południo
wo-Wschodnią oraz kilka krajów Afryki, które uzyskały dostęp do między
narodowych rynków finansowych. Daje to w sumie około 30 państw, do 
których tylko w jednym 1995 roku dopłynęło z prywatnych źródeł aż 200 
miliardów dolarów. Kwota zawrotna, ale znam banki inwestycyjne, które 
same zarządzają jeszcze większymi sumami. 

Ten rekordowy transfer kapitału dokonał się pomimo żywego wciąż 
w pamięci kryzysu meksykańskiego, z którego próbuje się wyciągnąć 
wszystkie konieczne lekcje. W rezultacie w ubiegłym roku do Ameryki 
Łacińskiej dopłynęło już tylko 41 miliardów dolarów (w 1994 roku 68 
miliardów), a to właśnie dlatego, że z samego Meksyku odpłynęło go aż 
26 miliardów. Uwolniony w ten sposób kapitał bardziej wartkim strumie
niem popłynął do regionu Azji i Pacyfiku (wzrost z 87 w roku 1994 do 104 
miliardów rok później) oraz do Europy Południowej (wzrost z 10 do 25 
miliardów) oraz do Europy Środkowo-Wschodniej (wzrost z 13 do 24 
miliardów). 

Kilkanaście procent z tej sumy zaabsorbowała polska gospodarka, przede 
wszystkim w postaci inwestycji bezpośrednich. Na nich zależy nam najbar
dziej ze względu na stabilny, długookresowy charakter i wpływ na poprawę 
zdolności konkurencyjnych gospodarki To z kolei jest podstawą ekspansji 
eksportowej, która jest główną siłą motoryczną wzrostu gospodarczego, 
a więc także rosnących dochodów ludności i przybywających miejsc pracy. 

Czym zatem niepokoją się największe banki i ich szefowie? Otóż przy 
takim ogromie transferów i dynamice przeobrażeń strukturalnych i ustrojo
wych - także w naszej części świata - troska koncentruje się na ryzyku, 
z jakim zawsze związane jest pożyczanie i inwestowanie, zwłaszcza cu
dzych pieniędzy powierzonych bankowej pieczy. 

Tak jak problem ten występuje w poszczególnych bankach i gospodar
kach, tak ma on miejsce również w skali globalnej, a krach w jednym miejscu 
świata może poprzez efekt rozlewania się dać o sobie znać szybko gdzie 
indziej. Bankierzy podkreślali, że jak dotychczas już tylko Szwajcaria może 
poszczycić się uniknięciem poważniejszych trudności w sektorze banko
wym, ostatnio bowiem nie można powiedzieć tego ani o Singapurze, ani 
nawet o Japonii uwikłanej w poważny kryzys bankowy. Nie ma obecnie 
większego niebezpieczeństwa kryzysu finansowego na skalę międzynaro
dową, ale jego uniknięcie wymaga koordynacji działań największych ban
ków i międzynarodowych instytucji finansowych, m. in. w zakresie wymia
ny informacji i doświadczeń. Banki operujące w skali międzynarodowej 
dopracowały się już wielu sposobów zmniejszania ryzyka, także poprzez 
przerzucanie go na innych. Rozwinęły się wyszukane formy oceny ryzyka 
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związanego z pożyczaniem i inwestowaniem. To z kolei pociągnęło za sobą 
konieczność rozwinięcia nowej sztuki, a mianowicie zarządzania ryzykiem. 

Warto też i z takiej perspektywy spojrzeć na rozwój sektora finansowego 
w Polsce. Ta podstawa sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej 
- a przecież nie da się ciągle wschodzić - jest w coraz lepszej kondycji, 
choć dostarcza nam jeszcze wiele problemów. Najlepiej działa rynek kapi
tałowy, poprawa następuje w sektorze ubezpieczeniowym, do czego przy
czynia się niezależny i profesjonalnie prowadzony nadzór nad tymi seg
mentami sektora finansowego. Taki sam charakter musi on mieć w trzonie 
całego systemu, którym są banki. Bezpieczeństwu i poprawie efektywności 
bankowości służyło także kosztowne dla budżetu dokapitalizowanie kilku 
banków, które przejściowo popadły w trudności. 

Pod tym kątem trzeba także postrzegać ustawowe powołanie Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego oraz podejmowane właśnie działania zmierzające 
do konsolidaq'i i prywatyzaq'i banków przy zastosowaniu preferencji dla 
rodzimego kapitału. Co ciekawe, podejście takie spotkało się z uznaniem 
wśród zgromadzonych pod Oksfordem bankierów z całego świata, którzy 
w pełni podzielają pogląd o konieczności posiadania własnych banków, 
opartych o rodzimy kapitał prywatny. Tym celom sprzyjać ma realizacja 
Pakietu 2000, zwiększy to bowiem wewnętrzne zdolności do oszczędzania 
i akumulacji kapitału. 

Oksford, 11 maja 1996 r. 

Piękna nasza Polska cała 
Kraj nasz - choć nie aż tak atrakcyjny jak Włochy, Egipt czy Indie 
- przyciąga coraz więcej turystów zagranicznych. Tylko w ubiegłym roku 
zawitało ich prawie dwadzieścia milionów, a każdy z nich zostawił po 175 
dolarów, płacąc za usługi rozwijającego się sektora turystycznego. Najwięcej 
osób gościmy z Niemiec, Czech i Słowacji, najszybciej zaś (nie licząc państw 
sąsiedzkich) rośnie liczba wizyt z Austrii i Węgier. Niepokoić natomiast 
może spadek liczby turystów z niektórych państw Zachodniej Europy, 
zwłaszcza z Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Wiąże się to z wciąż 
niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą usług turystycznych (w hotelach, 
motelach i pensjonatach zatrzymuje się niespełna połowa gości), ale także 
z niezadowalającym jeszcze poziomem marketingu. Pomimo to cudzoziem
cy wydali w Polsce w zeszłym roku aż sześć i pół miliarda dolarów, co 
czyni z turystyki przyjazdowej znaczący ekonomicznie przemysł. Jego 
rozwój wymaga wszakże dużych nakładów na infrastrukturę, przede wszy
stkim ukierunkowanych na wykorzystanie naturalnych walorów przyrod
niczych i zabytków. Coraz bardziej wymagający są także rodzimi turyści, 
którzy przez cały rok wędrują po kraju odkrywając jego niezliczone uroki. 

Turystyka to nie tylko forma odpoczynku i lepszego poznawania oto
czenia, ale także działalność gospodarcza nasuwająca wiele problemów, 

29 



Odpowiedzi i pytania 

również finansowych. Dla jednych jest to forma zarabiania, dla innych 
kosztowny, ale często wręcz niezbędny wydatek w budżecie gospodarstwa 
domowego. Na turystykę wydajemy każdego roku coraz więcej pieniędzy 
z własnej kieszeni i z budżetu, który wspiera jej promocję i rozbudowę 
niezbędnych obiektów. Wiele uwagi przykłada się do tego w województ
wach, słusznie postrzegając w turystyce sposób na nowoczesny rozwój 
regionalny. 

Nakłady inwestycyjne na rozbudowę bazy usługowej w ostatnich latach 
wyraźnie rosną, a źródłem ich finansowania są nie tylko środki publiczne, 
ale głównie prywatne, wspierane kredytami bankowymi. Powstały nawet 
pewne instytucje i rozwiązania systemowe stymulujące rozwój usług turys
tycznych. Szczególnie - poza klasycznymi formami turystyki w postaci 
odwiedzania miejsc obfitych w zabytki kultury, muzea czy też bogatych 
w wydarzenia kulturalne - zależy nam na rozwoju ekoturystyki i agroturys
tyki. Ma to także istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju obszarów 
wiejskich, w ten bowiem sposób tworzy się dla jednych ludzi możliwość 
godziwego zarobkowania, dla innych zaś szansę korzystania z aktywnych 
form wypoczynku blisko natury. Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji 
Rolnictwa udziela - przy wsparciu budżetowym - preferencyjnych kredy
tów na tworzenie nowych, alternatywnych miejsc pracy na wsi, ale poza 
rolnictwem. Agroturystyka staje się coraz modniejsza wśród ludności miej
skiej; przyciąga też wielu gości zagranicznych. Mogłem się o tym przekonać 
podczas pobytu na Lubelszczyźnie, gdzie taką formę zarobkowania pode
jmuje sporo rolników, dostrzegając w tym swoją szansę w nowych, rynko
wych realiach gospodarczych. 

Największą popularnością cieszyć się będzie w przyszłości ekoturystyka. 
Pod tym względem Polska ma wyjątkową szansę, także w wymiarze 
międzynarodowym, mamy bowiem aż dwadzieścia parków narodowych. 
Mają one niekiedy cechy zupełnie wyjątkowe - jak chociażby wspaniały 
Biebrzański Park Narodowy, największy w Polsce (60 tysięcy hektarów), 
a przy okazji najdłuższy w Europie (112 kilometrów), gdzie występują 
niepowtarzalne formacje torfowe i bagienne oraz ponad 250 gatunków 
ptaków, ze słynnymi batalionami na czele. Dziś łatwiej tam spotkać bobra 
niż na Alasce, a rezerwat Czerwone Bagna to chyba najpiękniejszy zakątek 
Europy. Niedawno rząd podjął decyzję o powiększeniu kilku innych par
ków narodowych - m. in. Wolińskiego, Pienińskiego, Poleskiego, Roztoczań
skiego, Karkonoskiego, Drawińskiego i Słowińskiego - oraz o utworzeniu 
nowego w Borach Tucholskich. Wkrótce powinny powstać dwa następne 
- Narwiański i Mazurski. Przybyło także dziesięć nowych parków krajob
razowych. Miejsca te - wyjątkowe i dlatego chronione - przyciągać będą 
coraz więcej turystów. Co dla jednych jest atrakcją, dla innych będzie 
sposobem zarabiania pieniędzy i robienia interesów. Trzeba tylko to umie
jętnie pogodzić. 

Tak dzieje się w lecznictwie uzdrowiskowym, z usług którego korzysta 
rocznie około pół miliona osób, w tym wielu emerytów i rencistów. 
Sanatoria na przykład w Nałęczowie, gdzie ostatnio miałem okazję bliżej 
przyjrzeć się tej problematyce - przyjmują komplet gości, świadcząc im 
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wiele specjalistycznych usług leczniczych. Większa część kosztów tych 
usług ponoszona jest wciąż przez budżet państwa, ale również do tego 
obszaru dociera przedsiębiorczość, gdyż i tutaj można robić dobre interesy, 
nie oglądając się wyłącznie za pieniędzmi podatnika, ale aktywniej sięgając 
po prostu po pieniądze klienta. Państwo natomiast nadal dbać będzie 
o poprawę infrastruktury, co tylko w poprzednich dwu latach zaowocowało 
m. in. w Ciechocinku, Świnoujściu, Ustroniu, Kłodzku, Iwoniczu i wielu 
innych pięknych miejscach. 

Uroki wsi polskiej, parków i lasów, kurortów i uzdrowisk przyciągać 
będą gości wtedy tylko, kiedy woda będzie czysta, trawa zielona i powietrze 
świeże. I tak jest w coraz większym stopniu. Dobre rozwiązania prawne 
i finansowe, zwłaszcza skuteczne funkcjonowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej oraz spore zasilanie ze źródeł pozabudżetowych (które 
już w ponad 50 procentach partycypują w finansowaniu wydatków na 
ochronę środowiska naturalnego), przynoszą owoce. W pierwszej połowie 
lat dziewięćdziesiątych emisja pyłów z najbardziej groźnych dla biosfery 
fabryk i elektrowni zmalała o około połowę, a emisja dwutlenku siarki (tzw. 
kwaśne deszcze) spadła o prawie 20 procent. W ostatnich latach corocznie 
przybywa około 300 nowych, wydajnych oczyszczalni ścieków. To kosztuje, 
ale się opłaca. Polityka ekologiczna państwa daje zatem odczuwalne skutki, 
także w postaci poprawy jakości życia. Tym razem wyrażającej się nie tyle 
bezpośrednio we wzroście dochodów ludności, ile w polepszaniu warun
ków, w jakich te rosnące realnie dochody możemy wydawać. 

Rozwój zrównoważony - coś, co ćwierć wieku temu, po ogłoszeniu dziś 
już zapomnianego pierwszego raportu Klubu Rzymskiego wydawało się 
prawie niemożliwe do osiągnięcia - obecnie staje się faktem i w Polsce. 
Ekorozwój dokonuje się przy tym nie przy utopijnym postulacie zerowego 
wzrostu gospodarczego, co sugerował Klub Rzymski, ale przy najszybszym 
w Europie wzroście dochodu narodowego o 6-7 procent rocznie. Dożyliśmy 
i u nas czasu, kiedy wysokiej dynamice rozwojowej towarzyszy poprawa 
stanu środowiska naturalnego. Nie wszędzie jeszcze, ale na coraz szerszych 
obszarach kraju. Piękna nasza Polska cała. 

Nad Biebrzą, 19 czerwca 1996 r. 

Poezja w finansach 
Łatwo jest mieć fantazję, jak się ma pieniądze, ale dużo trudniej mieć 
pieniądze, jak się ma fantazję. Wolałbym słuszności tej tezy nie udowadniać 
na własnym przykładzie, chociaż byłem do tego ostatnio publicznie wzy
wany. Przed tygodniem we wrocławskim Teatrze Polskim odbyła się 
uroczysta premiera. Scena ta - znacząca nie tylko na Dolnym Śląsku 
- ponownie po dłuższej przerwie spowodowanej pożarem podjęła działal
ność. Kosztowna dla budżetu odbudowa gmachu teatru dobiegła szczęś
liwego końca i widownia mogła znów zapełnić się widzami. 
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Był wśród nich także widz najważniejszy - Prezydent Rzeczypospolitej 
Aleksander Kwaśniewski. I to on właśnie, sprowokowany spontaniczną 
reakcją sali na słowa wypowiedziane przez jednego z wykonawców podczas 
spektaklu, w swoim znakomitym wystąpieniu wygłoszonym do zgroma
dzonej publiczności wezwał mnie do okazania większej dozy poezji w finan
sach. Warto wyjaśnić, skąd wzięła się ta metafora, tym bardziej że słowa 
prezydenta mają swoje publiczne reperkusje, choćby ostatnio, kiedy to 
z kolei zostałem wezwany przez Krzysztofa Jasińskiego podczas trans
mitowanego także przez telewizję spektaklu Artyści dzieciom (najlepiej bawili 
się dorośli) bez mała do... pisania wierszy. 

Otóż na deskach Teatru Polskiego Andrzej Wajda wyreżyserował tryptyk 
zatytułowany Improwizacje wrocławskie, o teatrze i dramacie właśnie, skła
dający się z miniatur Moliera, Giraudoux i Różewicza. W drugiej z nich 
- Improwizacji paryskiej napisanej przed prawie sześćdziesięciu laty przez 
Jeana Giraudoux - wysłannik parlamentarnej komisji sprawdza finanse 
teatru, starając się w sobie właściwy sposób zrozumieć jego istotę. Wydaje 
się, że czyni to lepiej niż dyrektor teatru pojmuje z kolei istotę finansów, 
ale nie w tym rzecz. Dyrektor bowiem chciałby... tak jak i wszyscy 
dyrektorzy teatrów, żeby Państwo zamiast codziennych kłopotów dodawało 
nam siły i żądało od nas wielkich dokonań... Inspektor finansowy zapytuje 
na to: „Chcesz zatem, żebym poszedł i powiedział: drogi panie premierze, 
trochę szaleństwa w rządzeniu, więcej poezji w finansach i reżyserskiej 
sztuki w polityce rolnej!" 

Otóż są to dobre rady tak długo, jak wypowiada się je na deskach 
teatralnych, natomiast w tym życiu prawdziwym (choć podobno teatr to 
życie) uleganie takim namowom mogłoby skończyć się nie najlepiej. No, 
może faktycznie trochę więcej sztuki w polityce rolnej nie zaszkodziłoby, 
ale szaleństwa dobrze rządzeniu nie służą. Tym bardziej finansom nie jest 
potrzebna większa ilość fantazji, ponieważ to doprawdy musiałoby skoń
czyć się źle dla nas wszystkich. Także dla teatru i w ogóle dla kultury. 
W istocie bowiem chodzi tutaj o finansowanie kultury, a w szczególności 
o udział pieniędzy podatników i budżetu w jej dofinansowywaniu. Apel 
prezydenta Kwaśniewskiego trzeba traktować właśnie jako wyraz troski 
o kondycję narodowej kultury. 

Pomimo trudności, również finansowych, ma się ona coraz lepiej. Obok 
gospodarki w ostatnich latach to właśnie kultura jest najlepszym am
basadorem polskiej sprawy w świecie. Jej nieustanny rozwój wymaga 
wszakże w warunkach gospodarki rynkowej odmiennych niż wcześniej 
sposobów finansowania. Nie jest bowiem łatwo wysupływać kolejne setki 
miliardów złotych z budżetu państwa na budowę i funkcjonowanie licznych 
placówek kulturalnych. W ramach dokonywanych reform wiele z nich 
przeszło na utrzymanie samorządów miejskich i gminnych, część działa na 
zasadach komercyjnych, ale są i takie, które niestety nie mogą sobie same 
poradzić ze sfinansowaniem swojej działalności. I to nie dlatego, że nie 
starcza im fantazji, ale dlatego, iż brakuje pieniędzy. 

Z drugiej strony, wiele inicjatyw i instytucji kulturalnych radzi sobie 
dobrze bez oglądania się na budżet, o czym mogłem przekonać się niedaw-
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no podczas wizyty w lubelskim Towarzystwie Muzycznym im. H. Wieniaw
skiego, czy też podziwiając zaradność mieszkańców i władz Elbląga w od
budowie starówki. Dlatego też warto, aby Lublin skorzystał z elbląskich 
doświadczeń w zakresie rekonstrukcji starego miasta, a Elbląg przyjrzał się 
funkcjonowaniu grupy miłośników muzyki w Lublinie. Do tego bynajmniej 
nie jest potrzebna ani fantazja, ani nawet minister finansów. 

Jego rola zaś z pewnością polega na zapewnieniu jak największych 
środków na finansowanie kultury - jej tworzenia i odbioru. W ostatnich 
latach także i w tej sferze odnotować można odczuwalny postęp - od 
gminnych bibliotek po Teatr Narodowy, od zakończonego już Festiwalu 
Muzyki w Łańcucie (który mógł się odbyć nie tylko dzięki dodatkowym 
środkom finansowym, ale przede wszystkim dzięki determinacji dyrektora 
Wirgiliusza Gołąbka), do rozpoczynającego się w Kudowie dorocznego 
Festiwalu Moniuszkowskiego, któremu żadne pieniądze nie zastąpią Marii 
Fołtyn. 

Najważniejsze wszakże jest to, że nie tylko rosną realne nakłady budżetu 
państwa i samorządów na kulturę, ale także zwiększają się wydatki gos
podarstw domowych na te cele i rośnie jej zasilanie ze źródeł poza
budżetowych. Dzięki korzystnym rozwiązaniom finansowym - w tym 
podatkowym - udaje się do wspierania kultury przyciągać coraz więcej 
osób, firm i instytucji. Zrodzą się także nowe inicjatywy, jak chociażby 
rozwijająca działalność Bankowa Fundacja Kultury, która właśnie przyznała 
nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego za sławienie kultury polskiej w świe
cie wybitnemu kompozytorowi Wojciechowi Kilarowi. To nie jest jeszcze 
Carnegie Endowment, ale od czegoś trzeba zacząć. Tym bardziej poszukiwać 
trzeba następnych jeszcze form montażu i inżynierii finansowej w sferze 
kultury, oczywiste musi być bowiem, że w przyszłości szybciej rosły będą 
strumienie jej zasilania płynące spoza budżetu państwa czy - szerzej 
- całego systemu finansów publicznych. 

Przygotowując projekt przyszłorocznego budżetu będę chciał - i wierzę, 
że poprze to nie tylko rząd, ale także parlament i prezydent - aby kultura 
stała się jednym z jego priorytetów. To powiedzieć łatwo i pewnie wszyscy 
werbalnie chętnie to wesprą. Trudność wszakże polega na tym, aby prze
prowadzając taki właśnie priorytet potrafić równocześnie wskazać, które to 
grupy potrzeb konkurujące o środki publiczne mają zająć dalsze miejsce 
w kolejce? Jeśli coś jest preferowane, to coś także tych preferencji po
zbawione być musi. Jeśli zaś tak nie jest, to może zbyt wiele pojawiać się 
tego wspomnianego szaleństwa w rządzeniu i fantazji w finansach. Zdecy
dowanie w tym ostatnim przypadku wolę finezję i dyscyplinę. Jeśli nato
miast tych przymiotów nie starcza, to może i górę weźmie poezja w finan
sach, ale to rychło doprowadzić może do zupełnej prozy w Kancelarii... 

Co do wierszy zaś, to ostatnio trafił do mnie taki oto: 

I na lądzie i na morzu 
Wszędzie bieda mój Grzegorzu1. 

Młodość miłą zowią wiosną; 
Żywość, wdzięki są w tej porze -
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I przy kwiatach kolce rosną! 
Trudno brykać przy dozorze! 

Fantazja w finansach jest na pewno przyjemniejsza, ale dozór - bez 
wątpienia skuteczniejszy. 

Warszawa, 27 maja 1996 r. 

Chiński syndrom 
Współczesny chiński syndrom polega na wyzwaniu rzuconemu światu 
przez gospodarkę Państwa środka. W oparciu o niezwykle aktywną rolę 
państwa w procesach przekształceń instytucjonalnych i strukturalnych rząd 
skutecznie realizuje program reform zmierzających w kierunku tworzenia 
gospodarki rynkowej, szybkiego wzrostu gospodarczego i włączania w sieć 
międzynarodowych powiązań gospodarczych. Dało to wpierw podwojenie 
produktu krajowego brutto w latach osiemdziesiątych, a potem raz jeszcze 
dwukrotne zwiększenie go w toku obecnej dekady. Plasuje to Chiny 
w zupełnie innej niż kiedyś pozycji na globalnej mapie geografii ekonomicz
nej. W trakcie minionych trzech lat PKB rósł o 13,4 procent w 1993 roku, 
o 11,8 w roku 1994 i o 10,2 w 1995. Tak szybki, przekraczający założenia 
wzrost traktowany jest jako przejaw przegrzania koniunktury, co daje się 
odczuć zwłaszcza w natężeniu inflacji. Osiągnęła ona w 1994 roku najwyż
szy od 1988 roku poziom, sięgając 22 procent, aby ponownie obniżyć się 
w 1995 roku do niespełna 15 procent. Na tym tle doszło też do dewaluacji 
yuana i trudności w równoważeniu gospodarki - tak obrotów handlowych, 
jak i finansów publicznych. Pomimo rekordowego tempa wzrostu gospodar
czego narastają także problemy z bezrobociem, zwłaszcza w niektórych 
regionach kraju. Zresztą mówiąc o Chinach, nieustannie trzeba zastrzegać 
się, że średnie wielkości są wypadkową znacznych niekiedy odchyleń od 
faktów typowych dla poszczególnych części tego olbrzymiego państwa. 
Przykładowo, prowadzi się tam osobno statystykę inflacji dla całej gospoda
rki i dla wielkich miast, w których jest ona o ponad połowę wyższa niż 
przeciętnie w całym kraju. 

Co piąty mieszkaniec Ziemi jest Chińczykiem, tak więc - przy wciąż 
relatywnie mniejszym niż w najbardziej rozwiniętych krajach poziomie 
produkcji przypadającym na jednego mieszkańca - ich olbrzymia liczba, 
przekraczająca miliard dwieście milionów, pomnaża ten poziom do roz
miarów, z którymi liczyć muszą się nawet najpotężniejsze gospodarki. 
Przyszłość świata jest zatem w coraz większej mierze wyznaczana między 
innymi przez przyszłość gospodarki chińskiej i proces jej integrowania się 
z układem globalnym. Postępuje on w ostatnich latach niezwykle szybko, 
co jest szczególnie widoczne w rosnących w szybkim tempie (aczkolwiek 
w roku 1995 już wolniej niż poprzednio) obrotach handlu zagranicznego 
i wartkim napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Od kilku lat 
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Chiny absorbują po kilkanaście miliardów dolarów tych inwestycji rocznie, 
przy czym są one skoncentrowane głównie w rejonach szczególnie szybko 
rozwijających produkcję eksportową. W roku 1994 uległa ona podwojeniu, 
a w minionym roku zwiększyła się o kolejne ponad dwadzieścia procent 
sięgając 150 miliardów dolarów. Import natomiast przekroczył w 1995 roku 
132 miliardy dolarów. Największym partnerem handlowym jest Japonia 
z obrotami w wysokości 57,5 miliarda dolarów, następnie Hongkong (44,5), 
USA (40,8), Tajwan (17,9) oraz Niemcy i Korea Południowa (po 17 miliardów 
dolarów). 

Obroty z Polską ledwie przekroczyły pół miliarda dolarów, co z jednej 
strony plasuje nas na dalekim miejscu pośród chińskich partnerów hand
lowych, z drugiej zaś wskazuje na ogromne możliwości ekspansji polskich 
firm na ten rynek w latach następnych. Te kwestie były jednym z głównych 
wątków rozmów prowadzonych w ubiegłym tygodniu z goszczącą w Polsce 
rządową delegacją Chin z wicepremierem Li Lanąingiem. Podkreślał on, że 
priorytetowe znaczenie dla zewnętrznych stosunków gospodarczych Chin 
ma Europa. W ramach tej zaś strategii coraz większe znaczenie będą miały 
państwa jej środkowej i wschodniej części. W naturalny zatem sposób rośnie 
także zainteresowanie współpracą z gospodarką polską. Podczas prowa
dzonych przez nas rozmów cztery zagadnienia szczególnie były akcen
towane pod kątem wpływu na rozwój tej współpracy. 

Po pierwsze, po pięciu latach impasu wreszcie - w wyniku bezpośrednich 
rozmów na szczeblu wicepremierów rządów odpowiedzialnych za politykę 
gospodarczą - zostały rozstrzygnięte kwestie regulacji chińskich zobowią
zań finansowych wobec Polski. To znakomicie oczyszcza przedpole rozwoju 
współpracy w przyszłości. Po drugie, po dwu latach przygotowań pod
pisane zostało porozumienie pomiędzy konsorcjum naszych banków pro
wadzonym przez Bank Handlowy a Bank of China w sprawie kredytowania 
eksportu polskich przedsiębiorstw na rynki chińskie. Kredyty te, ubez
pieczane przez naszą Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, 
sięgną w sumie 340 milionów dolarów, z czego pierwsza transza wynosi 
100 milionów. Po trzecie, została podpisana cała seria listów intencyjnych 
pomiędzy polskim firmami a partnerami chińskimi co do bezpośredniej 
współpracy produkcyjnej i handlowej. Szykuje się wiele wspólnych przed
sięwzięć inwestycyjnych, ukierunkowanych również na rynki trzecie. Po 
czwarte wreszcie, podejmowane są różne działania promocyjne służące 
nawiązywaniu bardziej trwałych związków ekonomicznych pomiędzy par
tnerami chińskimi i polskimi. To wszystko powinno dawać stopniowo coraz 
lepsze rezultaty w postaci rosnącego udziału we wzajemnych obrotach 
handlowych i innych, bardziej nowoczesnych formach kontaktów, zwłasz
cza w postaci wspólnych - zarówno dwu, jak i wielostronnych - przedsię
wzięć produkcyjnych. 

Perspektywy rozwoju współpracy polsko-chińskiej są obecnie dobre. Jest 
to już zupełnie nowa ich faza, oparta na zliberalizowanym handlu, świato
wych cenach i wymienialnych walutach. Oczekiwana u nas wizyta premiera 
Li Penga i przewidywana na przyszły rok pierwsza wizyta w Chinach 
polskiego prezydenta będą miały swoje znaczenie. Ale ważne są również 
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drobne na pozór fakty, jak chociażby kontakty odwiedzonej przez naszego 
gościa Politechniki Warszawskiej z jedną z chińskich uczelni, wymiana 
stypendystów i stworzenie młodym Chińczykom możliwości studiowania 
pianistyki w warszawskiej Akademii Muzycznej noszącej imię tak uwiel
bianego przez nich Fryderyka Chopina, czy też starannie wydrukowane 
przez wydawnictwo MUZA w jego pięknej Bibliotece Bestsellerów klasycz
ne dzieło literatury chińskiej Cin, Ping, Mei, czyli Kwiaty śliwy w złotym 
wazonie. 

Co miesiąc przybywa ponad milion Chińczyków. Warto o tym pamiętać, 
czytając dzieła literatury powstałe w Chinach w XVI stuleciu, ale zarazem 
poszukując tam dla siebie rynków zbytu u progu wieku XXI. 

Kudowa, 2 czerwca 1996 r. 

Polityczna fabryka inflacji 
Walka z inflacja musi trwać nieustannie, jest to bowiem wojna, a nie jedna 
bitwa. Dlatego też przedłożyłem rządowi Kierunki działań antyinflacyjnych 
w latach 1996-1997. Zawierają one propozycje pewnych dodatkowych po
sunięć, które powinny sprzyjać utrzymaniu, a nawet wzmocnieniu trwają
cego już od kilku lat procesu dezinflację Spotykam się z określaniem tych 
propozycji jako kolejnego pakietu antyinflacyjnego, choć nie mają one 
takiego charakteru. Kierunki... służyć mają uporządkowaniu frontu, więk
szemu zdyscyplinowaniu i lepszemu skoordynowaniu już prowadzonych 
działań oraz właściwemu z tego punktu widzenia ukierunkowaniu prac 
nad przyszłorocznym budżetem. Wkraczają one już w trudną fazę i teraz 
- przez prawie dziewięć miesięcy z powodów politycznych, a nie z mery
torycznych - trwać będą swoiste bóle porodowe, wskutek których ostatecz
nie zrodzony twór bynajmniej nie będzie lepszy. Aby jednak nie był on 
gorszy, niż mogłoby się okazać w roku wyborów parlamentarnych, już teraz 
konieczne jest zaakcentowanie pewnych kwestii. 

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że dyskusje wokół inflacji, 
a przede wszystkim ona sama będą silnie rzutowały na przebieg kampanii 
wyborczej i jej wyniki. Z tego też powodu im będzie inflacja niższa, tym 
wyżej będzie oceniana skuteczność polityki społeczno-gospodarczej koali
cyjnego rządu. Zabiegi zatem o wsparcie wyborców powinny koncentrować 
się bardziej na walce o zmniejszenie inflacji niż o powiększanie deficytu 
budżetowego. Skoro zaś można mieć obawy, że raczej będzie - czy też 
wręcz już jest - odwrotnie, to trzeba próbować stawiać temu czoło. 

W szczególności potrzebna jest dalsza interwencja na rynku rolnym, 
ponieważ tendencje tam występujące silnie wpływają na ogólny wzrost cen. 
Dzieje się tak nie tylko dlatego, że żywność absorbuje średnio ponad 38 
proc. naszych wydatków, ale przede wszystkim z powodu szybkiego 
przenoszenia się tempa wzrostu cen tej grupy towarów na ogólny wskaźnik 
wzrostu cen. Rosnące ceny żywności pociągają za sobą inflacyjne do-
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stosowywanie się płac i innych cen. Tak więc im szybsze tempo wzrostu 
cen żywności, tym wyższa inflacja, a nie odwrotnie. Po raz pierwszy od 
dziewięciu lat inflacja spadła poniżej 20 proc. Jak długo nie ma zrozumienia 
takich zależności, tak długo walka z inflacją jest szczególnie trudna, zwłasz
cza dla dość osamotnionego w tej krucjacie ministra finansów. 

Wielkim błędem - już nawet nie ekonomicznym, ale wręcz politycznym 
- są z gruntu nieskuteczne dążenia do poprawy relacji dochodów ludności 
rolniczej do pracowniczej poprzez windowanie cen żywności. Założenie, że 
w taki to sposób poprawie ulegnie parytet dochodów ludności wiejskiej 
wobec miejskiej, jest fałszywe. Próby inflacyjnego transferu części dochodów 
tą drogą od konsumentów żywności do jej producentów kończą się fiaskiem, 
a ściślej - wyższą niż nieunikniona z innych przyczyn inflacją, której ofiarą 
padają przecież także rolnicy. Oni sami mogą tych związków nie dostrzegać 
czy też rozumieć, ale wymagać tego musimy od rzeczników ich interesów, 
zwłaszcza że interes w tej materii mamy wspólny. Trzeba więc nasilić 
działania interwencyjne na rynku rolnym tak sterując strumieniem podaży 
- głównie zbóż - aby szybko rosnące płace nominalne nie nakręcały spirali 
cen i płac, co grozi erozją ich realnego wzrostu. 

Wpływowa część lobby rolniczego naiwnie sądzi, że może się udać na 
dłuższą metę wyprzedzić inflację jeszcze szybszym tempem wzrostu cen 
żywności, choć jest to w naszych warunkach strukturalnych niemożliwe. 
Takie zabiegi skutkować mogą jedynie relatywnie wyższą inflacją. W błędzie 
jest także lobby antyrolnicze, które z kolei usiłuje przerzucić bez mała cały 
ciężar odpowiedzialności za inflację na drożenie żywności, nie dostrzegając 
w pełni złożoności tego procesu. Wymaga on podejmowania innych działań, 
trudnych i najczęściej niepopularnych, jak twarda dyscyplina budżetowa 
i ograniczanie tempa wzrostu płac nominalnych po to właśnie, aby mogły 
rosnąć płace realne. Szereg kroków na tym polu przewidują Kierunki działań 
antyinflacyjnych, które - mam nadzieję - rząd zaakceptuje. 

Warto pamiętać, że inflacja, która jeszcze w końcu 1990 r. wynosiła aż 
250, a rok później wciąż jeszcze ponad 60 procent, spadła do niespełna 38 
procent w końcu roku 1993. Obecnie zaś - jak można wstępnie szacować, 
GUS znał będzie ostateczne wyniki dopiero w połowie czerwca - wynosi 
ona już tylko 19,9 proc! Po raz pierwszy zatem od dziewięciu lat inflacja 
liczona punktowo, tj. przez porównywanie obecnego poziomu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych z poziomem przed rokiem (czyli w maju 1996 
w stosunku do maja 1995 r.), wynosi kilkanaście procent. I chociaż przejś
ciowo może ona jeszcze w miesiącach letnich nieco przekroczyć barierę 20 
procent, to już tylko trzy - albo wciąż jeszcze aż trzy - punkty i siedem 
miesięcy dzieli, nas od sprowadzenia jej poziomu do założonej na koniec 
tego roku wysokości 17 procent. I właśnie osiągnięciu wpierw tego celu (co 
- aczkolwiek trudne - jest realne), a później - poprzez dobrze przygotowany 
i konsekwentnie zrealizowany budżet - sprowadzeniu jej w grudniu 1997 
r. poniżej 13 procent sprzyjać mają proponowane działania. 

Obecna faza dezinflacji jest szczególnie trudna ze względu na silną inercję 
inflacyjną i dużą presję roszczeniową, która jeszcze dodatkowo nasilać się 
będzie w związku z nadchodzącymi wyborami. Polityczna fabryka inflacji 
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działać będzie na trzy zmiany. Łatwiej jest zmniejszyć inflację dziesięciokrot
nie, jeśli schodzi się z jej stopy na poziomie 2000 procent (a tyle wynosiła 
ona w drugiej połowie 1989 r.) do 200 procent, niż z 200 procent do 20. 
Jeszcze zaś trudniejsza faza oczekuje nas podczas następnych lat, kiedy to 
trzeba dążyć raz jeszcze do dziesięciokrotnego zmniejszenia inflacji z obec
nych 20 procent do 2 procent. To jest trudne i - aby było z czasem możliwe 
- nie należy ani przez chwilę zmniejszać determinacji w urzeczywistnianiu 
takich celów. Skoro przez minione dwa i pół roku udało się równocześnie 
podwoić tempo wzrostu gospodarczego i przepołowić tempo inflacji, to 
teraz - trzeba to wysokie tempo rozwoju utrzymać, a inflację sprowadzić 
jak najszybciej do wielkości jednocyfrowej. 

Aszchabad, 9 czerwca 1996 r. 

Oko barana 
Trudny proces ustrojowej transformacji przechodzi prawie trzydzieści 
państw, z czego połowa to kraje wyłaniające się z byłego Związku Radziec
kiego. Trwa poszukiwanie ich własnej tożsamości, tworzenie pełnej państ
wowości, a także kształtowanie właściwych niepodległym państwom struk
tur gospodarczych. Zaawansowanie tych procesów jest różne w poszczegól
nych krajach. Odwiedzając ostatnio Azerbejdżan, Turkmenistan, Uzbekistan 
i Kirgistan, mogłem przekonać się, że w realizacji reform najbardziej 
zaawansowany jest Kirgistan. Chociaż najbiedniejszy - z dochodem naro
dowym szacowanym na bazie siły nabywczej (PPP) przez Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju na około 1700 dolarów wobec 2400 w Uzbekistanie 
i 2800 w Turkmenistanie - to zarazem cechuje się on już relatywnie wysokim 
udziałem sektora prywatnego w tworzeniu produktu krajowego brutto. 
Sięga on tam aż 60 procent, podczas gdy w Turkmenistanie ledwie 9 pro
cent. Płace są tam bardzo niskie i według oficjalnego kursu wynoszą około 
35 dolarów w Kirgistanie i 20 dolarów w pozostałych trzech krajach. 

Ostatnie lata to wciąż jeszcze nie zahamowany spadek produkcji i redys
trybucja okrojonego recesją dochodu narodowego. Tak renomowana in
stytucja jak EBOiR szacuje spadek PKB w Turkmenistanie w latach 1992-95 
na prawie 70 proc, a w Kirgistanie na ponad 50 procent. Nie wiadomo do 
końca, jak jest faktycznie. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszystkie 
państwa poradzieckie - a republiki zakaukaskie i środkowoazjatyckie 
w szczególności - przechodzą przez zdecydowanie bardziej drastyczną falę 
recesji transformacyjnej, niż gospodarki środkowo- i wschodnioeuropejskie. 
Na tym tle szczególnie pozytywnie oceniane są osiągnięcia Polski, o której 
tak dobrze nie mówiono od pokolenia, a dokładniej od czasu niezapom
nianego serialu Czetyrje tankisti i sobaka. 

Wiele jednak wskazuje na to, że najtrudniejszy okres przemian wyłania
jące się w Azji Środkowej gospodarki rynkowe mają za sobą i wkrótce także 
wejdą na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Szczególnie duży potencjał wy-
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daje się mieć Azerbejdżan, który jeszcze w tej dekadzie może przechodzić 
podobny boom jak ostatnio Polska. Turkmenistan z kolei przyciąga do 
swoich złóż gazu i ropy olbrzymie inwestycje, z których największa - re
alizowany przy udziale Japończyków gazociąg biegnący przez Chiny - sięga 
8 miliardów dolarów. Wiele innych inwestycji infrastrukturalnych realizo
wanych w regionie ma służyć różnicowaniu źródeł zaopatrzenia w energię 
i podstawowe surowce, bądź też kanałów ich zbytu tak, aby wyswobodzić 
się z ekonomicznego uzależnienia pozostałego z minionej już epoki. 

Postęp reform rynkowych w tych państwach jest niejednakowy. W zasad
niczym stopniu zdeterminowany jest on wolą polityczną ich przeprowa
dzenia, ale także zdolnością społeczeństw do akceptacji nowych rozwiązań, 
a przede wszystkim kosztów związanych z ich wdrażaniem. Różny jest 
zakres liberalizacji gospodarki w dostępie do robienia interesów, jak i w za
kresie handlu oraz cen. O ile w Turkmenistanie nadal wiele artykułów 
konsumpcyjnych sprzedawanych jest w systemie kartkowym, to w Uzbeki
stanie tylko w latach 1994—95 sprywatyzowano (także z udziałem polskich 
ekspertów) blisko dwanaście tysięcy przedsiębiorstw. Nieźle zorganizowa
na giełda w Taszkiencie mieści się w budynku przejętym (niestety) od 
teatru, ale za to wykład niżej podpisanego odbył się w Międzynarodowej 
Szkole Biznesu i Menedżmentu funkcjonującej w murach dawnej szkoły 
partyjnej. Znaczny postęp dokonał się na polu walki z inflacją, ale sytuacja 
wciąż daleka jest od normalizacji. Wydaje się jednak, że w krajach tych 
- poza Turkmenistanem, gdzie dynamika cen nadal jest bardzo duża i tylko 
w ubiegłym roku przekroczyła 2000 procent - udało się już w wyniku 
reform systemu podatkowego i bankowego oraz kontroli deficytu budże
towego nadać tendencji spadku tempa wzrostu cen trwały charakter. W mię
dzyczasie dokonana została reforma pieniężna i każdy kraj wprowadził 
swoją walutę. W Azerbejdżanie i Turkmenistanie jest to manat, a w Uz
bekistanie i Kirgistanie sum, chociaż wszędzie starsi ludzie i tak mówią 
- z przyzwyczajenia - rubel. Zmiany nie przychodzą łatwo. 

W ich przeprowadzaniu z pewnością niemałą rolę spełniają między
narodowe organizacje gospodarcze i finansowe, a zwłaszcza EBOiR, Bank 
Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Nam zależy na dużo 
szerszym włączaniu polskich firm do przedsięwzięć inwestycyjnych reali
zowanych przy wsparciu kredytowym BŚ, a zwłaszcza EBOiR-u. Wszystkie 
odwiedzone ostatnio kraje (oraz Tadżykistan) wchodzą w BŚ i MFW do tej 
samej co my konstytuanty. Tam też już wcześniej podejmowaliśmy wysiłki, 
by doradzać im w rynkowej przebudowie. Ostatnie rozmowy taki kierunek 
współpracy z pewnością zintensyfikują. W Baku podczas dyskusji z prezy
dentem Azerbejdżanu - Gejdarem Alijewem - spotkałem się z dużym 
zainteresowaniem naszymi doświadczeniami. W Aszchabadzie, gdzie wice
premier Borys Szichmuradow podkreślał turkmeńską determinację bardziej 
w integrowaniu się z Azją niż z Europą, z uwagą śledzi się polską drogę 
do rynku. W Taszkiencie wicepremier Wiktor Czen obserwuje nasze zma
gania na polu prywatyzacji i polityki strukturalnej, co ma jakiś wpływ na 
korzystnie przebiegający proces poprawy konkurencyjności uzbekistańskiej 
gospodarki. W kirgiskiej zaś stolicy Biszkek prezydent Askar Akajew 
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z uznaniem odnosił się do osiągnięć gospodarczych Polski i wydaje się 
szeroko czerpać z naszych doświadczeń. 

Pora utworzyć swoisty polski know-how, który będzie twórczo wykorzys
tywany podczas dalszej rynkowej transformacji w tamtym regionie, gdzie 
często słyszy się charaszo kak iv Polsze. Nie chodzi tylko o przekazywanie 
naszych coraz bogatszych umiejętności w polityce strukturalnej, zarządza
niu, reform sektora finansowego i prywatyzacji, inżynierii finansowej i ban
kowości, ale głównie o zadbanie o polskie interesy ekonomiczne na Wscho
dzie. Patrząc w przyszłość trzeba tworzyć tak polityczne i traktatowe, jak 
i ekonomiczne oraz finansowe warunki nie tylko rozwoju handlu, ale 
i lokalizowania zagranicą naszych inwestycji bezpośrednich. Trudnym, ale 
z czasem wdzięcznym regionem dla takich dwu i wielostronnych przed
sięwzięć staje się także Azja Środkowa. Tworzeniu przedpola do takich 
działań służyły prowadzone przeze mnie rozmowy. Także i te z fachowcami 
z tamtejszego ministerstwa finansów, kiedy to w górach Tien-szan, w jurcie 
nad brzegiem przepięknego jeziora Issyk-kul podzieliłem - zgodnie ze 
starym obyczajem - łeb upieczonego barana. Jego pierwsze oko jako 
największy kirgiski przysmak przypadło mnie. Podzieliłem się. Teraz nasza 
współpraca powinno rozwijać się już bardzo dobrze... 

Biszkek, 16 czerwca 1996 r. 

Nad modrym Dunajem 
Stosunki austriacko-polskie, zarówno polityczne, jak i gospodarcze, od 
wielu lat układają się dobrze. Jeszcze w czasach, kiedy nasza gospodarka 
miała dość luźne związki z krajami kapitalistycznymi, Austria umiejętnie 
dyskontowała na gruncie ekonomicznym swoją neutralność polityczną 
i była znaczącym partnerem handlowym Polski oraz innych krajów naszego 
regionu. Dysponowała więc pewną naturalną przewagą w rozwoju tych 
stosunków i utrwalaniu swojej pozycji wraz z wkroczeniem krajów posoc-
jalistycznych w fazę rynkowej transformacji. Stosunki te dobrze kształtują 
się i obecnie, kiedy jesteśmy już coraz bardziej zintegrowani z gospodarką 
światową, przy czym Austriacy szczególną rolę przypisują związkom gos
podarczym z państwami CEFTA, tj. sąsiednimi Czechami, Słowacją, Węg
rami i Słowenią oraz z Polską właśnie. Tak się składa, że przy okazji 
dorocznych spotkań na światowym Forum Gospodarczym w Davos or
ganizowane są panele, w których z reguły uczestniczą politycy z tych 
krajów. W 1995 roku brałem udział w takiej debacie wraz z prezydentem 
Thomasem Klestilem, a w tegorocznej dyskusji obok prezydenta Austrii 
wystąpił m. in. prezydent Aleksander Kwaśniewski. 

Nie tylko przy takich okazjach podkreśla się, że współpraca gospodarcza 
w naszym regionie Europy jest jednym z priorytetów rządu partii socjal
demokratycznej (SPÓ) i ludowej (ÓVP). Tworzą one już od 1987 roku 
niełatwą koalicję (widocznie tak już musi być, że koalicje tego rodzaju łatwe 
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nie są...), na czele której obecnie stoi kanclerz Franz Vranitzky. Za kilka 
dni składa on oficjalną wizytę w Polsce. Program jego rządu zdominowany 
jest przez problematykę wewnętrzną, głównie ekonomiczną. Kontrowersyj
ny program oszczędności w nadmiernie rozbudowanym systemie świad
czeń społecznych, lansowany przez Partię Ludową przy okazji debaty 
budżetowej jesienią ubiegłego roku, spowodował załamanie się negocjacji 
koalicyjnych i doprowadził do przedterminowych wyborów pół roku temu. 
W ich wyniku nie zarysował się jakikolwiek nowy funkcjonalny układ 
polityczny i utrzymała się - jak przysłowiowe małżeństwo z rozsądku - ta 
sama koalicja. 

Do priorytetów obecnego rządu zalicza się m.in. aktywne członkostwo 
w Unii Europejskiej. Austria przystąpiła do niej z początkiem tego roku 
i popiera nasze starania o członkostwo w Unii Europejskiej, czemu już 
wielokrotnie wyraz dawał kanclerz F. Vranitzky. Miałem okazję ponownie 
przekonać się o tym w trakcie spotkania z nim kilka tygodni temu w Paryżu, 
kiedy to po raz pierwszy jako przedstawiciel Polski uczestniczyłem w spot
kaniu Rady Ministrów OECD. Także podczas starań o członkostwo w tej 
międzynarodowej organizacji, skupiającej najbardziej rozwinięte i zliberali
zowane gospodarki świata, Austria aktywnie nas popierała. 

Współpraca z Austrią w kontekście naszych aspiracji do przystąpienia 
do UE była głównym wątkiem moich rozmów w Wiedniu. W szczególności 
zainteresowani jesteśmy austriackimi doświadczeniami na polu reform 
strukturalnych i zmian instytucjonalnych, których całe mnóstwo trzeba było 
dokonać przed przyjęciem w skład Unii. Z pewnością procesy dostosowaw
cze w przypadku Austrii przebiegały łatwiej niż u nas, my bowiem musimy 
niejako po drodze przeprowadzić jeszcze historyczne zmiany ustrojowe, ale 
dzisiaj - zważywszy na stopień zaawansowania tych zmian - szczególnie 
wiele możemy czerpać z doświadczeń integracyjnych tego właśnie kraju. 
Wiele konkretnych form współpracy na tym polu już się rozwinęło, w tym 
w odniesieniu do reform sektora finansowego i socjalnego oraz dostosowa
nia reguł prawa gospodarczego do wymogów Unii. 

Austria - choć kraj to przecież mały - tradycyjnie już jest znaczącym 
partnerem handlowym Polski, zajmując dwunaste miejsce w naszym eks
porcie i dziewiąte w imporcie. Co ważniejsze, utrzymuje się wysoka 
dynamika obrotów towarowych, nasz eksport bowiem wzrósł w ubiegłym 
roku o 29 procent, a import był wyższy aż o jedną trzecią. Poprawia się 
przy tym struktura obrotów handlowych, ponieważ rośnie w nich udział 
artykułów przemysłowych, w tym także o znaczącym wkładzie nowoczes
nych technologii. Coraz większa część transakcji eksportowo-importowych 
dokonuje się w oparciu o wspólne przedsięwzięcia produkcyjne i marketin
gowe. Austria sporo inwestuje bezpośrednio w Polsce, zwłaszcza w sektorze 
budownictwa, przemyśle elektromaszynowym i rolno-spożywczym, trans
porcie, turystyce i bankowości. Inwestycje kapitałowe z tego kraju sięgają 
pół miliarda dolarów (na ogólną kwotę blisko 9 miliardów w połowie tego 
roku), przy czym ich rzeczywisty poziom jest jeszcze większy. Przytaczane 
dane nie obejmują bowiem licznych inwestycji opiewających na kwotę 
poniżej miliona dolarów, a takich jest szczególne dużo w przypadku Austrii. 
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Wielu bowiem rodaków tam zamieszkujących skorzystało z szansy, jaką 
stworzyły reformy w Polsce i ulokowało tutaj właśnie swoją aktywność 
gospodarczą, często skromną, ale w sumie o znaczącym gospodarczo 
zasięgu. 

Można było przekonać się o tym podczas odbywającego się w miniony 
weekend w Warszawie światowego kongresu gospodarczego Polonii, na 
którym zebrało się kilkuset rodaków z 30 krajów, w tym wielu z Austrii, 
ale i z tak odległych zakątków świata, jak Australia, Japonia czy Argentyna. 
Wielu z nich próbuje inwestować w Polsce, podejmuje się prowadzenia 
różnych interesów i sprzyja nawiązywaniu bardziej rozwiniętych kontaktów 
z krajami swego obecnego zamieszkania. Są oni jedynymi w swoim rodzaju 
rzecznikami naszych interesów gospodarczych i przy umiejętnym zdyskon
towaniu mogą się przyczynić do większej obecności Polski na światowych 
rynkach. 

W szczególności warto także przez ten pryzmat postrzegać przyszłe 
możliwości lokowania naszych inwestycji bezpośrednich zagranicą, w tym 
zwłaszcza na niektórych obszarach Wspólnoty Niepodległych Państw. Te 
wątki muszą się łączyć w naszej strategii gospodarczej u progu XXI wieku. 
Zabiegając bowiem o równie wartki jak ostatnimi laty dopływ bezpośred
nich inwestycji zagranicznych do naszej gospodarki, trzeba tworzyć poli
tyczne, kapitałowe i instytucjonalne warunki lokowania z czasem naszych 
inwestycji bezpośrednich zagranicą. Rozmawiałem o tym z ministrem 
finansów Austrii Viktorem Klimą oraz z bankowcami Austrii pod kątem 
możliwości szerszej współpracy w ramach Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju. W pierwszej kolejności trzeba zabiegać o włączanie się - także 
w formie austriacko-polskich joint ventures - w realizację finansowanych 
przy udziale kredytów z EBOiR projektów infrastrukturalnych na Białorusi 
i Ukrainie oraz w poradzieckich państwach Azji Środkowej. Możliwości 
takiej współpracy jest coraz więcej i trzeba je wykorzystywać w celu 
tworzenia przesłanek także naszej zewnętrznej ekspansji gospodarczej. 
Austria staje się dla nas na tym polu coraz bardziej atrakcyjnym partnerem. 
I odwrotnie. 

Wiedeń, 21 czerwca 1996 r. 

Podwyżki 
Liczna rzesza pracowników sektora usług społecznych opłacanych z bu
dżetu państwa - i dlatego popularnie nazywana budżetówka - otrzymuje 
podwyżki płac co jakiś czas, z reguły rzadziej niż pracownicy sektora 
przedsiębiorstw. Ci bowiem wypracowują swoje płace bezpośrednio 
w przedsiębiorstwach i poziom oraz dynamika wynagrodzeń zasadniczo 
jest funkcją kondycji finansowej zatrudniających ich firm oraz stosowanych 
tam zasad podziału. Obecnie przeciętne płace w przedsiębiorstwach prze
kraczają już 950 nowych złotych. Jest to poziom realnie znacznie wyższy 
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niż latem ubiegłego roku. Ale do szybkiego w ostatnich latach wzrostu 
gospodarczego przyczyniają się także pracownicy sfery budżetowej, którzy 
- poprzez świadczone społeczeństwu i gospodarce usługi - wpływają na 
ogólną efektywność ekonomiczną. Tym samym z jej poprawy i owoców 
rosnącej wydajności pracy muszą oni korzystać we właściwej mierze. 

Naturalnym dążeniem wszystkich rządów - a w niektórych znanych mi 
dobrze przypadkach wręcz chęcią nadnaturalną - jest możliwie jak najwięk
sza skala realnych podwyżek dla tej ważnej grupy pracowników. Cały 
szkopuł w tym, że polityczne dążenia w tym zakresie muszą mieć twarde 
pokrycie w budżecie państwa. W innym bowiem wypadku podwyżki 
wysokie nominalnie, liczone w bieżących złotych - a o to przede wszystkim, 
często krótkowzrocznie zabiegają związki zawodowe i część polityków 
bardziej liczących głosy wyborców niż faktyczną siłę nabywczą ich portfela 
- dają dodatkowe impulsy inflacyjne i bynajmniej nie przeradzają się 
w pożądany wzrost realnego poziomu płac. I chociaż w końcu o to przecież 
chodzi, to w polityce płacowej zawsze pojawia się niebezpieczeństwo 
ulegania iluzji, że więcej złotych to po prostu więcej złotych. A przecież 
wielokrotnie już okazywało się, że wywalczone podwyżki szybko pożerała 
inflacja, wskutek której za pozornie więcej pieniędzy można było kupić 
faktycznie mniej towarów. Wystarczy przypomnieć, że procentowy wzrost 
płac w latach 1990-93 był znacznie większy niż w latach 1994^96. Jednakże 
w pierwszym okresie, wskutek wyższej niż tempo wzrostu płac nominal
nych stopy inflacji, płace realne budżetówki spadały, natomiast w okresie 
drugim realnie rosną - i to w stopniu odczuwalnym, aczkolwiek wciąż 
jeszcze nie w pełni satysfakcjonującym zainteresowanych. 

Skala obecnych podwyżek oraz ich wewnętrzne proporcje były przed 
rokiem wynegocjowane w ramach komisji trójstronnej, skupiającej obok 
przedstawicieli rządu reprezentatywne grona pracodawców i pracobiorców. 
Teraz właśnie tamte ustalenia polityczne i ustawowe są skrzętnie realizo
wane. Po dzisiejszych podwyżkach dla pracowników sfery budżetowej 
przeciętna płaca - kategoria, której osobiście tak nie lubimy, gdyż nikt z nas 
przeciętny nie jest, ale bez niej statystyka, ekonomia i polityka po prostu 
obyć się nie mogą - wynosi około 840 złotych. Poprawia się zatem nie tylko 
poziom płac, ale również ich relacja do wynagrodzeń w sektorze przedsię
biorstw, zwiększając się do około 88 procent. Zarazem pojawiają się w nie
których środowiskach kontrowersje i wątpliwości. Akcentuje się zróżnico
waną skalę podwyżek, dzieje się bowiem tak, że dla niektórych grup 
zawodowych podwyżki znacznie przekraczają wskaźniki przeciętne. Nie
zależnie od słusznych preferencji dla pracowników naukowych szkolnictwa 
wyższego, gdzie przeciętne płace rosną dzisiaj aż o 237 złotych (choć tylko 
do 971 złotych), dotyczy to w szczególności tzw. przelicznikowców, a więc 
zawodów, wobec których stosuje się błędny ekonomicznie i wadliwy 
politycznie mechanizm automatycznego przeliczania płac do wyższego, 
arbitralnie określanego poziomu. Korzystają z tego rozwiązania służby 
mundurowe (wojsko, policja i więziennictwo), prokuratura, sądownictwo 
oraz wąska część kierowniczej administracji państwowej. Te właśnie grupy 
wskutek stosowanych mechanizmów wchłaniają znaczną część środków 
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przeznaczonych przez budżet na podwyżki. Na tym tle rodzą się trudne 
do zaakceptowania dysproporcje i dlatego też, pracując nad rozwiązaniami 
co do przyszłorocznych podwyżek dla dwu i pół miliona pracowników 
budżetówki, trzeba będzie od niewłaściwych mechanizmów przeliczniko-
wych odejść. Mam nadzieję, że rządowe propozycje w tym zakresie zostaną 
zaakceptowane przez partnerów społecznych w komisji trójstronnej i par
lament. Wówczas w przyszłym roku, kiedy to ponownie w skali zbliżonej 
do tegorocznej wzrosną przeciętne realne płace budżetówki, wyraźnie 
i odczuwalnie zwiększą się one zwłaszcza dla nauczycieli i pracowników 
oświaty, pomocniczego personelu medycznego w służbie zdrowia oraz 
pracowników kultury. 

Takie są wstępne założenia do budżetu na rok 1997. Póki co, po 
pierwszym semestrze 1996 roku sytuacja budżetu państwa jest na tyle dobra, 
że można spokojnie przeprowadzić podwyżkę zakładaną tegoroczną ustawą 
budżetową. Jest ona kosztowna, ponieważ wydatki na płace w całej sferze 
budżetowej wynoszą prawie 23,5 miliarda złotych, to jest aż o około 4,7 
miliarda więcej niż przed rokiem. Te pieniądze trzeba wygospodarować na 
ścieżce stabilizacji i wzrostu tak, aby dodatkowe wydatki finansowane 
z kieszeni podatnika dały zamierzony wzrost płac realnych - w sumie o 4,8 
procent. Tak właśnie będzie, jeśli uda się nam zrealizować również tegorocz
ny cel polityki antyinflacyjnej. Na półmetku jest na to wciąż duża szansa, 
roczna stopa inflacji bowiem już drugi miesiąc utrzymuje się poniżej 20 
procent i nadal będzie zauważalnie spadać w drugiej połowie roku. Ma to 
bardzo istotne znaczenie właśnie dla pracowników sektora budżetowego (a 
także emerytów i rencistów, dla których budżet już gromadzi środki na 
znaczne wrześniowe podwyżki), a więc dla grup, których dochody - od
wrotnie niż płace w przedsiębiorstwach i koszty utrzymania - zmieniają 
się periodycznie. 

Polityka płacowa prowadzona przez rząd koalicji SLD-PSL istotnie zatem 
różni się od wcześniejszych działań na tym polu. O ile w początkowej fazie 
transformacji szczególnie dotkliwie obniżył się poziom płac realnych pra
cowników sektora budżetowego, o tyle dziś są one wyższe o 10,5 procent 
niż dwa lata temu, a w okresie 1995-97 rosną o blisko 16 procent. Innymi 
słowy, o prawie jedną szóstą więcej dóbr i usług za swoją przeciętną płacę 
będzie mogła w przyszłym roku w porównaniu z rokiem 1994 kupić sobie 
nauczycielka czy pielęgniarka, profesor czy policjant, bibliotekarka czy 
oficer, lekarz czy urzędnik. Aby tak jednak było, trzeba wpierw z równą 
konsekwencją i rzetelnością jak poprzednio zrealizować cały tegoroczny 
budżet, a zwłaszcza dobrze przygotować ten na rok przyszły. Zanim odbędą 
się wybory parlamentarne, warto przeto dokonać wpierw wyborów słusz
nych ekonomicznie i mądrych politycznie. I to - a nie uleganie populistycz
nym tęsknotom, wciąż silnym jak nałóg mimo stosowania odwykówki już 
czas jakiś - może skutkować zarówno podwyżkami płac, jak i poparcia 
politycznego dla tych, którzy z takim mozołem i determinacją go poszukują. 
Szukajcie a znajdziecie. 

1 lipca 1996 r. 
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Budżet na niejeden rok 
Z zazdrością słuchałem ostatnio kanclerza Austrii - Franza Vranitzkyego, 
z którym po ubiegłotygodniowym spotkaniu w Warszawie uczestniczę teraz 
w Salzburgu w panelu na temat przemian w naszej części Europy - kiedy 
mówił mi, że u nich uchwalono budżet od razu na dwa lata. Znakomity to 
wynalazek, który zaoszczędza mnóstwo czasu i energii tym, którzy budżet 
układają, jak i tym, którzy próbują się wokół niego ułożyć. Budżet jest 
podstawowym dokumentem finansowym państwa określającym zakres 
i kierunki przepływu olbrzymich strumieni środków z miejsc, w których 
dochody powstają, do miejsc, gdzie są one wykorzystywane (a czasami, 
niestety, marnowane). Właśnie wkroczyliśmy ponownie w okres batalii 
o budżet - tym razem na rok 1997. Kalendarz prac nad budżetem bowiem 
jest taki, że już teraz - latem bieżącego roku - trzeba podejmować wiele 
trudnych decyzji co do stopnia finansowania różnych potrzeb w przyszłym 
roku. 

Tym razem już na starcie wyłoniło się wiele kontrowersji, nad których 
rozstrzygnięciem pracuje rząd. W pierwszej kolejności podjęte zostały próby 
sformułowania priorytetów budżetowych na następny rok. Są one funkcją 
realizacji linii programowej rządu tak w odniesieniu do zaspokajania 
potrzeb społecznych, jak i wzmacniania tendencji do wzrostu gospodar
czego. Zgodnie z celami polityki rozwojowej Strategii dla Polski szczególnie 
preferowane jest wspomaganie inwestowania w kapitał ludzki, co powinno 
także znaleźć swoje odzwierciedlenie w budżecie. Stąd właśnie podjęte 
przez rząd decyzje o ponadprzeciętnym wzroście nakładów finansowanych 
groszem publicznym - niezależnie od angażowania na ten cel coraz więk
szych środków prywatnych, w tym zwłaszcza indywidualnych konsumen
tów, których preferencje również biegną w podobnym kierunku - na 
oświatę, naukę, kulturę i reformę służby zdrowia. 

Rząd postanowił ponadto wystąpić do komisji trójstronnej z propozyc
jami zróżnicowanego wzrostu płac realnych dla pracowników sfery budże
towej. Szczególnie mają zwiększyć się płace nauczycieli i profesorów, 
pracowników kultury oarz części służby zdrowia. Jednocześnie utrzymany 
będzie relatywnie wysoki poziom płac realnych pozostałych grup zawodo
wych, a zwłaszcza administracji, sądownictwa i prokuratury oraz policji 
i wojska. Sobie zaś rząd zamraża płace na ich aktualnym poziomie realnym 
do końca przyszłego roku. Do priorytetów zaliczone zostały ponadto 
wydatki na bezpieczeństwo obywateli, wspieranie budownictwa miesz
kaniowego oraz rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Niejako przy okazji 
prezydent Aleksander Kwaśniewski skierował do rządu list, w którym 
akcentuje potrzebę koncentracji rosnących wydatków z budżetu na tych 
samych w zasadzie priorytetach, które eksponuje rząd, co przynajmniej od 
tej strony dobrze rokuje dalszym pracom nad przyszłorocznym budżetem. 

Ktoś mógłby zauważyć, że lista wymienionych priorytetów jest długa. 
Tak jest w rzeczywistości, ale jeszcze dłuższa jest lista nie kwestionowanych 
potrzeb, które dopominają się o finansowanie z budżetu państwa. Dlatego 
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właśnie tak trudno go ułożyć i tym bardziej nabiera on politycznego 
charakteru, im więcej rządzący mają problemów z dochodzeniem do kom
promisów. Podczas toczącej się debaty nad proporcjami wydatków przy
szłorocznego budżetu rząd musiał dokonać niejednego arbitrażu i zadecy
dować, na czym przede wszystkim skoncentrować trzeba przyrost wydat
ków. Obecnie szacować można, że wyniosą one w sumie aż około 127 
miliardów złotych, czyli ponad 40 miliardów dolarów! Realne wydatki 
(poza płatnościami sztywnymi) wzrosną o 3 procent. 

Jest to przyrost znaczny, osiągany kolejny już rok z rzędu, a jego waga 
jest tym większa, że dokonuje się to przy równoczesnej obniżce podatków 
- tak dla ludności, jak i dla przedsiębiorstw. Nadal przeto zmniejsza się 
stopień fiskalizmu w naszej gospodarce, co z kolei sprzyja wzmacnianiu 
tendencji do oszczędzania i inwestowania, a w rezultacie do utrzymywania 
wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. W 1997 roku PKB powinien 
zwiększyć się realnie o nie mniej niż 5,5 proc. 

W wyniku obniżenia podatków w rękach ludności i podmiotów gos
podarczych pozostanie większa niż dotychczas porcja wytworzonych przez 
nich dochodów. Jestem przekonany, że wykorzystają oni te środki lepiej 
i efektywniej, niż uczyniliby to za nich - przy wyższych podatkach i trans
ferach budżetowych - politycy i biurokracja. Inni zaś, współdecydując, są 
przeciwnego zdania i dlatego też nie łatwo jest dojść tutaj do pragmatycz
nego konsensusu. Zwłaszcza, że w niektórych kręgach polityków - o czym 
ponownie w ostatnich dniach mogliśmy się przekonać - nadal dominuje 
przekonanie, że rozmiary budżetu państwa są zasadniczo funkcją wolun-
tarystycznych decyzji politycznych, a nie twardego rachunku ekonomicz
nego. Raz jeszcze trzeba było pokornie wysłuchiwać wielu uwag ode
rwanych od realiów finansowych, ale to właśnie realia - wobec nieubłaganej 
siły logicznej argumentacji - ostatecznie biorą górę. Tak też jest z utrzyma
niem ogólnych makroekonomicznych ram budżetu, których nie udało się 
podważyć. Sformułowane w przedłożonych rządowi założeniach do ustawy 
budżetowej cele polityki gospodarczej są w pełni podtrzymane, przede 
wszystkim dzięki determinacji premiera Włodzimierza Cimoszewicza w tej 
sprawie. 

Sprowadzenie inflacji mierzonej tempem wzrostu cen konsumpcyjnych 
w końcu przyszłego roku poniżej 13 procent - pomimo pojawiających się, 
niestety, prób kwestionowania takiego zadania także podczas dyskusji 
w łonie rządu i kierowniczych gremiów partii rządzącej koalicji - dzisiaj 
jest już celem polityki całego rządu. Przy odpowiednim wsparciu działań 
antyinflacyjnych przez politykę pieniężną NBP skala inflacji z powodze
niem może zostać przez następne półtora roku zredukowana do tak 
niskiego - choć wciąż jeszcze zbyt wysokiego - poziomu. Korzystać, a nie 
tracić będą na tym wszyscy - konsumenci i producenci, na wsi i w mieście 
- gdyż zakładane na kolejny rok przyrosty dochodów nominalnych, 
zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych, będą miały jesz
cze większy wymiar realny. Jednocześnie coraz mniejsza będzie skala 
niesprawiedliwej społecznie i antyefektywnościowej ekonomicznie infla
cyjnej redystrybucji. 
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Budżet stabilizacji - z deficytem nie większym niż 2,6 procent PKB - jawi 
się zatem również budżetem wysokiej dynamiki produkcji stymulowanej 
inwestycjami i eksportem. Stanowi to rzetelną przesłankę materialną do 
utrzymywania dobrego tempa rozwoju w przyszłości. W tym też sensie, 
pracując nad budżetem pozornie wyłącznie na 1997 rok, piszę go faktycznie 
nie tylko na dwa lata - jak w Austrii - ale nawet na więcej. To właśnie 
kontynuacja linii stabilizacji i wzrostu - a nie populistyczne manowce 
w formie nadmiernie rosnących transferów i chybionych dotacji na całą 
litanię słusznych, argumentowanych politycznie perspektywą nadchodzą
cych wyborów do parlamentu celów - gwarantuje wyższy poziom realnych 
wydatków z budżetu naszego państwa w latach wieńczących obecną dekadę 
- i jeszcze później. 

Salzburg, 7 lipca 1996 r. 

Dzwonek historii 
Są dni, kiedy wieńczy się dzieło. Z pewnością 11 lipca 1996 roku jest takim 
właśnie momentem, który zarazem przechodzi do naszej historii jako dzień 
dołączenia Polski do pierwszego świata, do grupy najbardziej rozwiniętych 
gospodarek. Oczywiście, jest w tym pewna doza konwencji, podobnie jak 
w przypadku orzekania o osiągnięciu przez człowieka wieku dojrzałego. Fakt 
przystąpienia Polski dzisiaj właśnie do Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) jest właśnie wyrazem dojrzałości naszej gospodarki - jej 
systemu, instytucji i struktur. Bynajmniej nie oznacza to, że nie mamy nadal 
mnóstwa skomplikowanych problemów do rozwiązania, wyzwań do pod
jęcia, trudności do przezwyciężenia, celów do osiągnięcia. Teraz wszakże są 
to już inne problemy czy cele. Zakończona została pierwsza - trwająca siedem 
lat, faza transformacji ustrojowej, która doprowadziła nas - w rezultacie 
reformatorskich działań kolejnych rządów - do gospodarki rynkowej. 

Prawie dwa i pół roku temu - podejmując realizację Strategii dla Polski 
- nakreśliliśmy cel wstąpienia do OECD. Jest to międzynarodowa organiza
cja skupiająca obecnie 28 państw gospodarczo najbardziej rozwiniętych. 
Przypomnijmy, że w jej skład wchodzą państwa Unii Europejskiej, USA, 
Kanada i Meksyk, Japonia, Australia i Nowa Zelandia. W ostatnich miesią
cach dołączyły - obok Polski - także Czechy i Węgry. Można oczekiwać 
jeszcze w tym roku przystąpienia do tego swoistego klubu, często okreś
lanego jako elitarny, Korei Południowej. Kwestia ewentualnego dalszego 
poszerzania organizacji jest otwarta. Może bowiem pojawić się parę państw 
spełniających z czasem - podobnie jak my ostatnio - trudne kryteria 
członkostwa, ale zarazem pojawia się również pytanie o zakres tego ugru
powania i jego charakter u progu XXI wieku. 

OECD jest często określane jako think tank, a więc twór o relatywnie 
luźnych wewnętrznych strukturach i bezpośrednich powiązaniach pomię
dzy członkami, służący głównie analizie procesów i tendencji w gospodarce 

47 





Dzwonek historii 

światowej oraz w wypracowywaniu koncepcji polityki gospodarczej i stra
tegii rozwoju. Ważnym elementem jest ścisła współpraca dotycząca wymia
ny informacji, bez czego trudno o skuteczność w działalności gospodarczej. 
Decyzje w OECD zapadają na zasadzie równego nacisku, czyli przez swoisty 
konsensus, choć - co oczywiste - zupełnie inna jest pozycja poszczególnych 
państw w tej organizacji, tak jak odmienna jest ich rola i znaczenie 
w światowej gospodarce. Jednakże sam fakt członkostwa pozycje taką 
wyraźnie nobilituje. Od teraz dotyczy to także Polski, której znaczenie 
w gospodarce światowej uległo wymownej poprawie. 

Wysoki stopień umiędzynarodowienia współczesnych stosunków ekono
micznych wymaga stosowania odpowiednich mechanizmów koordynacji 
polityki gospodarczej w skali globalnej. Jednym z ważniejszych instrumen
tów tej koordynacji jest właśnie OECD. Opracowania OECD same z siebie 
służą naprowadzaniu rządów i przedsiębiorców oraz finansjery na ścieżki 
poprawnych wyborów społecznych i gospodarczych. Przyczynia się to do 
podnoszenia efektywności ekonomicznej nie tylko w skali międzynarodo
wej, ale także w poszczególnych państwach. Dotyczy to również naszej 
krajowej - teraz już bynajmniej nie zaściankowej - gospodarki. Łatwiejszy 
dostęp do informacji mających implikacje inwestycyjne, finansowe i hand
lowe przenosi się na większą trafność decyzji podejmowanych przez rządy 
czy banki centralne. Inaczej - lepiej reagują wówczas na sygnały płynące 
z rynku przedsiębiorstwa, banki, giełdy, instytucje rynku kapitałowego, 
a także inne organizacje międzynarodowe, bo i one - choćby Bank Świato
wy, MFW i Unia Europejska - liczą się z opinią OECD. 

Co więcej, krajowe podmioty szybciej włączane są w globalny układ 
gospodarczy. Bierze się to nie tylko z faktu niebywałego rozwoju technik 
łączności i komunikacji w dobie faksu, telewizji satelitarnej i internetu, ale 
przede wszystkim z daleko posuniętej liberalizacji we wzajemnych stosun
kach gospodarczych. To jest istotą członkostwa w OECD i na tym właśnie 
polu konieczne było dokonanie największych zmian i jakościowego postępu 
podczas z górą dwuletnich negocjacji. Trzeba było przeprowadzić wiele 
reform często na gruncie ustawowym, ponadto odrobić liczne zaniedbania 
i zaniechania poprzednich rządów. Pomimo reformatorskiej retoryki poli
tyków, obecnie opozycyjnych, choć będących już kiedyś u sterów władzy 
- dopiero teraz, z inspiracji rządu koalicji SLD-PSL, parlament tej właśnie 
kadencji dokonał szeregu koniecznych zmian w prawie gospodarczym. A że 
nie bez trudności - to inna sprawa. Dzisiaj nie ma to już większego 
praktycznie znaczenia, ważne natomiast jest, że niezbędne dla sprawniej
szego funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej regulacje zostały 
wdrożone właśnie przy okazji prowadzenia Polski do OECD. 

Korzystać na tym będzie nie tylko nasz światowy prestiż, ale - choć nie 
od razu i nie bezpośrednio - my wszyscy. Członkostwo w OECD już 
antycypacyjnie zaowocowało znakomitym przyjęciem drugiej emisji na
szych euroobligacji, tym razem wyemitowanych na kwotę 250 milionów 
marek. Przekłada się to także na poprawę formalnych notowań naszej 
gospodarki dokonywanych przez zagraniczne agencje ratingowe, a w ślad 
za tym dopływ kapitału zagranicznego. To zaś oznacza dodatkowe, często 
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lepiej płatne miejsca pracy, a więc poprawę warunków żyda. O tym trzeba 
mówić śmiało, bo o to w końcu chodzi. Jeśli ktoś mnie jeszcze pyta, po co 
ciągnąłem Polskę do OECD, to odpowiadam, że właśnie po to, aby dzięki 
wydajniejszej pracy lepiej żyć. Temu też sprzyjać ma liberalizacja warunków 
transferu kapitału, dotycząca także rodzimych podmiotów gospodarczych, 
dla których OECD jest doprawdy nowym, przestronnym oknem na świat. 
Wyglądać przez nie wcale jednak nie jest łatwo, skrót OECD bowiem 
oznacza współpracę i rozwój, ale istota przynależności doń dotyka też ostrej 
konkurencji. Dzisiaj jesteśmy do niej przygotowani lepiej niż kiedykolwiek 
wcześniej i to wyzwanie trzeba i warto podjąć. 

Są takie dni, kiedy dzieje się historia. W paryskiej siedzibie organizacji 
uroczystość podpisania porozumienia o przystąpieniu Polski do OECD 
otworzył jej sekretarz generalny - Donald Johnston. Uczynił to posługując 
się małym dzwonkiem, który na pamiątkę zachowałem. Podaruję go temu, 
kto wprowadzi nas z czasem do Unii Europejskiej, do której dystans uległ 
dzisiaj znacznemu skróceniu. 

Paryż, 11 lipca 1996 r. 

Spadające stopy 
Istnieje wiele punktów widzenia na politykę gospodarczą, ale jednym 
z najważniejszych kryteriów jest bezrobocie i inflacja. Olbrzymia jest litera
tura na temat obu zjawisk, w tym także występujących pomiędzy nimi 
związków. Ostatnio na przykład toczą się ożywione dyskusje wokół tych 
zagadnień w Niemczech, gdzie utrzymuje się wysokie bezrobocie przy 
niskiej inflacji, co jest przyczyną nacisków na Hansa Tietmeyera - prezesa 
Bundesbanku - zmierzających do obniżenia przez bank centralny stóp 
procentowych. 

W USA z kolei inflacja również od wielu lat nie przekracza 3 procent, 
a zarazem udało się tam sprowadzić stopę bezrobocia do 5,3 procent, co 
jest najniższym poziomem od 1990 roku. Takie rezultaty osiągnięto prowa
dząc rozważną politykę monetarną i zarazem znacznie obniżając deficyt 
budżetowy. Na marginesie warto dodać, że amerykański deficyt sięgający 
120 miliardów dolarów - choć relatywnie mały, bo wynoszący tylko 1,6 
procent PKB - jest równie duży jak prawie cały nasz produkt krajowy brutto. 
Rola gospodarki niemieckiej i amerykańskiej jest tak znacząca, że wszelkie 
istotniejsze zmiany w tych krajach mają implikacje światowe. Niedawne 
wypowiedzi przed komisją kongresową Alana Greenspana - szefa FED, 
czyli amerykańskiego banku centralnego - sugerują śmielsze działania 
zmierzające do ożywienia gospodarczego w USA. Dla nas z globalnymi 
obrotami handlowymi sięgającymi 60 miliardów dolarów - dobra koniun
ktura w Niemczech i USA jest szczególnie korzystna. Są to jedni z naszych 
głównych partnerów handlowych i inwestycyjnych, tak więc wzrost gos
podarczy w tych krajach sprzyja utrzymywaniu wysokiego tempa rozwoju 
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u nas. Zasadnicze jednakże znaczenie dla dalszego powodzenia strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego ma polityka gospodarcza oraz tempo 
i kierunki dokonywanych reform. Wejście do OECD, na które przypada 
ponad trzy czwarte obrotów naszego handlu zagranicznego, w niczym nie 
powinno nas tutaj demobilizować, a wręcz przeciwnie. Utrzymanie coraz 
wyraźniejszych pozytywnych tendencji w przeciwdziałaniu inflacji i ogra
niczaniu bezrobocia wymaga konsekwencji w reformach i twardej polityki 
finansowej. Skoro jeszcze podczas nie tak dawnych żywych dyskusji pro
gramowych wiosną 1994 r. nie dla wszystkich przekonujące były argumenty 
o możliwości jednoczesnego obniżania zarówno stopy inflacji, jak i stopy 
bezrobocia, to dzisiaj nie sposób już nie ustąpić w obliczu twardych faktów. 
Pomimo występującej w krótkim okresie pewnej sprzeczności pomiędzy 
celami w postaci obniżania tak inflacji, jak i bezrobocia, w dłuższej per
spektywie te cele bynajmniej nie muszą się wykluczać. Równoczesny spadek 
inflacji i bezrobocia jest faktem tak w najbogatszych państwach OECD - co 
dostrzec możemy m. in. w Niemczech czy w USA - jak i w Polsce. 

Możliwe jest to wszakże wyłącznie na ścieżce wzrostu gospodarczego, 
a w krajach transformacji spełnione muszą być jeszcze inne warunki, przede 
wszystkim odpowiednie sprzęgnięcie polityki przemysłowej z aktywnym 
przeciwdziałaniem bezrobociu. Specyfika bowiem tych krajów wyraża się 
i w tym, że przechodzą one przez okres, w którym rośnie już produkcja, 
ale również rośnie jeszcze bezrobocie. W Polsce tak było od połowy 1992 
do połowy 1994 r. Od dwu zaś lat nie tylko spada inflacja, ale też obniża 
się bezrobocie, czyli zatrudnienie rośnie. Stopa inflacji od końca 1993 r. 
spadła dwukrotnie - z prawie 38 do nieco powyżej 19 procent. Co ważne, 
do jeszcze niższego poziomu, bo już do tylko 13,6 proc, zredukowana 
została inflacja mierzona wskaźnikiem cen produkcji sprzedanej przemysłu, 
a to ma przecież fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorstw z punktu 
widzenia długookresowego kształtowania się kosztów produkcji. Na tym 
tle oczekiwać należy dalszego, szybkiego i odczuwalnego spadku inflacji 
w przyszłości. 

Zarazem bezrobotnych mamy najmniej od listopada 1992 roku, a ich 
oficjalnie zarajestrowana liczba tylko w ciągu minionych dwu lat obniżyła 
się aż o blisko pół miliona osób. Stopa bezrobocia spadła z 16,9 proc. w lipcu 
1994 r. do 14,3 teraz. To wciąż zbyt dużo - znacznie więcej niż w państwach 
Unii Europejskiej czy OECD - ale zasadniczo mniej niż w poprzednich 
okresach, w czym także zasługa obecnego ministra pracy i polityki socjalnej 
- Andrzeja Bączkowskiego. Obecny stan rynku pracy odzwierciedla przy 
tym średnią z bardzo zróżnicowanej sytuacji w regionach. Bezrobocie jest 
najwyższe w województwach, którym szczególnie doskwiera PGR-owska 
spuścizna, a mianowicie w słupskim (27,5 proc), suwalskim (25,4), koszaliń
skim (25,3) i elbląskim (24,6), a najniższe w rejonach o wysokim poziomie 
rozwoju, tj. w województwach warszawskim (5,0 proc), poznańskim (6,9), 
krakowskim (7,4) i katowickim (9,1). 

Najważniejsze jest, że tworzenie nowych, konkurencyjnych i lepiej prze
cież płatnych miejsc pracy dokonuje się bez inflacyjnego stymulowania 
wzrostu gospodarczego. Nie uciekamy się także do zabiegów w postaci 
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zmian definicji bezrobocia i sposobów jego liczenia. Taką metodę skutecznie 
stosowano w Wielkiej Brytanii w czasie rządów Margaret Thatcher, kiedy 
to w wyniku kilkunastokrotnej zmiany definicji bezrobocia każdorazowo 
spadała jego stopa. Nie oznacza to, że i my nie mamy nic do uczynienia 
na tym polu, skoro na przykład aż ponad pół miliona obecnie zarejest
rowanych bezrobotnych nigdy nie wykonywało pracy, a tylko niewielka 
ich część - około 14 procent - to absolwenci, którzy jeszcze nie znaleźli 
odpowiedniego zatrudnienia. Jakaś część osób oficjalnie liczona jako bez
robotni faktycznie jest zatrudniona i pracuje w tzw. szarej strefie. 

Widząc zatem wzajemne związki i pewną konkurencyjność celów, jakim 
jest ograniczanie inflacji i bezrobocia, trzeba dotychczasową politykę kon
tynuować, zmierzając do spadku stóp inflacji i bezrobocia poniżej dziesięciu 
procent w końcu dekady, przy czym w 2000 roku stopa inflacji będzie 
znacznie mniejsza niż stopa bezrobocia. Stworzenie dzięki szybkiemu wzro
stowi gospodarczemu kolejnego pół miliona miejsc pracy i zdjęcie kilku
nastu punktów procentowych z obecnej - skądinąd najniższej od marca 
1987 roku - stopy inflacji jest zatem możliwe, aczkolwiek niezwykle trudne. 
Jedyna zaś stopa, która powinna rosnąć, to stopa życiowa. 

22 lipca 1996 r. 

Komunikat na koniec semestru 
Produkcja sprzedana przemysłu w jednostkach powyżej 5 pracujących w l półroczu 
br. ukształtowała się na poziomie o 7,9% wyższym niż przed rokiem, przy wzroście 
wydajności pracy o ok. 9% i nieco niższym (o 0,9%) przeciętnym zatrudnieniu. 
W przemyśle przetwórczym produkcja wzrosła o 9,9%, sprzedaż w górnictwie 
i kopalnictwie zwiększyła się o 1,6%, a w sekcji zaopatrywania w energię elekt
ryczne, gaz i wodę - zmniejszyła się o 1,4%. W porównaniu z I półroczem uh. 
roku obniżył się nieznacznie udział energochłonnych sekcji przemysłu... a wzrósł 
przemysłu przetwórczego - z 79,7% do 80,6%. W przemyśle przetwórczym o ok. 
15% wzrosła produkcja w przedsiębiorstwach wytioarzajęcych głównie dobra 
konsumpcyjne (wysoki wzrost sprzedaży notowano od początku roku) i ok. 14% 
- w produkujących głównie dobra inwestycyjne. Ten przydługi cytat pochodzi 
z ostatniego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego informującego 
o przebiegu procesów gospodarczych w pierwszym półroczu. Niestety, taki 
już obowiązuje język w tej materii i nawet latem musimy być karmieni tego 
rodzaju żargonem, choć przytoczony fragment jest jeszcze w miarę strawny. 
Język statystycznych komunikatów jest jednak swoistą literaturą, z której 
da się wyczytać sporo treści pomimo formy dla wielu ludzi - wbrew nazwie 
- niekomunikatywnej. Jakie zatem treści niesie ten tekst? 

Sądzę, że od kilku lat wszyscy bez mała przyzwyczaili się już do bardzo 
wysokiego tempa wzrostu produkcji przemysłowej, która pomimo dokonu
jących się zmian strukturalnych pozostaje podstawowym źródłem zatrud
nienia i dochodu narodowego. Obecnie raczej zwraca się uwagę na fakt, że 
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tempo wzrostu - choć nadal jedno z wyższych w świecie - jest nieco 
wolniejsze niż przed rokiem. GUS słusznie wyjaśnia to osłabieniem popytu 
zagranicznego, dla polityki gospodarczej zaś wynika z tego wniosek, że tym 
bardziej trzeba poszukiwać nowych rynków zbytu, w tej fazie rozwoju 
głównie na coraz chłonniejszych rynkach wschodnich. Niezbędne są rów
nież działania pobudzające w nieinflacyjny sposób popyt wewnętrzny. 
A dają one już skutki, co także wyczytać można z przytoczonego cytatu, 
mowa w nim bowiem o wzroście produkcji towarów konsumpcyjnych aż 
o 15 procent, a większość tego przyrostu absorbowana jest na naszym 
krajowym rynku właśnie. Innymi słowy, konsumenci nabywają i spożywają 
coraz więcej, ponieważ mają także na to realnie coraz więcej pieniędzy. 
Konkretnie przeciętne płace w czerwcu przekroczyły 922 złote, a to jest aż 
o 6,1 procent więcej niż przed rokiem. O tyle też możemy kupić więcej 
sztuk, kilogramów czy metrów różnorakich towarów, których - nie licząc 
importu - coraz więcej i coraz lepszej jakości trafia na wewnętrzny rynek 
w wyniku dostaw naszego krajowego przemysłu. Na dłuższą natomiast 
metę jeszcze ważniejsze jest, że na podobną skalę - bo o 14 procent - wzrosła 
produkcja dóbr inwestycyjnych, które znalazły zbyt tak w eksporcie, jak 
i w kraju, przyczyniając się do wzmocnienia potencjału rozwojowego na 
przyszłość. Szczególnie istotne jest, że wydatki na zakupy inwestycyjne 
skoczyły aż o 33 (!), a nakłady na budynki i budowle tylko o 12 procent. 
Z tego wszystkiego wynika, że najwolniej - bo o około 4 procent - zwięk
szyła się produkcja artykułów zaopatrzeniowych, co z kolei dowodzi 
ogólnego usprawnienia procesów gospodarczych oraz pożądanego spadku 
materiałochłonności produkcji. 

Komunikuje się nam i to, że we właściwych kierunkach - choć może 
niedostatecznie szybko - zmienia się struktura polskiej gospodarki. Można 
to łatwo wyczytać z informacji o wielokrotnie szybszym niż w przypadku 
przemysłów wydobywczych i energetyki, sięgającym 10 procent tempie 
wzrostu produkcji przemysłu przetwórczego. Oznacza to tym razem spadek 
energochłonności dochodu narodowego, co z pewnością przekłada się 
zarówno na poprawę stanu naszego środowiska naturalnego, jak i kon
kurencyjności gospodarki w ujęciu międzynarodowym. Dzieje się to wszys
tko przy wzroście wydajności pracy, co jest koniecznym warunkiem pod
noszenia efektywności funkcjonowania gospodarki i standardu życia ludno
ści. Większa produkcja przemysłowa, którą poprzez całą serię liczb od
notowuje po raz kolejny GUS, jest wyłącznie skutkiem wyższej wydajności 
pracy, zatrudnienie bowiem w przemyśle spadło. 

Jak zatem jest możliwe, że jednocześnie redukcji uległo bezrobocie? Otóż 
tym razem jest to skutkiem dwu procesów, których ocena nie jest tożsama. 
Z jednej strony rośnie zatrudnienie w sektorze usług, co jest przejawem 
unowocześniania struktury naszej gospodarki. Z drugiej strony część osób 
wcześniej zatrudnionych (w tym w górnictwie w związku z przystąpieniem 
do realizacji trudnego i kosztownego programu jego restrukturyzacji) prze
szła na emerytury. Liczba pobieranych rent i emerytur w systemie pracow
niczym wzrosła o 2 procent. To dużo i to dużo kosztuje finanse publiczne. 
Warto mieć świadomość, że więcej niż co czwarty z nas jest emerytem lub 
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rencistą, ta grupa ludności bowiem na koniec półrocza sięgnęła już 9 mi
lionów 178 tysięcy osób. Także i ona partycypuje w efektach rosnącej 
wydajności pracy, chociaż na mniejszą niż zatrudnieni skalę. W minionej 
połowie roku pracownicze świadczenia emerytalno-rentowe netto zwięk
szyły się realnie o 1,5 procent. Już od września, wskutek zbliżającej się 
kolejnej waloryzacji, wzrosną one o następne ponad 15 procent, sięgając 
przeciętnie około 585 złotych, co zagwarantuje w sumie ich realny wzrost 
w stosunku do poziomu z zeszłego roku o 2,5 procent. 

Tak oto nasz Główny Urząd Statystyczny - skrzętnie obserwując i od
notowując, co się dzieje w gospodarce - potwierdził raz jeszcze swoim 
komunikatem znany skądinąd fakt, że produkcja rośnie, a inflacja spada. 
Wydaje się, że ten semestr zaliczyliśmy nie najgorzej. Do końcowego 
egzaminu jeszcze jednak daleko. 

29 lipca 1996 r. 

W krzywym zwierciadle 
Skuteczna polityka jest niemożliwa bez znajomości opinii publicznej. Fakty 
i decyzje tworzone przez politykę kształtują poglądy na różne kwestie. 
Zarazem opinie o tej polityce i społeczne o niej wyobrażenia rzutują na nią 
samą. Siła tych związków jest tym większa, im wyższy jest poziom integracji 
społecznej i rzetelniej są prowadzone i wykorzystywane wyniki badań 
opinii publicznej. Wnioskowanie jednak o kierunkach przyszłych działań 
w oparciu analizy wyników badań tej opinii zawsze musi być powściągliwe 
i wyważone, gdyż nie ma ona - podobnie jak politycy - racji zawsze, 
a niekiedy nie ma jej na pewno. Wystarczy czasami porównać fakty 
odnotowane przez obiektywną statystykę z ich odbiciem w zwierciadle 
opinii publicznej, a przynajmniej jej opisem i uogólnieniami dokonywanymi 
przez rozmaite stworzone do tego instytucje. Im jest ich więcej, tym lepiej. 

Dostrzec można istotną rozbieżność między opinią publiczną o sytuacji 
gospodarczej a rzeczywistym stanem, który określa statystyka i profesjonal
ne, niezależne analizy naukowe. Z pewnością duży wpływ na stan opinii 
publicznej - niekiedy być może decydujący - mają działania podejmowane 
w celu jej kształtowania, a nie fakty podlegające ocenie. Czasami badania 
opinii publicznej są metodą jej formowania albo wręcz świadomego mani
pulowania. Wystarczy pewne pytania postawić w sugestywny sposób albo 
też dość oczywiście nasuwających się w konkretnej sytuacji pytań nie 
zadawać wcale. Reszta jest kwestią interpretacji. 

Przykładem pierwszego podejścia jest ankieta na temat inflacji prze
prowadzona w połowie czerwca przez jeden z renomowanych, często 
cytowanych na pierwszych stronach ośrodków badawczych. Dokonano jej 
na 1167-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców 
Polski, co podkreślać ma jeszcze wiarygodność uzyskiwanych wyników. 
I tego nie należy kwestionować, badania te przeprowadza się bowiem 
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zgodnie z obowiązującymi na tym polu kanonami sztuki. Jednakże niekiedy 
lepiej jest postawić dobre pytanie, niż otrzymać złą odpowiedź. Chyba, że 
o uzyskanie pożądanej odpowiedzi chodzi. Jeśli tak, to zrozumieć można 
pytanie sformułowane następująco: W jakim stopniu, Pana(i) zdaniem, rządowi 
udaje się ograniczyć inflację? z równoczesnym zasugerowaniem takich warian
tów odpowiedzi, jak w ogóle nie udaje się ograniczyć inflacji, w niewielkim 
stopniu, w dużym stopniu i trudno powiedzieć. Pomijając fakt, że samo pytanie 
kieruje oczekiwania co do zwalczania inflacji wyłącznie w stronę rządu, 
odsuwając uwagę od innych instytucji dpowiedzialnych za pieniądz i jego 
siłę nabywczą, to zaiste owo krzywe zwierciadło odbija, co mu do obejrzenia 
podsunięto. 

I tak 24 procent respondentów uważa, iż nic tu się rządowi nie udaje, 
aż 55 przypuszcza, że udaje się mu niewiele, 17 woli nie mieć na tak proste 
pytanie żadnej odpowiedzi, a tylko 4 procent odpowiada, że działania 
antyinflacyjne udają się w dużym stopniu. Niby tylko co dwudziesty piąty 
z nas(!), dorosłych ludzi sądzi, że dwukrotne zmniejszenie inflacji przez ten 
właśnie rząd podczas minionych dwu i pół lat - a mianowicie z 37,7 procent 
w grudniu 1993 roku do już tylko 19,5 w czerwcu 1996 roku - może być 
uznane jako skuteczne w dużym stopniu. Zupełnie przecież odmienny 
obraz opinii publicznej wyłoniłby się z odpowiedzi na takie same pytania 
poprzedzone informacją o rzeczywistej redukcji inflacji czy też na pytania 
sugerujące odpowiedzi typu: całkowicie, w dużym stopniu, w zadowalającej 
mierze czy wciąż jeszcze niezadowalająco. Inaczej też wyglądałyby te oceny, 
gdyby pytanie uwzględniało rolę, jaką w kreowaniu inflacji i jej prze
zwyciężaniu odgrywają inne podmioty polityki, zwłaszcza bank centralny 
i związki zawodowe, a także parlament. 

Na tym tle frapujące są także wyniki tego badania z punktu widzenia 
sympatii politycznych respondentów. Otóż osoby o poglądach lewicowych, 
dwukrotnie częściej niż te o poglądach prawicowych dostrzegają pozytywne 
fakty. W istocie niewłaściwe formułowanie pytań prowokuje odpowiedzi 
zgodne z sympatiami politycznymi, a nie koniecznie z rzeczywistością. 
Świadczy to, że takie ocieranie się o opinię publiczną bardziej chyba służy 
jej kształtowaniu niż badaniu. 

Tak sterowane pytania podnoszą niestety oczekiwania inflacyjne, nadając 
im dodatkowo charakter adaptacyjny miast racjonalnego. To z kolei skutkuje 
wzrostem roszczeń, a ostatecznie większą niż nieunikniona z innych przy
czyn inflacją. Swoją drogą szkoda, że nie wraca się - na gruncie profesjonal
nej, politycznej i moralnej odpowiedzialności - do analizy i oceny racji co 
do takich działań podejmowanych w przeszłości, jak na przykład ubieg
łoroczne nieustanne podbijanie oczekiwań inflacyjnych przez niektóre me
dia, fałszywe prognozy politycznie zorientowanych ośrodków badawczych, 
a nawet państwowych instytucji współodpowiedzialnych za walkę z infla
cją. Teraz opinia publiczna ponownie jest sterowana i ze złą wolą pod
dawana sugestiom ze strony części polityków oraz związanych z nimi 
środowisk opiniotwórczych. Niestety, została ona celowo i - z żalem trzeba 
przyznać - dość skutecznie wprowadzona w błąd, skoro społeczeństwo 
tylko w jednej dziesiątej liczy na to, że uda się nam do końca roku zbić 
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inflację do zakładanych w budżecie 17 procent, zaś aż w 26 procentach 
irracjonalnie sądzi, iż sięgnie ona lub nawet przekroczy 25 procent, co jest 
już praktycznie niemożliwe. Przykładem postępowania manipulacyjnego jest 
niezadawanie pewnych, nasuwających się przecież pytań w ogóle. Po co 
bowiem pytać Polaków o to, czy np. z historycznego faktu przystąpienia do 
OECD sa dumni, bardzo zadowoleni, zadowoleni czy też jest im to zupełnie 
obojętne? Lepiej się straszyć i zamartwiać wykreowanym fałszywym obra
zem, niż cieszyć faktami? Może rządzący politycy ulegną panice i w obawie 
przed wyborczymi reakcjami tak ustawianej opinii publicznej popełnią uprag
nione przez adwersarzy błędy, i to, co dziś jest tylko obrazem, stanie się 
rzeczywistością? Byłby to prawdziwy triumf opinii nad faktami. 

5 sierpnia 1996 r. 

Znicz olimpijski 
Zgasł znicz olimpijski na stadionie w Atlancie, kończąc XXIV letnie igrzyska. 
Były one, oczywiście, największe w historii, jako że odbywały się w USA. 
Były one także największe, gdyż tym razem nikt nikogo nie bojkotował. 
Rocznicowy charakter olimpiady - sto lat od wznowienia w czasach 
nowożytnych - nieustannie był podkreślany, dodając wielkim sportowym 
zmaganiom dodatkowy, uroczysty wymiar. Teraz właśnie we współczes
nym, pokojowo współpracującym świecie w igrzyskach uczestniczyć mogła 
rekordowa liczba państw, bo aż 197. Dla wielu z nich była to pierwsza 
i jedyna w swoim rodzaju okazja pokazania się światu. To dzięki bokserowi 
niektórzy po raz pierwszy usłyszeli o Tonga, a dzięki sprinterom dowie
dzieli się o St. Kitts. 

Niekwestionowany sukces odnieśli sportowcy gospodarzy, zdobywając 
przy aplauzie znakomitej i tłumnej publiczności aż 101 medali. Na tym tle 
17 medali, w tym 7 złotych, wywalczonych przez polską reprezentację jest 
też znaczącym osiągnięciem. Różne są kryteria oceny występów na olimpij
skich arenach, ale chyba najważniejsze to nawet nie liczba medali czy 
punktowanych miejsc, tylko styl, w jakim się o nie walczy, nawet jeśli się 
ich nie zdobywa. Pewnie dlatego Urszula Włodarczyk - kibicowaliśmy jej 
razem z Ireną Szewińska - uzyskując w siedmioboju lekkoatletycznym 
czwarte miejsce, ale zarazem wygrywając w pięknym stylu bieg na 800 
metrów, zbierała takie same brawa jak Robert Korzeniowski, który prze
chodząc najszybciej 50 kilometrów, doszedł do podium zwycięzców na 
głównym olimpijskim stadionie. Słuchał świat także naszego hymnu na 
innych arenach, w tym nad oceanem w Savannah, gdzie niemal równie 
słynnym Polakiem jak poległy tam niegdyś Kazimierz Pułaski stał się 
Mateusz Kusznierewicz, zdobywca pierwszego w naszej historii złotego 
medalu w żeglarstwie. 

Wysiłek i zmagania zawodników - a niekiedy po prostu szczęście - to 
podstawa zdobywania olimpijskich laurów. Do sukcesu jednakże potrzebne 
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są pieniądze i wieloletnie nakłady na przygotowania. Już po igrzyskach 
spotykałem się z pytaniami - a może nawet zarzutami - że ponoć rozpiesz
czamy naszych najlepszych zawodników. Takie poglądy dowodzą, nie 
wprost, przekonania szerokiej publiczności i mediów o autentycznych 
sukcesach naszej całej ekipy, łącznie z trenerem i działaczami. Jest to także 
osobiste osiągnięcie zmarłego nagle w dniu inauguracji igrzysk szefa pol
skiej drużyny - Eugeniusza Pietrasika. Także prezesa Urzędu Kultury 
Fizycznej i Turystyki - Stefana Paszczyka - oraz przewodniczącego Pol
skiego Komitetu Olimpijskiego - Andrzeja Szalewicza. Gdyby bowiem 
sukcesów tych nie starczało, z pewnością starczałoby utyskiwań, że to 
znowu rząd i organizatorzy sportu skąpili środków i starań na finansowanie 
przygotowań sportowców. Ale tak nie było i pieniądze budżetowe wraz 
z coraz bardziej znaczącym wsparciem sponsorów okazały się wystar
czające, aby talenty mogły być wykorzystane i także od tej strony dobrze 
pokazać Polskę światu. Warto na to łożyć dlatego, że ludzie się cieszą z tych 
sukcesów, a zainteresowanie sportem i jego zdrowymi następstwami rośnie, 
zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. 

Krytyczne głosy słychać niekiedy w sprawie ustawowego zwolnienia 
specjalnych nagród, wypłacanych z pozabudżetowych środków PKOl, 22 
medalistom i zdobywcom punktowanych miejsc. To szczególne rozwiązanie 
fiskalne, dotyczące tak niewielu i tak wybitnych, nie powinno wywołać 
emocji i bezinteresownej zawiści. Stosuje się je również w innych krajach 
i już w trakcie olimpiady podobne decyzje podjęto w USA i we Francji, 
gdzie za złoty medal państwo wypłaca 250 tysięcy franków. U nas - bez 
sięgania do kieszeni podatników - PKOl za złoto premiuje kwotą około 
dwuipółkrotnie niższą, a konkretnie nagrodą w wysokości 60 tysięcy zło
tych. Fiskus zaś nie sięga przy tej wyjątkowej okazji do kieszeni nielicznych 
triumfujących sportowców. 

Przy okazji olimpiady, w której startowało ponad dziesięć tysięcy spor
towców, warto natomiast mówić o innych, wielkich pieniądzach. Przez 
Atlantę przelało się wiele miliardów dolarów, zawodowcy występowali 
bowiem wraz z amatorami choć to rozróżnienie w świecie współczesnego 
sportu zatraca coraz bardziej sens. Za prawo używania określenia dumny 
sponsor kilkanaście znanych, wielkich firm płaciło Międzynarodowemu 
Komitetowi Olimpijskiemu (z czego zadowolony był dobrze kierujący jego 
pracami Juan Antonio Samaranch) po 40 milionów dolarów; na igrzyska 
Sydney 2000 ustalono już stawkę 60 milionów. Ocenia się, że liczni spon
sorzy wydali na finansowanie przygotowań i przebiegu olimpiady aż 
4 miliardy dolarów. 456 milionów - przyciągając w kulminacyjnych momen
tach do ekranów na całym świecie ponad 3 miliardy widzów - dała zarobić 
organizatorom sieć telewizyjna NBC. Zarabiając na tym największym wi
dowisku świata 70 milionów, zdecydowała się zapłacić w sumie aż 3,6 
miliarda dolarów za prawa transmisji igrzysk do roku 2008. Być może 
znajdzie się tutaj także zimowa olimpiada w roku 2006, o której organizację 
zamierza zabiegać Zakopane. 

Komercjalizacja igrzysk posunęła się bardzo daleko i Atlanta 1996 z pew
nością jest także sukcesem finansowym wielu uczestników i organizatorów. 
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Każdy pieniądz się liczy, więc nawet bieżnia z tartanu będzie pocięta na 
100 rys. kawałków, które sprzedane po 20 USD za sztukę przyniosą 2 min 
dolarów. Najlepsi na świecie w dziedzinie show businessu Amerykanie 
uczynili, co należało, i choć nie przywrócili wyścigu rydwanów, to zadbali 
o odpowiednie uzupełnienie programu dyscyplin olimpijskich. Do tego 
stopnia, że niektórzy nasi dziennikarze nie wiedzieli nawet, co to jest 
softball. Tym bardziej warto już postudiować zasady liczenia punktacji 
w curlingu, który zostanie rozegrany w trakcie zimowych zmagań już za 
półtora roku w Nagano w Japonii. Polacy w tej konkurencji nie będą 
starować, ale do następnych olimpiad już się szykują. 

A igrzyska trwają nadal. W tym tygodniu nie w Atlancie, ale w Byd
goszczy, gdzie blisko sześć tysięcy młodzieży szkolnej uczestniczy w swojej 
olimpiadzie; w całym cyklu eliminacyjnym startowało około 1,5 min dziew
cząt i chłopców. Sport bowiem ma sens tylko wtedy, kiedy wyczyn wyrasta 
z masowości. 

Pali się znicz olimpijski na stadionie w Bydgoszczy. 

Bydgoszcz, 11 sierpnia 1996 r. 

Euroobligacje 
Tworzenie silnej pozycji Polski ma wiele wymiarów, ale z pewnością 
podstawą jest rozwój gospodarki. Z tej perspektywy sporo zmieniło się 
w ostatnich latach, a zwieńczeniem naszych działań było wejście w skład 
OECD. Po drodze trzeba było rozwiązać wiele problemów, w tym uzyskać 
odpowiedni stopień wiarygodności na arenie międzynarodowej. Milowym 
krokiem była tutaj wpierw umowa o redukcji długu z Klubem Paryskim, 
a później podpisane przed dwu laty porozumienie z Klubem Londyńskim 
obejmującym wierzycieli z banków komercyjnych. To z kolei - na tle 
szerszego kontekstu reform systemowych i wejścia gospodarki na ścieżkę 
wzrostu - umożliwiło wprowadzenie wymienialności nowego, zdenomino-
wanego (dzięki spadającej inflacji) złotego. Ta seria zdarzeń przyczyniła się 
do powrotu Polski na międzynarodowy rynek kapitałowy. 

Współcześnie podział tego rynku w skali międzynarodowej zaciera się, 
ale nadal operujemy pojęciami obligacji globalnych czy też euroobligacji, 
choć te ostatnie są nabywane również (a niekiedy przede wszystkim) przez 
inwestorów amerykańskich i wschodnioazjatyckich. Przekształcenie rynku 
kapitałowego w globalne targowisko stało się już w dobie łączności elekt
ronicznej faktem i dzisiaj na monitorach na całym świecie można odczytać 
także ceny polskich euroobligacji notowanych od roku na giełdzie w Luk
semburgu czy od miesiąca we Frankfurcie. W olbrzymich salach dealerów 
największych banków inwestycyjnych świata rozrastają się już nie kąty, ale 
całe sekcje, w których nieustannie analizuje się sytuacje na wyłaniających 
się albo wschodzących rynkach. Jednym z nich jest Polska, a ściślej - rynek 
naszych papierów. 
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Co dla kogoś w Londynie, Hongkongu, Tokio czy Nowym Jorku jest 
rosnącą krzywą na kolorowym ekranie komputera i podstawą decyzji 
inwestycyjnej, dla nas jest ważnym procesem finansowym o złożonych 
uwarunkowaniach i implikacjach, które legły u podstaw wypuszczenia 
euroobligacje 

W krótkim okresie tego rodzaju emisje służą pozabankowemu finan
sowaniu deficytu budżetowego. Chodzi o to, aby - nie pożyczając w banku 
centralnym i unikając w ten sposób finansowania inflacyjnego - nie powo
dować także tzw. efektu wypychania przedsiębiorstw z rynku kredytowego. 
Jeśli bowiem państwo i jego rząd pożycza w systemie bankowym mniej, to 
odpowiednio więcej pożyczyć i w swój rozwój zainwestować mogą firmy 
produkujące towary i świadczące usługi. Jednym ze sposobów takiego 
finansowania jest właśnie zaciąganie pożyczek na rynku kapitałowym pod 
warunkiem, że pozwala na to międzynarodowa wiarygodność kredytowa. 
Jest ona funkcją ogólnej pozycji gospodarczej i perspektyw jej rozwoju, ale 
zarazem na nią zwrotnie wpływa. 

W długim zaś okresie - i to jest zasadnicza przesłanka, dla której 
wchodzimy sukcesywnie na te rynki - trzeba tworzyć stabilne warunki 
umożliwiające sięganie do zasobów światowego rynku kapitałowego wtedy, 
kiedy będzie to konieczne. Teraz jeszcze tak nie jest - gdyż bynajmniej nie 
pożyczamy dlatego, że musimy, lecz dlatego, iż chcemy - ale nadejdzie taki 
czas za lat dziesięć i więcej, kiedy nasze potrzeby finansowe związane 
z obsługą długu zagranicznego będą się kumulować i wówczas niezbędna 
będzie duża płynność finansowa. Trzeba o tym myśleć już zawczasu. 

Wprowadzenie euroobligacji na rynki nie jest łatwe. Ostatnio próby 
zmierzające w tym kierunki podejmuje z różnymi rezultatami coraz więcej 
państw naszego regionu, korzystając przy tym z naszych doświadczeń i rad. 
Dużym powodzeniem cieszyła się emisja Słowenii, dobrze notowane są 
papiery Czech, przygotowuje się do wypuszczenia obligacji Kazachstan, 
pracuje nad tym Rosja. Rozważa takie posunięcia również minister finansów 
Chorwacji - Bozo Prka - z którym w tych dniach o tym rozmawiałem. 
Użycie wszakże tego rodzaju zagranicznych instrumentów dłużnych wy
maga uprzedniego uzyskania ze strony odpowiednich agencji tzw. ratingu, 
czyli oceny wiarygodności kredytowej. 

Polska, przygotowując przed rokiem pierwszą powojenną emisję, zdo
była stosowne oceny, które w tym roku uległy jeszcze podwyższeniu. 
Z pewnością rzutuje na nie wciąż jeszcze duży ciężar długu zagranicznego 
i tym bardziej znaczący jest fakt, że aktualnie od wszystkich trzech agencji 
- amerykańskich Standard & Poors i Moodys oraz brytyjskiej IBCA - otrzy
maliśmy tzw. stopień inwestycyjny. W odróżnieniu od stopnia spekulacyj
nego oznacza on, że nie istnieje ryzyko niespłacenia kredytu. 

Długo trzeba było, po wejściu przed dwudziestu laty w pułapkę za
dłużenia, pracować na taką opinię, ale ważne, że teraz już na nią sobie 
zasłużyliśmy. Zarazem stopnie nasze są najgorsze z najlepszych, dostaliśmy 
bowiem od IBCA BBB, a od S & P i Moodys odpowiednio BBB - i równo
znaczne Baa3, co plasuje nas na samym dole skali ze stopniami inwestycyj
nymi. Na drugim krańcu jest klasa potrójnych AAA, na którą zasługują 
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sobie na przykład USA i Szwajcaria czy też Bank Światowy i EBOR. Po 
drodze jednak jest jeszcze wiele ocen, nad których zdobyciem warto uparcie 
pracować. 

Wyższe oceny ratingowe mają wpływ na opłacalność emisji obligacji. Rok 
temu wypuszczając je na kwotę 250 milionów dolarów, uzyskaliśmy cenę 
185 tzw. punktów bazowych, co fachowcy uznali za sukces. Teraz - w lipcu 
1996 roku - punktów tych było tylko 65. Co to oznacza? Otóż punkty 
bazowe to setne części procenta powyżej oprocentowania podstawowych 
instrumentów dłużnych funkcjonujących na danym rynku. Przed rokiem 
zatem oprocentowanie - a regulujemy je w dwu ratach rocznych przez 
pięcioletni okres dojrzewania papierów do chwili ich wykupienia - wyno
siło 1,85 punktu powyżej pięcioletnich obligaq'i amerykańskich, co daje 7,75 
procent. Teraz zaś - emitując (ze względu na ekonomiczną potrzebę 
dywersyfikacji źródeł finansowania) obligacje zdenominowane w markach 
niemieckich na kwotę 250 milionów - uplasowaliśmy je na rynku przy 
odsetkach o 0,65 punktu większych, niż wynosi stopa procentowa tzw. 
Bunds, czyli pięcioletnich obligacji niemieckich. 

Innymi słowy, za pożyczenie 250 milionów DM płacimy (tym razem 
w pięciu ratach rocznych) 6,125 procent, a więc znakomicie taniej niż za 
pierwszym razem. Do budżetu zaś w ostatnim dniu lipca trafiło około 450 
milionów nowych złotych, co stanowi niespełna 5 procent tegorocznego 
deficytu w wysokości 9,5 miliarda. Wydając te pieniądze - a chętnych do 
tego bynajmniej nie brakuje - warto wiedzieć, skąd i jak się one biorą. 
Zwłaszcza, że to nas wszystkich - choć coraz mniej - kosztuje. Tym bardziej 
trzeba hołubić węża, którego ponoć mam niby w swojej, a faktycznie 
- w publicznej kieszeni. 

Pula, 19 sierpnia 1996 r. 

Którędy do Unii? 
Jedno z kluczowych pytań, przed którym stoi większość narodów Europy 
na przełomie milleniów, dotyczy dalszych przemian Unii Europejskiej. To 
ugrupowanie rozwinęło się niepomiernie od swego zarania, kiedy to w for
mie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej obejmowało tylko sześć państw. 
Dziś Unia Europejska stała się jednym z ważniejszych podmiotów globalnej 
polityki ekonomicznej i polityki w ogóle. Od tego roku - po dołączeniu 
Austrii, Szwecji i Finlandii - w skład Unii wchodzi już piętnaście państw. 
Z rozwiniętych gospodarek naszego kontynentu poza jej granicami na 
własne życzenie pozostają tylko Norwegia i Szwajcaria. W ostatnich latach 
następne dwanaście krajów podpisało układy o stowarzyszeniu z UE. Są 
to Cypr i Malta, które mają szanse zostać przyjęte w skład UE jeszcze przed 
końcem dekady oraz dziesięć państw Europy Środkowej i Wschodniej. 
Polska - wraz z ówczesną Czechosłowacją i Węgrami - jako pierwsze 
stowarzyszyły się z Unią jeszcze w grudniu 1991 r. Później uczyniły to także 
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Bułgaria i Rumunia, potem Estonia, Litwa i Łotwa, a ostatnio - w czerwcu 
tego roku - Słowenia. Poszerzanie składu Uniii to wielkie wyzwanie dla 
wszystkich dwudziestu siedmiu państw. 

Drugi zasadniczy problem to wejście w jakościowo nową fazę integracji, 
co wyraża się w przygotowywanej unii walutowej i wprowadzaniu wspól
nego europejskiego pieniądza. Ostanio przyznano nawet nagrody (zwycię
żyła para grafików z Barcelony) w konkursie na wzór nowej waluty 
o przesądzonej już nazwie euro, choć sowicie wypłacono je w ecu. Te przejdą 
do historii jako jednostka pełniąca tylko funkcje obrachunkowe, w której 
także my rozliczamy się z Unią Europejską, korzystając z licznych pro
gramów pomocowych, zwłaszcza PHARE. Warto przypomnieć, że i ta 
nazwa odzwierciedla zawrotne tempo koła historii, gdyż dwie pierwsze 
litery tego skrótu wzięły się od Polski i Węgier, naonczas bowiem tylko te 
kraje były postrzegane jako ewentualni partnerzy w procesach integracyj
nych. Dzisiaj jest już inaczej i kwestia pierwsza - poszerzania Unii - łączy 
się nierozerwalnie z drugą - pogłębianiem integracji. 

Najwięcej dyskutuje się o szansach wprowadzenia w 1999 r. wspólnej 
waluty zgodnie z ustaleniami szczytu w Maastricht. Przyjęto tam finansowe 
kryteria, które aktualnie spełniają tylko cztery państwa członkowskie: Bel
gia, Dania, Irlandia i Luksemburg. W pozostałych - w tym w największych 
i najsilniejszych gospodarczo Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Bry
tanii - szczególne doskwierają kłopoty ze zbyt dużym deficytem budżeto
wym oraz nadmiernym długiem publicznym. Polska w tej materii radzi 
sobie dobrze, bo udało się nam obniżyć relację długu publicznego do PKB 
z 86 procent w 1993 r. do tylko 55 obecnie. Nie sposób przecenić perspek
tywicznego znaczenia tego osiągnięcia. W państwach Unii zaś ożywiają się 
polityczne debaty na temat unii walutowej, jasne bowiem jest, że nie 
wszystkie z nich spełnią twarde kryteria na czas. Ich rozmiękczanie, 
a pojawia się takie realne niebezpieczeństwo, groziłoby spowolnieniem 
procesów dostosowawczych, co z kolei może mieć demobilizujące następ
stwa w transformowanych gospodarkach Europy. 

Inaczej też niż dotychczas muszą być gromadzone, a zwłaszcza wyda
wane fundusze strukturalne wspomagające rozwój regionalny. Gruntow
nego zreformowania wymaga CAP - wspólna polityka rolna - która już od 
lat jawi się piętą achillesową UE. I tu widać równoległość procesów 
pogłębiania i poszerzania, gdyż także w krajach stowarzyszonych konieczne 
jest dokonanie trudnych reform strukturalnych w rolnictwie. W szczególno
ści w Polsce, która może wejść do Unii Europejskiej ze społeczeństwem 
równie licznym, jak w sumie aż w ośmiu innych państw, z ich czwartą 
częścią ludności zatrudnioną w rolnictwie. Bardziej rozwinięte państwa UE 
nie będą dopłacały do cudzego nieefektywnego rolnictwa, skoro nie stać 
ich na pompowanie nadmiaru pieniędzy we własne. 

Do Unii Europejskiej już idziemy. Jaki ogrom prac został wykonany, 
można wyczytać z przygotowanego przez rząd kwestionariusza informu
jącego o stosowanych w Polsce regulacjach prawnych i finansowych. To 
kompendium wiedzy o naszej gospodarce liczy 2720 stron! Wiele z nich 
trzeba będzie jeszcze zapisać nową treścią. A przecież nie wszyscy - mimo 
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werbalnych deklaracji - temu sprzyjają. Na przykład, poselski projekt 
ustawy o dopłatach do paliw w rolnictwie powinien być odrzucony, 
ponieważ jest on sprzeczny nie tylko z zasadami gospodarki rynkowej, ale 
również z interesami rolników, których należy wspierać bardziej efektyw
nymi metodami. Przeciwko integracji z Unią występują i ci, którzy kwes
tionowali w trakcie prowadzenia Polski do członkostwa w OECD roz
wiązania sprzyjające napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
w tym ustawowe gwarancje nabywania ziemi pod ich budowę. Przeciwko 
kroczeniu tą drogą opowiadała się także partykularnie myśląca część 
środowiska bankowców, którzy nie chcieli wprowadzenia europejskich 
rozwiązań w zakresie dostępu służb skarbowych do tajemnicy bankowej. 

Faktycznie przeciw, a nie za integracją coraz natarczywiej wypowiadają 
się na pozór reformatorskie, zorganizowane lobbies producentów i powią
zane z nimi partie oraz politykujące media, które chciałyby - kierując się, 
własnym, choć krótkowzrocznym interesem - zablokować wdrożenie przy
gotowywanych w Sejmie ustaw w sprawie kontroli skarbowej. A ma to 
przecież sprzyjać absorbcji szarej strefy i gwarantować większe, należne 
budżetowi - a więc korzystne dla nas wszystkich - wpływy. Polska 
gospodarka w Unii Europejskiej będzie się rozwijała efektywniej - i dlatego 
właśnie tam dążymy - ale tam uczciwe płacenie podatków to oczywisty 
obowiązek, a kontrolowanie podatników to powinność fiskusa działającego 
w interesie państwa i społeczeństwa. Warto zrozumieć to zawczasu, a nie 
straszyć nieustannie opinię publiczną fiskusem. Organizowanie nagonki na 
system podatkowy szkodzi nam wszystkim. 

Obok wielu trudnych wyborów, niekiedy doraźnie niekorzystnych dla 
konkretnych grup interesu - raz rolników, innym razem banków, raz firm 
państwowych protekcyjnie chronionych, innym razem prywatnych wy
stawianych na międzynarodową konkurencję - zbliżać będą się coraz 
szybciej przyszłoroczne wybory parlamentarne. Przy okazji dokona się 
wybór zasadniczy, określający, którędy - i czy w ogóle - dojdziemy do Unii 
Europejskiej. Trzeba mieć pełną świadomość, co z czym jest powiązane 
i komu na czym naprawdę zależy. 

26 sierpnia 1996 r. 

Emerytury w górę 
W tych właśnie dniach do milionów emerytów i rencistów docierają pod
wyższone świadczenia. Warto więc odnotować pewne fakty związane z kolej
ną waloryzacją i jej skutkami dla bardzo licznej rzeszy naszych emerytów 
i rencistów, jak i dla finansów publicznych. Często bowiem te dwa aspekty 
polityki w zakresie świadczeń są od siebie odrywane, chociaż w rzeczywis
tości łączą się integralnie ze sobą. Zrozumienie występujących tu zależności 
finansowych jest przy tym niezbędne dla stworzenia szans na powodzenie 
wciąż stojącej przed nami reformy całego systemu ubezpieczeń społecznych. 
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Do dziś działa on w ten sposób, że zwiększenie emerytury czy renty 
0 jeden tylko złoty oznacza w skali całego systemu finansów publicznych 
dodatkowy wydatek rocznie przekraczający sto milionów złotych. Jest on 
pokrywany przez ludzi pracujących, którzy ze swoich opłat w formie składek 
na ZUS i podatku finansują bieżące wypłaty dla wielkiej rzeszy emerytów 
i rencistów. Ci zaś - wówczas gdy sami jeszcze byli aktywni zawodowo 
- utrzymywali poprzednie pokolenie emerytów. W sytuacji gdy ich liczba 
w stosunku do zarobkującej grupy ludności jest bardzo wysoka - a tak jest 
u nas - wzrost przeciętnego poziomu świadczeń o każdy złoty czy ułamek 
procenta przemnożony przez ponad dziewięć milionów daje olbrzymie sumy. 
1 w czasie minionych miesięcy, kiedy jedni zajmowali się dzieleniem pomię
dzy emerytów politycznych Inflant w postaci nieistniejących pieniędzy, inni 
musieli zadbać o zgromadzenie w budżecie olbrzymich środków gwaran
tujących sprawne przeprowadzenie wrześniowych podwyżek. 

U podstaw naszej polityki dochodowej leży przekonanie, że także eme
ryci i renciści powinni korzystać z efektów wzrostu gospodarczego. Skala 
tych korzyści jest wszakże elementem arbitrażu politycznego, a przede 
wszystkim musi uwzględniać konieczność zagwarantowania odpowiednich 
środków na finansowanie rozwoju gospodarczego w przyszłości. Zależy on 
głównie od motywacji ludności aktualnie czynnej zawodowo oraz skłonno
ści do oszczędzania i inwestowania całego społeczeństwa. Daleko nam 
jeszcze do sytuacji - choć i do tego kiedyś dojdzie - że to właśnie 
oszczędności związane z systemami emerytalnymi będą podstawą zasobów 
oszczędnościowych w całej gospodarce. W obecnej fazie rozwoju - na tle 
utrzymywania się tendencji szybkiego tempa wzrostu gospodarczego - roz
strzygnięto, że przeciętna emerytura i renta powinna zwiększyć się w tym 
roku o co najmniej 2,5 procent realnie, a więc po wyeliminowaniu skutków 
spadającej inflacji. I to jest najważniejsze dla samych emerytów i rencistów, 
którzy zdecydowanie mniej niż walczący o ich interesy politycy i służący 
im dziennikarze ekscytują się tym, za jaki to okres z tytułu waloryzacji takie 
podwyżki są wypłacane. Najważniejsze jest bowiem dla nich to, aby 
otrzymywane podwyżki świadczeń miały swój odczuwalny wymiar realny. 

Tak właśnie jest tym razem. Przypomnijmy, że w 1995 r. dwukrotnie 
podwyższano świadczenia - w kwietniu i grudniu - a obecną podwyżkę 
o 15,2 procent odnosimy do poziomu z końca roku. Oznacza to w stosunku 
do ubiegłorocznej przeciętnej z dwunastu miesięcy, podczas których dwu
krotnie podnoszono emerytury, wzrost o 22,8 procent. Po uwzględnieniu 
inflacji w wysokości 19,8 procent (w ujęciu przeciętnym w tym roku 
w stosunku do poziomu cen rok temu) daje to właśnie wzrost realny o 2,5 
procent. Wyjaśnijmy, że wynik ten bierze się nie z odejmowania tych 
wskaźników, ale z dzielenia tzw. indeksów, czyli wskaźników tempa 
wzrostu. To 122,8 po podzieleniu przez 119,8 i pomnożeniu przez sto daje 
właśnie 102,5 procent. I bynajmniej nie tylko na papierze, po raz pierwszy 
bowiem istnieje poważna szansa, że w tym roku stopa inflacji zostanie 
utrzymana w ryzach założonych w budżecie. Po ośmiu miesiącach - po
mimo że wielu bojowników walczących o poprawę warunków życia ludno
ści miast i wsi czyniło, co mogło, aby nakręcać inflację - jest bardzo 
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prawdopodobne, że tegoroczny cel polityki antyinflacyjnej zostanie osiąg
nięty. Wówczas obecny wzrost nominalnych rent i emerytur (a także płac) 
urealni się do zamierzonego wcześniej poziomu. I to dopiero jest miarą 
stopniowo, ale odczuwalnie dokonującej się poprawy warunków życia. 

W odniesieniu do emerytów i rencistów w skali jednostkowej przekłada 
się to na wzrost przeciętnej emerytury o około 83 złotych i renty o 59 złotych. 
Tak więc po wrześniowych podwyżkach wysokość średnich świadczeń 
wyniesie 565 złotych. Oczywiście, poziom tej podwyżki jest zróżnicowany. 
Około 30 procent otrzymuje po podwyżkach świadczenia nie przekraczające 
400 złotych, ponad połowa więcej niż 500 złotych, z czego blisko 8 procent 
ponad 1000 złotych. Wypłata tych zwiększonych świadczeń wymaga znacz
nego wysiłku ze strony finansów publicznych, ale zostały one do tego 
odpowiednio przygotowane. 

W ujęciu globalnym miesięczny skutek waloryzacji rent i emerytur 
pracowniczych wypłacanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prze
kracza 563 miliony złotych. Do tego dochodzą świadczenia dla rolników 
wypłacane przez KRUS, który aż w 94 procentach zasilany jest przez budżet 
państwa. Mnożąc to wszystko przez cztery miesiące pozostające do końca 
tego roku dochodzimy do kwoty kilku miliardów złotych, którą trzeba 
wygospodarować po to, aby móc podnieść dla co czwartego z nas jego 
miesięczne dochody o kilkadziesiąt złotych. Nie jest to łatwe, znaczna część 
tych podwyżek pokrywana jest bowiem poprzez budżetowe dopłaty do 
nieefektywnego i od dawna już nie samofinansującego się systemu świad
czeń. W tym też sensie skala podwyżek rent i emerytur jest corocznie 
konfrontowana ze skalą wzrostu innych wydatków budżetowych. Utrzy
mywanie niezbędnej harmonii jest tutaj niezmiernie trudne, jeśli w ogóle 
jest to możliwe. Z tym większą rozwagą trzeba podchodzić do wypraco
wania odpowiednich, kompromisowych decyzji na rok przyszły i z tym 
większą determinacją należy przystępować do wdrażania kluczowych re
form zmieniających system finansowania świadczeń emerytalno-rentowych 
w przyszłości. Satysfakcja bowiem z wrześniowej waloryzacji szybko minie, 
choć cieszyć się warto, że są ku niej konkretne powody. 

2 września 1996 r. 

Życie bez popiwku 
Kwestie płacowe zawsze i wszędzie - w każdej gospodarce i w każdym 
czasie - są przedmiotem licznych kontrowersji. Płace bowiem pełnią rów
nocześnie wiele funkcji i tylko właściwe potraktowanie wszystkich z nich 
daje szanse na wyważony, społecznie korzystny arbitraż. U nas przez wiele 
lat arbitraż ten był uwikłany w szczególnie nieefektywny i konfliktogenny 
mechanizm kształtowania płac tak w przedsiębiorstwach, jak i w finan
sowanej z budżetu sferze usług społecznych. W pierwszym przypadku 
zarzewiem częstych sporów, niekiedy prowokującym destruktywne strajki 
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był słynny popiwek, czyli rygorystyczne hamowanie wzrostu płac poprzez 
ograniczanie skali ich nominalnego przyrostu swoistą gilotyną podatkową. 

Najprzeróżniejsze odmiany popiwku nie eliminowały jego rozlicznych 
ułomności, przede wszystkim spowalniającego tempo wzrostu produkcji, 
antymotywacyjnego oddziaływania. Pomimo to był on utrzymywany jesz
cze wtedy, gdy przestał już pełnić swoją funkcję instrumentu przeciw
działania inflacji płacowej. W drugim natomiast przypadku - w odniesieniu 
do budżetówki - miał działać system politycznego dekretowania poziomu 
wynagrodzeń w relacji do płac w przedsiębiorstwach na drodze sztywnej 
regulacji ustawowej. Był to wszakże przejaw oderwanego od realiów gos
podarczych i stanu finansów publicznych myślenia życzeniowego, do czego 
nie należy powracać, choć niektórych to znowu korci. 

Iluzja, że poziom płac można narzucić decyzjami politycznymi, lekceważąc 
przy tym podstawowe wymogi bilansowe w gospodarce, brała się - a nie
kiedy daje to jeszcze znać o sobie tak w kręgach rządowych i parlamentar
nych, jak i pośród działaczy związków zawodowych - z walki o proporcje 
dochodów nominalnych z pomijaniem skutków nadmiernego wzrostu płac 
wyrażonych w takiej czy innej ilości złotych dla ich rzeczywistego wymiaru. 
Później inflacja czyniła swoje spustoszenie, urealniając wywalczone przyrosty 
do ekonomicznie możliwego do osiągnięcia w danym okresie poziomu. 
W taki oto sposób na początku lat dziewięćdziesiątych wywalczano nie tyle 
wzrost, ile spadek płac. Odejście od wcześniejszych błędów w polityce 
dochodowej dokonane w ramach Strategii dla Polski było o tyle łatwiejsze, że 
dokonane zostało na ścieżce wzrostu gospodarczego. Otóż nowe zasady 
podziału z jednej strony są efektem stabilizacji i wzrostu, z drugiej zaś tym 
korzystnym zmianom sprzyjają. Nie bez trudu wdrożony na drodze ustawo
wej w ramach nowej polityki dochodowej negocjacyjny mechanizm kształ
towania wynagrodzeń coraz lepiej sprawdza się w praktyce. Poważne, 
odpowiedzialne traktowanie partnerstwa społecznego, którego wszyscy się 
uczymy - związkowcy, pracodawcy, rządy - przekłada się na bardziej 
raq'onalne decyzje co do skali wzrostu płac w poszczególnych grupach 
zawodowych. Co ważne, znajdują one akceptację społeczną. Zdecydowanie 
lepiej dla nas wszystkich jest wówczas, kiedy zmiany płac są wynegocjowane 
i uzgodnione niż wtedy, gdy są one narzucone - nawet z pozycji oczywistych 
racji ekonomicznych. Płace są bowiem kategorią nie tylko gospodarczą, która 
decyduje o poziomie i dynamice efektywnego popytu, skłonności do oszczę
dzania, kosztowej i popytowej presji inflacyjnej czy też o kosztach produkcji, 
ale także społeczną i polityczną. Dlatego też o ich zmianach współdecydują 
partnerzy społeczni w ramach Komisji Trójstronnej. 

Realizacja jej ubiegłorocznych ustaleń przebiega w zasadzie pomyślnie. 
Problemów bynajmniej nie brakuje, ale teraz w miejsce skompromitowanego 
popiwku działa nowy, negocjacyjny mechanizm kształtowania przyrostu 
wynagrodzeń, który ściślej wiąże wynagrodzenia z efektywnością produk
cji. Dzisiaj więcej zarabiają lepsi - bardziej wydajni i konkurencyjni - a nie 
silniejsi w swoich lobbistycznych naciskach czy wręcz strajkowych szan
tażach. To prawda, że nie jest tak jeszcze zawsze i wszędzie, ale wdrażanie 
tego typu mechanizmów to proces, który musi trwać. 
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Komisja Trójstronna ustaliła już skalę wzrostu przeciętnych wynagrodzeń 
w sektorze przedsiębiorstw na rok przyszły tak, aby możliwy do osiągnięcia 
ich realny przyrost dokonał się przy jak najmniejszej inflaq'i. Zakładam 
w projekcie budżetu, że jej poziom w końcu przyszłego roku będzie wynosił 
już tylko około 13 procent i chciałbym mieć w walce o to jak najwięcej 
sojuszników. W tym zaś roku obniżenie inflacji do planowanych 17 procent 
- choć bardzo trudne do osiągnięcia, ale wciąż jeszcze możliwe - zagwaran
towałoby takie realne zwiększenie płac, jakie wspólnie z pracodowacami 
i pracobiorcami zamierzyliśmy sobie wcześniej. 

W sferze budżetowej tegoroczne porozumienie także jest realizowane, 
a w ślad za już wypłaconymi lipcowymi podwyżkami zapadły decyzje co 
do ich skali i proporcji na rok przyszły. Płace te ponownie, drugi rok z rzędu 
mają zwiększyć się aż o 5,5 procent powyżej tzw. rzeczywistej inflacji. 
W tym roku może ona równać się zakładanej i - miejmy nadzieję - podobnie 
będzie również w roku 1997. Rok następny słusznie preferuje przy tym 
oświatę, naukę, kulturę i służbę zdrowia. Nie chodzi przy tym tylko 
o poprawę sytuacji dochodowej i warunków życia nauczycieli i wychowaw
ców, twórców i animatorów kultury i nauki, pielęgniarek i lekarzy, ale 
o inwestowania w kapitał ludzki także po to, by na wyższym poziomie 
świadczone były usługi zaspokajające nasze rosnące potrzeby. 

Dobrze zatem się stało, że propozycje utrzymania płac realnych adminis
tracji i służb mundurowych na tegorocznym, relatywnie wysokim poziomie 
zyskały akceptację partnerów z Komisji Trójstronnej, a Sejm - mam nadzieję 
- uchwali to w ramach ustawy budżetowej. Wówczas płace w administracji 
wzrosną o 15 procent (a więc tyle, co liczona średniorocznie inflacja), ale 
za to dla wychowawców i nauczycieli przyrost ten wyniesie 21,5 procent, 
co daje od kwietnia przyszłego roku miesięcznie o ponad 172 złote więcej, 
dla ochrony zdrowia 21 procent, co przekłada się na 158 złotych więcej niż 
teraz, a w kulturze aż o 23,6 procent, co daje 181 złotych więcej wiosną niż 
jesienią. By tak się jednak stało, trwać musi wzrost produkcji, utrzymywana 
musi być dyscyplina finansowa. Nie jest to łatwe, ale możliwe, gdyż 
pozytywne sprzęgnięcia pomiędzy polityką gospodarczą a społeczną dzia
łają z coraz większą siłą. 

Szczecin, 8 września 1996 r. 

Większy bochen chleba 
Różne są oceny tego, co i za jaką przyczyną dzieje się w polskim rolnictwie 
i wokół niego. Skoro wszystkie bez mała prowadzone przy tej okazji 
dyskusje nabierają u nas kolorów politycznych, to warto na wiele wyłania
jących się problemów spojrzeć politycznie w sensie pozytywnym, tzn. 
interpretując politykę jako zdolność do rozwiązywania problemów, a nie 
ich tworzenie. Gospodarka żywnościowa bowiem ma znaczący wpływ na 
ogólne tendencje rozwojowe, a kondycja naszego rolnictwa tak do tych 
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tendencji się przyczynia, jak i od nich zależy. Z tej też perspektywy czynione 
powinny być oceny tego, co dzieje się na wsi i w przemyśle rolno-spożyw
czym. 

Polityka gospodarcza w sferze żywności nieustannie uwikłana jest w roz
strzyganie dylematu: opłacalność produkcji rolnej i jej obrzeży oraz stabiliza
cja cen. O ile producenci rolni zainteresowani są wzrostem swoich do
chodów i często zwyżki cen traktują jako właściwy sposób osiągania tego 
celu/ o tyle konsumenci żywności - a jesteśmy nimi wszyscy - pragną 
stabilności cen. Ma to znaczenie szczególne, ponieważ rosnące ceny żywno
ści łatwo i w dużej mierze przenoszą się na ogólne tempo wzrostu cen, 
wywołując dodatkową presję inflacyjną. Rosnące koszty utrzymania w sy
tuacji, gdy aż około 40 procent wydatków w budżetach naszych gos
podarstw domowych przeznaczone jest na żywność, przenoszą się na płace. 
Te zaś z punktu widzenia producentów - także rolnych - współdecydują 
o kosztach siły roboczej. Jeśli ograniczenia narzucane przez zrównoważony, 
konkurencyjny rynek nie są dostatecznie twarde, pociąga to za sobą wzrost 
cen innych dóbr i usług. Dlatego też śrubowanie cen żywności na dłuższą 
metę jest szkodliwe także dla jej producentów. 

Te zależności są coraz bardziej zrozumiałe wśród naszego silnego lobby 
rolniczego, a nauki stąd płynące łatwo można dostrzec w zmianach - fakt, 
że jeszcze nie satysfakcjonujących - jakie zachodzą w polityce rolnej i jej 
otoczeniu. Dzisiaj zdecydowanie więcej niż kiedykolwiek przedtem wysił
ków skierowanych jest na poprawę warunków opłacalności produkcji 
rolniczej nie kosztem konsumenta, ale w jego długofalowym interesie. 

Zasadnicze znaczenie ma tutaj tworzenie warunków do zdrowej kon
kurencji na rynku rolnym oraz jego nowoczesna regulacja, między innymi 
w formie rynkowej, a nie biurokratycznej interwencji w sferę podaży, 
wyważonej liberalizacji importu czy tez tworzenia giełd rolno-spożywczych 
przy finansowej i logistycznej pomocy państwa. W wyniku tych wszystkich 
działań - z trudem bo z trudem - udaje się poprawiać dochodowość 
większości gospodarstw rolnych i zarazem sukcesywnie spowalniać tempo 
wzrostu cen żywności obciążające kieszeń konsumenta. Ważne jest przy 
tym, że przy spadku udziału wydatków na żywność (rośnie bowiem udział 
wydatków na mieszkania, inwestowanie w kapitał ludzki i aktywne wyko
rzystanie czasu wolnego) typowa polska rodzina odżywia się coraz lepiej. 
Nasza dieta staje się zdrowsza, mniej zjadamy tłuszczów, więcej białka. Tu 
też dokonuje się transformacja i szczupła sylwetka coraz rzadziej jest 
traktowana jako przejaw mizerii, a otyłość jako symptom wyższego statusu 
społecznego, co jest typową cechą społeczeństw niezamożnych. 

Choć tempo wzrostu cen żywności jest najniższe od dziesięciu lat, 
bynajmniej nie powinno to zdejmować z porządku dnia aktywnego przeciw
działania drożyźnie na rynku żywnościowym, gdyż skala podwyżek powin
na wyraźnie i konsekwentnie spadać. Poziom cen żywności jest we wrześniu 
wyższy o około 19 procent niż przed rokiem, natomiast na rok następny 
zakładam dalsze wyhamowanie jego wzrostu do około 12 procent. Musi to 
jednak być dokonywane tak, aby poprzez poprawę efektywności - a nie 
inflacyjną redystrybucję dochodów - rosła opłacalność produkcji rolnej. Na 
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tym polu (albo froncie) rozgrywa się istotna część batalii antyinflacyjnej 
decydującej o skuteczności polityki stabilizacyjnej nie tylko w tym roku. 
Podejmowane zaś ostatnio dodatkowe działania interwencyjne na rynku 
zbóż, wieprzowiny czy cukru mają służyć miarkowaniu zwiększonej, sezo
nowej presji inflacyjnej występującej na rynkach tych produktów w ostatnim 
okresie. 

Z drugiej strony, rozwiązania stosowane w naszej polityce mają sprzyjać 
restrukturyzaq'i wsi i rolnictwa. Stąd właśnie zrodziła się coraz skuteczniej 
urzeczywistniana w ramach Strategii dla Polski koncepcja wielofunkcyjnego 
rozwoju wsi. Mieszka na niej aż trzecia część społeczeństwa, a na roli 
pracuje co czwarty z nas. Biedy się tam już nie klepie, ale problemów 
bynajmniej nie brakuje. Ich rozwiązywanie polegać musi nie tylko - albo 
nawet już nie przede wszystkim - na finansowym zasilaniu samego rolnic
twa, lecz na tworzeniu alternatywnych możliwości zarobkowania i robienia 
interesów na wsi, ale wokół rolnictwa. I tak właśnie się dzieje w rezultacie 
rozwoju agro- i ekorurystyki, w tym również przy wykorzystaniu wsparcia 
budżetowego. Widać to już gołym okiem, kiedy podróżuje się po Polsce 
- i to na jej przeciwległych krańcach. Gmina Wolin w szczecińskiem czy 
też gmina Solina w krośnieńskiem to tylko dwa z setek przykładów godnych 
naśladowania. Lokalna aktywność, systemowe wzmacnianie samorządów, 
właściwe decyzje finansowe to osnowa rozwoju regionalnego. Przyjęty 
właśnie przez rząd Zarys strategii rozwoju regionalnego takie pożądane 
kierunki zmian strukturalnych powinien jeszcze zintensyfikować. Wówczas 
ludność żyjąca na wsi będzie zarabiać coraz lepiej, pracując także poza 
rolnictwem, a korzystać z tego będziemy wszyscy. 

Najważniejsze, że widzą to mieszkańcy wsi i sami coraz skuteczniej radzą 
sobie z napotykanymi problemami. Lepiej dzieje się tam, gdzie jest mniej 
oglądania się na władze i jej pomoc poprzez miękkie zasilanie budżetowe, 
ale za to dużo wiedzy, przedsiębiorczości i konkurencyjności. Może nie jest 
od razu dzięki temu łatwiej, ale z pewnością jest efektywniej i obficiej. 

Widać to było wyraźnie na dożynkach krajowych w Strzegomiu w wał-
brzyskiem i na podobnych obchodach wojewódzkich w Kątach Wrocławs
kich. Choć otrzymałem tam od starostów tych uroczystości tradycyjny 
bochen chleba, to wśród plonów pokazywanych na wystawach towarzy
szących dożynkom obok nowoczesnych samochodów dostawczych i ma
szyn rolniczych swoje oferty prezentowały mnożące się firmy agroturys
tyczne. Inne bowiem jest już oblicze polskiej wsi, co przecież także po
strzegane musi być w obliczu członkostwa w Unii Europejskiej. Miałem 
okazję i o tym rozmawiać ostatnio z prezydentem Francji - Jacquesem 
Chirakiem - mamy bowiem świadomość, że rekonstrukcja wsi i rolnictwa 
to istotny element naszej strategii integracji europejskiej. Dlatego też mart
wiąc się - wraz z wicepremierem Romanem Jagielińskim - przy okazji 
dożynek tym, że deszcze opóźniły żniwa i ograniczyły tegoroczne plony 
zbóż poniżej 24 milionów ton, cieszyć się trzeba, że zmiany na naszej wsi 
biegną we właściwym kierunku i niezłym już tempie. 

Strzegom, 15 września 1996 r. 
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Przeoranie rządu 
Sposób zorganizowania pracy rządu powinien być podporządkowany funk
cji celu, który on realizuje, w innym bowiem przypadku rządy często 
zajmują się nie tym, czemu w istocie powinny poświęcać uwagę, tylko 
rozlicznym sprawom, które przynosi bieżący bieg spraw. Jest to też po
trzebne - a niekiedy nieuniknione - ale utrudnia koncentrację na kwestiach 
najważniejszych i zmniejsza ostatecznie sprawność działania. Niejednokrot
nie jest tak, że rząd wikła się w próby rozwiązywania problemów, które 
w ogóle nie powinny stanowić przedmiotu jego oddziaływania, a równo
cześnie nie starcza czasu na dostatecznie głębokie i skuteczne odniesienie 
się do wielu zagadnień o znaczeniu dużo większym niż to, co trafia na 
porządek dzienny. 

Fundamentalne zmiany zachodzące w funkcjonowaniu państwa i gos
podarki stawiają nowe wymagania przed administracją państwową. Daleko 
posunięte procesy denacjonalizacyjne (wyrażające się w sięgającym już dwu 
trzecich udziale sektora prywatnego w PKB), deetatyzacja (odpaństwowie-
nie) gospodarki polegająca na znacznym usamodzielnieniu się przedsię
biorstw państwowych i poddaniu ich twardym rygorom rynkowym, dere-
gulacja gospodarki przejawiająca się w szerokiej liberalizacji stosunków 
i powiązań ekonomicznych, ustrojowe zmiany prawa gospodarczego - to 
jakościowe procesy, które zmieniły sposób funkcjonowania całej gospodarki 
i jej poszczególnych ogniw. W ślad za tym nie poszły jednak odpowiednie 
zmiany sposobu funkcjonowania rządowej biurokracji. 

Z takich ogólnych konstatacji wziął się zamysł przeprowadzenia zmian, 
które powszechnie przywykliśmy nazywać reformą centrum gospodarczego 
i administracyjnego rządu. Jej zarys został przedstawiony trzy lata temu 
- w październiku 1993 roku - przy okazji prezentacji 44 tez Strategii dla 
Polski. Później utwierdziłem się w głębokim przekonaniu, że reforma cen
tralnej administracji gospodarczej jest absolutnie koniecznym i niezbywal
nym warunkiem powodzenia transformacji systemowej. Nie może bowiem 
sprawnie funkcjonować rozwijająca się gospodarka rynkowa w okowach 
starych układów instytucjonalnych. Biurokratyczne obciążenia typowe dla 
pozostałości gospodarki centralnie planowanej są wciąż obecne, stąd też 
dotychczasowy układ ministerstw niejednokrotnie przeszkadza w dojrze
waniu nowych, rynkowych mechanizmów ekonomicznych. Rozwinięta kon
cepcja reformy centrum została przedstawiona kierowniczym gremiom 
partii rządzącej koalicji SLD i PSL już ponad dwa lata temu. Obecnie 
wdrażana reforma na tych propozycjach się opiera, aczkolwiek nie uwzględ
nia mojego zamysłu utworzenia jednego ministerstwa - infrastruktury 
- w miejsce istniejących dziś dwóch: transportu i łączności. 

Celem takiego swoistego przeorania rządu jest zwiększenie skuteczności 
sterowania procesami rozwoju społeczno-gospodarczego. Przebiegają one 
w coraz większym stopniu w oparciu o regulacje rynkowe, w nurcie 
autonomicznych zdarzeń i samodzielnych reakcji podmiotów gospodar
czych. Zakres ingerencji państwowej musi zatem nadal systematycznie 
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maleć, a to wymaga innego niż dotychczas zorganizowania pracy adminis
tracji gospodarczej, w tym zwłaszcza na szczeblu rządowym. Wiele zadań 
ubyło, pojawiają się zaś nowe obszary, na których państwo ma do odegrania 
twórczą rolę. 

Współcześnie daleko więcej uwagi trzeba poświęcić regulacji rynków 
kapitałowych niż sektorowym programom rozwoju poszczególnych branż 
przemysłu. Teraz potrzebne są specjalne rozwiązania instytucjonalne koor
dynujące politykę integrowania naszej gospodarki z Unią Europejską i dla
tego powstaje Komitet Integracji Europejskiej. Sprawne Ministerstwo Gos
podarki musi być zdolne do wykorzystywania instrumentów polityki han
dlowej i przemysłowej dla poprawy naszej międzynarodowej konkurencyj
ności. Ministerstwo Skarbu lepiej powinno pełnić funkcje właścicielskie 
w stosunku do przedsiębiorstw pozostających jeszcze w domenie państwo
wej, a zarazem aktywniej prowadzić procesy prywatyzacyjne. Jeden z pod
stawowych celów reformy centrum to właśnie oddzielenie funkcji nadzoru 
właścicielskiego od sfery regulacji, w powstałym bowiem na początku 
transformacji systemie ukształtowały się rozwiązania niefunkcjonalne, a nie
kiedy wręcz dziwaczne i trudne do uzasadnienia na gruncie zdrowego 
rozsądku. Rozproszenie nadzoru właścicielskiego i kłopoty z regulacją 
sektora naftowo-paliwowego mogą być takiej dysfunkcjonalności najlep
szym, choć przecież nie jedynym przykładem. 

Ponad półtora roku temu - w lutym 1995 roku, kiedy powstawał rząd 
kierowany przez Józefa Oleksego - o konieczności reformy centrum pisałem 
na łamach Polityki pod znamiennym tytułem Teraz albo nie wiadomo kiedy. 
Okazuje się, że to teraz musiało trwać rok dłużej niż wtedy zakładałem. 
Czy dlatego, że koncepcyjne i logistyczne przygotowanie tej reformy było 
tak skomplikowane, że nie byliśmy w stanie uporać się z tym szybciej? 
Bynajmniej, ponieważ z tego punktu widzenia zmiany te można było 
przeprowadzić nawet o rok wcześniej. Jest wszakże jeszcze polityka, nie ta 
gospodarcza czy finansowa, ale ta partyjna czy też personalna. Przed
kładane rozwiązania zostały dobrze przygotowane pod kierunkiem ministra 
Marka Pola, bez którego determinacji pewnie nie byłoby teraz, tylko tkwi
libyśmy nadal w fazie nie wiadomo kiedy. Przygotowanie politycznego gruntu 
do tych zmian to jednak odrębne zagadnienie. Gdy biegł czas fizyczny, 
w miejscu także nie stał czas polityczny i dopiero teraz dojrzała sytuacja 
do przeprowadzenia pożądanych zmian. 

Okazuje się wszakże, iż dla niektórych to właśnie tworzenie problemów 
a nie ich rozwiązywanie stanowi sens polityki. Sprawy ulegają dodatkowym 
komplikacjom w układzie koalicyjnych partii, ale i te trudności powinny 
zostać przezwyciężone. Szkoda tylko, że na tle żywo toczonych publicznych 
sporów - na pozór tylko dotyczących techniki dokonywanych zmian 
- dość powszechnie postrzega się reformę centrum gospodarczego w nie
właściwej płaszczyźnie. Niejednakowo bowiem jest interpretowana zasada 
„właściwy człowiek na właściwym miejscu". Wszystkim chodzi o zajęcie 
określonej pozycji w sferze wpływów na gospodarkę, ale jej funkcje rożnie 
są rozumiane. Nie sposób nie zauważyć, że sens reformy niezależnie 
od wzmocnienia linii stabilizacji i wzrostu polega na ograniczeniu zakresu 
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politycznego oddziaływania na to, co się w niej dzieje. Rządzić mają głównie 
prawa i mechanizmy ekonomiczne, a nie partie i ich ludzie. Może nie od 
razu i nie w takiej mierze, jak bym tego chciał, ale nowy układ centrum 
gospodarczego krojony jest przecież na lata, a nie na potrzeby obecnego 
układu politycznego. 

23 września 1996 r. 

Twarz w lustrze 
Końcowe lata XX wieku przynoszą istotne zmiany w globalnym układzie 
ekonomicznym. Wyraźnie poprawia się pozycja państw tradycyjnie okreś
lanych jako rozwijające się. Dotyczy to także większości gospodarek znaj
dujących się w fazie transformacji systemowej. W tym kontekście inaczej 
niż kiedyś dyskutuje się także na tematy trapiące ekonomistów i polityków 
na całym świecie. Szczególną okazją do prowadzenia takich debat są 
coroczne szczyty Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Świa
towego. Przed dwoma laty forum to odbyło się w Madrycie, w ubiegłym 
roku i teraz w Waszyngtonie, a za rok w Honkongu. Tej serii spotkań 
towarzyszy już inna niż wcześniej atmosfera, odmiennie bowiem aniżeli 
kiedyś układają się wpływy i ścierają interesy. Inaczej też wyglądają 
wyzwania, które stoją przed światową gospodarką, a tym samym zmienia 
się również rola międzynarodowych organizacji gospodarczych i finan
sowych. Polska również staje się partnerem w tej globalnej grze ekonomicz
nej, a członkostwo w OECD odczuwalnie wzmacnia naszą pozycję. 

Gospodarka światowa jest coraz bardziej zintegrowana, a tym samym 
to, co dzieje się w jej poszczególnych częściach, wpływa na przebieg sytuacji 
ekonomicznej gdzie indziej. Tworzy to lepsze możliwości rozwojowe i szan
se ekspansji, ale jednocześnie zwiększa ryzyko wynikające z globalnej gry 
ekonomicznej. Właśnie organizacje międzynarodowe mają to ryzyko zmniej
szać. Nie ulega wątpliwości, że tak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
jak i Bank Światowy odgrywają znaczącą, pozytywną rolę w stabilizacji 
i rozwoju światowej gospodarki. 

Organizacje te także się uczą, przy czym niektóre z nauk pobierają 
również od tych, których niedawno same pouczały. Można to nawet 
odczytać po sposobie formułowania dokumentów programowych, które 
wydają się pisane nieco innym niż kilkanaście lat temu językiem. Odzwier
ciedla to pewne przesunięcie akcentów w stronę większego eksponowania 
społecznych czynników rozwoju, znaczenia kapitału ludzkiego i długo
falowego podejścia do wzrostu gospodarczego. Co ciekawe, przyznaje się 
zasadność stopniowego, nieortodoksyjnego podejścia do walki z inflacją, 
a jako pozytywny przykład przytaczane są tu między innymi polskie 
doświadczenia ostatnich lat. 

Główną troską wszakże MFW i BŚ już od czasu szczytu madryckiego 
jest zwiększenie zdolności tych instytucji do niesienia pomocy finansowej 
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państwom członkowskim. Od czasu ostatniej alokacji specjalnych praw 
ciągnienia (SDR) - tzw. papierowego złota , którym operuje MFW - a miała 
ona miejsce w 1981 roku, przybyło aż 38 nowych członków, w tym prawie 
wszystkie kraje klasyfikowane obecnie jako gospodarki transformowane. 
Dwa lata już trwają dyskusje na temat zwiększania zasobów MFW, ale także 
tej jesieni nie dochodzi jeszcze do końcowej konkluzji. Znajdujemy się coraz 
bliżej kompromisu, który zaowocuje - być może już od przyszłego roku 
- większymi możliwościami kredytowego wspierania procesów dostosowań 
strukturalnych w wielu państwach, a nie tylko w naszym regionie. 

Tak się składa, że w ostatnich latach prym wiodą już nie te najbardziej 
rozwinięte państwa świata. O ile kraje OECD odnotowały w latach siedem
dziesiątych średnie roczne tempo wzrostu 4,3 procent, to w następnej 
dekadzie 3,3, a w latach dziewięćdziesiątych już tylko 2 procent. Szybkie 
natomiast jest tempo wzrostu w krajach Azji, gdzie w latach 1996-97 dochód 
narodowy rośnie aż o 8 procent i w Ameryce Południowej, gdzie tempo 
wzrostu ulega przyspieszeniu z 3 w tym roku do 4,3 procent w roku 
przyszłym. W naszej zaś części Europy tempo wzrostu PKB szacowane jest 
na około 3 procent, co oznacza, że Polska rozwija się dwukrotnie szybciej 
niż przeciętnie cały region. W następnych latach oczekiwać należy dalszego 
przyspieszenia procesów rozwojowych w całej Ameryce Południowej i Eu
ropie Środkowo-Wschodniej. Stwarza to dla gospodarki światowej tak nowe 
szanse, jak i dodatkowe wyzwania. Dzisiaj, gdy siedzę tu w Waszyngtonie 
obok 24 szefów konstytuant grupujących wszystkich członków MFW i BŚ, 
to zasiadamy już wokół innego niż niegdyś stołu. Jeszcze bardziej niż 
względna pozycja Polski zmieniło się bowiem położenie innych państw 
i obszarów świata - i to wywiera odczuwalne piętno na sposobie uprawiania 
globalnej polityki gospodarczej. Spodziewać się można, że gdzieś w latach 
2002-2003 poziom PKB wytworzony w najbardziej rozwiniętych krajach 
świata (OECD) będzie zrównoważony przez wielkość produkcji pozostałych 
państw świata. Wtedy też w innych niż dotychczas konfiguracjach zasiadać 
będzie się do stołu obrad nad losami gospodarczymi świata. 

Tej jesieni zaś na szczycie w Waszyngtonie przyjęliśmy deklarację Partner
stwo dla zrównoważonego i trwałego wzrostu gospodarczego. Podkreśla ona nie 
tylko takie tradycyjne działania jak konieczność koordynacji polityki struk
turalnej, monetarnej i fiskalnej czy też nieustępliwość w makroekonomicznej 
stabilizacji i zwalczaniu inflacji. Są to z pewnością niezbędne warunki 
długofalowego rozwoju, ale do jego uruchomienia i podtrzymania potrzebna 
jest także dalsza liberalizacja handlu, rozwój wielostronnych kontaktów 
handlowych i produkcyjnych, poprawa konkurencyjności i dbałość o rozwój 
kapitału ludzkiego. Gdy czytam także o konieczności spojrzenia na równo
wagę budżetową w perspektywie wieloletniej (a najbardziej rozwinięte kraje 
mają z tym większe trudności niż my), zmniejszenia bezrobocia, poprawy 
skuteczności zarządzania sektorem publicznym czy też konsolidacji sektora 
bankowego, to widzę, że coraz więcej jest wspólnego podejścia do polityki 
gospodarczej (i służebnej wobec niej polityki finansowej). 

Gospodarcza strategia dla świata wymaga, oczywiście, odpowiedniego 
ułożenia wielostronnych stosunków politycznych i ekonomicznych. Niepo-
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ślednią rolę mają w tym do odegrania organizacje międzynarodowe. Wiele 
wskazuje na to, że świat nigdy tak nie był zaawansowany na tej drodze 
jak współcześnie. Nigdy także Polska nie miała na mapie gospodarczej 
świata tak korzystnej pozycji i tak dobrych perspektyw jak teraz. W przed
dzień tutejszego spotkania tutejszego spotkania Wall Street Journal tytułuje 
swój artykuł o nas Ta twarz w lustrze Europy to Polska. Kiedyś coś takiego 
drukowano jako płatną reklamę, a teraz w specjalnym wydaniu z okazji 
waszyngtońskiego szczytu Financial Times pisze o naszej gospodarce pod 
znamiennym tytułem Wzlatujący orzeł unosi się coraz wyżej. Ten sprzyjający 
klimat wytworzony wokół polskiej gospodarki trzeba dobrze wykorzystać 
po to, aby zająć w światowej gospodarce w dobie globalnego partnerstwa 
jak najlepszą pozycję. 

Waszyngton, 30 września 1996 r. 

Raport z Monachium 
Już siódmy rok z rzędu - począwszy od wielkiej przemiany, która nastąpiła 
w naszej części świata po 1989 r. - Niemcy są naszym największym 
partnerem gospodarczym. Jest to zupełnie naturalne, zważywszy na roz
miary gospodarki niemieckiej i fakt naszego bezpośredniego sąsiedztwa. 
O ile Niemcy zajmują pierwszą pozycję na liście naszych handlowych 
partnerów, o tyle my plasujemy się na miejscu czternastym pośród krajów, 
z którymi one handlują. Całość wymiany handlowej sięga w tym roku 
rekordowego w historii poziomu około 28 miliardów marek. Jest to trzy 
razy więcej niż siedem lat temu. W poprzednim roku aż 38,4 procent 
naszego eksportu udało się nam ulokować na tym wymagającym, bardzo 
konkurencyjnym rynku. 26,7 procent zaś tego, co do kraju sprowadziliśmy, 
to towary niemieckie. 

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile dodatkowych miejsc 
pracy powstało w polskiej gospodarce dzięki niełatwej ekspansji ekspor
towej ostatnich lat, ale z pewnością wzrost wzajemnych obrotów o 7-8 
miliardów marek w minionych dwu latach to przynajmniej kilkadziesiąt 
tysięcy, najczęściej lepiej płatnych dodatkowych miejsc pracy. Powstają one 
w różnych regionach kraju i w różnych branżach przemysłu, co łatwo 
wyczytać ze zróżnicowania asortymentowego polskiego eksportu. Jego 
struktura jest przy tym coraz nowocześniejsza, udział bowiem artykułów 
wysoko przetworzonych sięga obecnie 62 procent i jest prawie dwukrotnie 
wyższy niż siedem lat temu. Równocześnie zmniejszył się w naszym 
eksporcie o połowę ciężar gatunkowy surowców i trzykrotnie artykułów 
rolno-spożywczych. Coraz więcej - bo już około 18 tysięcy - jest także firm, 
które parają się tym eksportem. Import z kolei, który może w tym roku 
o jakieś dwa miliardy marek przewyższy wartość eksportu, obsługuje 38 
tysięcy firm, najczęściej małych i elastycznie reagujących na szybko roz
wijającym się rynku. 
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W kręgach niemieckich przedsiębiorców dostrzega się teraz wyraźniej 
nie tylko atrakcyjność samego polskiego rynku - rynku dużego i roz
wijającego się wraz z szybko rosnącymi dochodami i popytem oraz boomem 
inwestycyjnym, ale również możliwości ekspansji eksportowej na rynki 
wschodnie poprzez lokowanie inwestycji u nas. Podczas rozmów prowa
dzonych z niemieckimi inwestorami i politykami zwracam na to szczególną 
uwagę. Coraz dogodniejsze są bowiem warunki do podejmowania także 
wielostronnych przedsięwzięć inwestycyjnych, produkcyjnych i handlo
wych z włączeniem przede wszystkim polskich przedsiębiorstw, ale także 
partnerów z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i innych wyłaniających się 
w tych regionach rynków. Sprzyja temu uczestnictwo polskich firm - obok 
przedsiębiorstw zachodnich - w programach infrastrukturalnych realizo
wanych w naszej części Europy i w Środkowej Azji przy kredytowej pomocy 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. 

W Polsce Niemcy bezpośrednio zainwestowali dotychczas ponad 3 mi
liardy marek, do daje im drugie - po USA - miejsce. Dwa z tych miliardów 
ulokowała prawie setka inwestorów, angażująca się każdorazowo na kwotę 
przewyższającą milion dolarów; jeden miliard marek natomiast pochodzi 
od prawie pięciu tysięcy małych firm. Wiele z nich prowadzą nasi rodacy, 
którzy zupełnie dobrze radzą sobie w nowych warunkach. Co ciekawe 
podkreślają oni podczas spotkań, że sprzyja im klimat jaki wytworzył się 
wokół polskiej gospodarki wśród niemieckich elit finansowych i przemys
łowych - co mam okazję odczuwać kolejny już raz - po przystąpieniu Polski 
do OECD. Doszło już nawet do tego, że dzisiaj nasze recepty rozwiązywania 
bolączek ekonomicznych federalny minister finansów Niemiec zaleca jako 
godne naśladowania we wschodnich landach byłej NRD. 

Nasze weekendowe rozmowy z Theo Waiglem - wicekanclerzem i mini
strem finansów Niemiec - dotyczą nie tylko współpracy dwustronnej, ale 
i współdziałania w ramach organizacji międzynarodowych oraz wspoma
gania się na rynkach trzecich. Ze strategicznego zaś punktu widzenia 
najwięcej uwagi w tej fazie poświęcać już trzeba działaniom prowadzącym 
nas do członkostwa w Unii Europejskiej. 

Theo Waigel odgrywa jedną z kluczowych ról na scenie europejskiej 
w okresie poprzedzającym wprowadzenie jednej waluty. Właśnie wyszła 
jego książka pod znamiennym tytułem Nasza przyszłość to Europa. Nasza 
też. Tym bardziej - aspirując do pełnego członkostwa w Unii już za kilka 
lat - bynajmniej nie możemy pozostać z boku dyskusji prowadzonych 
w łonie Unii na temat przebudowy jej instytucji ekonomicznych i politycz
nych, a nade wszystko nie możemy nie podejmować wyzwań, jakie niesie 
ze sobą proces pogłębiania integracji europejskiej. Przebiegać on będzie 
równolegle z procesem poszerzania Unii. I tak Polskę, jak i Niemcy oba te 
procesy obchodzą tym bardziej, im krótszy jest dystans, jaki dzieli nas od 
roku 1999 i 2000. 

Naszą obecność w Niemczech umacnia także polska kultura. Jeszcze sto 
kilkanaście lat temu król Bawarii Ludwig II wyrywał fragmenty nie dokoń
czonej opery Tannhauser Ryszardowi Wagnerowi, aby chłonąć jego muzykę 
w swojej ekscentrycznej grocie Wenus na zamku Linderhof, a współcześnie 
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orkiestra z Monachium podpisuje kontrakt z Krzysztofem Pendereckim na 
prawykonania jego kolejnych symfonii. Głośno tu także o polskiej literatu
rze, w czym wielka zasługa wielkiego tłumacza - Karla Dedeciusa. Prze
bojem nie tylko tego sezonu jest w jego przekładzie opublikowany tom 
Szymborska Hundert Freuden. W gmachu, z którego kiedyś nadawało radio 
Wolna Europa , teraz działa instytut studiów międzynarodowych, gdzie 
wykładają również polscy profesorowie. 

Wydawać by się mogło, że niby tak samo jak dawniej jest jedynie na 
słynnym Oktoberfest. Ale to już nie to, co trzydzieści lat temu, kiedy Andrzej 
Brycht pisał Raport z Monachium. To również nie jest tak, jak dwadzieścia 
lat temu, gdy byłem tu po raz pierwszy. I nie tylko dlatego, że wtedy duże 
piwo kosztowało dwie marki, a dzisiaj aż 10,40, ale przede wszystkim z tej 
przyczyny, iż repertuar wyśpiewywany przez tłumnie zgromadzonych 
gości jest jakiś inny dzisiaj, bardziej zorientowany na przyszłość, niż tkwiący 
w przeszłości. I miło było usłyszeć w przerwie między pieśniami i kuflami, 
jak szef bawarskiej CSU i zarazem minister finansów zjednoczonych Nie
miec Theo Waigel napomknął mi, że już nie mówi się w Niemczech Polnische 
Wirtschafł. A jeśli się mówi - to z uznaniem i szacunkiem. 

Monachium, 7 października 1996 r. 

Rok szczura 
Chiny to gospodarcza potęga XXI wieku. Już w tym roku wartość produktu 
krajowego brutto tego najludniejszego kraju świata wynosi około 750 
miliardów dolarów, czyli jakieś sześć razy (przy trzydziestokrotnie liczeb-
niejszej ludności) więcej niż u nas. Perspektywy wyznacza jednak nie tyle 
obecny poziom, ile potencjał i zdolności do jego wykorzystania w przyszło
ści. A te rosną. Strategia rozwojowa obrana jakiś czas temu coraz lepiej się 
sprawdza. Rozmawiając kilka tygodni temu w Wersalu z Henry Kissin-
gerem, przypomniałem zadane przez niego na łamach tygodnika Newsweek 
pytanie w kontekście ówczesnego szczytu sino-radzieckiego z udziałem 
Denga i Gorbaczowa o to, który z nich ma rację co do sposobu prze
prowadzania reform państwa i gospodarki? Otóż minione lata udowodniły 
dobitnie, że z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz poprawy 
warunków życia ludności lepsze wyniki mają Chińczycy. Chociaż refor
mowanie sfery politycznej pozostaje wyraźnie w tyle za zmianami ekono
micznymi, to na obszarze tych właśnie przekształceń dokonania Państwa 
Środka nie bez powodu imponują całemu światu, zmuszając go także do 
poważnego podejmowania płynących stąd wyzwań. A i dla nas są one nie 
bez znaczenia. 

Zasadniczym celem polityki Pekinu jest wzmacnianie pozycji mocarstwa 
w rejonie Azji i Pacyfiku, a zarazem odgrywanie jak najbardziej znaczącej 
roli w całym układzie globalnym. Tworzenie międzynarodowych warun
ków sprzyjających własnej ekspansji gospodarczej, uspokojenie sytuacji 
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wzdłuż własnych granic oraz zabiegi wokół pożądanego, popieranego przez 
państwa coraz rzadziej nazywane Trzecim Światem, międzynarodowego 
ładu gospodarczego - to filary globalnej strategii Chin. Najważniejsza jest 
tutaj jednak strategia gospodarcza, której pozytywne rezultaty nadadzą 
w nieodległym już czasie odmienne proporcje całej gospodarce światowej. 
Wysokie, przekraczające dziesięć procent od kilku lat tempo wzrostu 
gospodarczego ma tu decydujące znaczenie. 

Tak znaczna dynamika rozwojowa jest funkcją dwu procesów, a miano
wicie pogłębiania reform rynkowych oraz szerokiego otwierania się na 
kontakty z gospodarką światową. Chińskie reformy to nie to samo, co 
transformacja rynkowa w naszej części świata. Zasadnicza różnica polega 
na odmiennym podejściu do przekształceń własnościowych, tutaj bowiem 
nie przeprowadza się typowej dla Europy Środkowo-Wschodniej prywaty
zacji. Chiński model nazywają tu socjalizmem rynkowym. Umożliwiają to 
odmienne uwarunkowania polityczne i kulturowe. Zwraca się na to uwagę 
nie tylko w Chinach. Wyrazy uznania dla polityki gospodarczej Chin 
wyraził niedawno w Waszyngtonie prezydent Banku Światowego - James 
Wolfensohn. Myślę, że z doświadczeń tych korzystają również niektóre 
instytucje międzynarodowe, a proces uczenia się jest dwustronny. My także 
w nim uczestniczymy. 

Chińskie reformy mają kilka cech szczególnych. Rozpoczęły się od wsi, 
gdzie wręcz rewolucyjnie zliberalizowano zasady gospodarowania, dopro
wadzając do efektywniejszego wykorzystania najcenniejszego zasobu - zie
mi - zezwalając na obrót jeszcze nie prawem własności, ale możliwościami 
korzystania z niej poprzez długookresową dzierżawę. To zachęca do inwes
tycji i konsolidacji gruntów, w rezultacie czego tegoroczne zbiory są rekor
dowo wysokie. Wciąż jeszcze jednak około 60 milionów ludzi jest niedoży
wionych, ale można wierzyć, że do 2000 roku i ten problem będzie 
rozwiązany. Zarazem tworzy się wiele miejsc pracy na wsi, gdzie żyje trzech 
na czterech Chińczyków, ale poza rolnictwem, t.j. w przemyśle terenowym. 
To osłabia falę imigracji do miast, zwłaszcza do słynnych specjalnych stref 
ekonomicznych. Przypominają one swym obliczem bardziej azjatyckie tyg
rysy gospodarcze, niż niektóre regiony Chin, zwłaszcza środkowych 
i wschodnich. Strefy te przyciągają przede wszystkim kapitał zagraniczny 
i to na skalę niewyobrażalną jeszcze siedem lat temu. Trafia on wszakże 
już nie tylko do tych stref, ale również w inne regiony. 

Wartość zagranicznych inwestycji w Chinach w połowie tego roku 
przekroczyła 45 miliardów dolarów (u nas 7 mld). Kraj ten stworzył ku 
temu sprzyjający klimat ekonomiczny (pomimo pewnych problemów poli
tycznych), przejmując przy okazji od azjatyckich tygrysów niektóre sektory 
produkcji stanowiące do niedawna ich domenę. Chodzi tu w szczególności 
o tzw. trzy T, czyli tekstylia, zabawki i część elektroniki. Udało się także 
Chińczykom uzyskać dostęp do nowych rynków, na które ich ekspansja 
trwa; dotyczy to naszej części Europy oraz obszaru Wspólnoty Niepodleg
łych Państw. Trwa ponadto boom inwestycyjno-budowlany, który z jednej 
strony jest skutkiem obecnej koniunktury, z drugiej zaś dodatkowo ją 
nakręca, a - być może - już nawet przegrzewa. 
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Dostrzec to można po utrzymującej się presji inflacyjnej, wyjątkowo 
dużym imporcie stali czy też napięciach rodzących się w handlu zagranicz
nym. Podobnie jak w naszej strategii jest to jedno z kół zamachowych 
gospodarki, ale trudności z jej zbilansowaniem w obliczu niedostatecznego 
postępu reform strukturalnych pociągnęły za sobą w pierwszym półroczu 
spadek eksportu o ponad 8 procent. Myślę, że nie jest to odwrócenie 
korzystnej tendencji, ale pewna korekta, którą wnosi do proporcji roz
wojowych logika procesów globalnych. Warto ją dobrze pojąć, bo w tej 
światowej grze też przecież uczestniczymy i musimy wygrać, co nasze. 
Chińskie rezerwy dewizowe wynoszą ponad 73 miliardy dolarów przy 
zadłużeniu rzędu 107 mld i obrotach handlu zagranicznego na poziomie 
281 mld, z czego prawie 55 mld przypada na najważniejszego po Japonii 
i USA partnera - Hongkong. W przyszłym roku stanie się on częścią Chin, 
co zmieni obraz nie tylko w statystyce, ale będzie miało znaczące implikacje 
ekonomiczne, przy których trzeba również zadbać o nasze polskie interesy. 
Temu służyć będą moje rozmowy w Hongkongu. 

Poziom wzajemnych obrotów handlowych sięga 800 milionów dolarów. 
Jest on jednakże bardzo niezrównoważony i bilansowanie salda wymaga 
szybkiego wzrostu polskiego eksportu na ten gigantyczny rynek. Droga do 
tego prowadzi m.in. poprzez tworzenie wspólnych przedsięwzięć inwes
tycyjnych i produkcyjnych, jak i kredytowe wspieranie eksportu naszych 
firm na ten rynek. O tym też rozmawiam w Chinach zarówno na szczeblu 
rządowym, jak i w niektórych regionach. Rozmowa z premierem Chin Li 
Pengiem, który postrzega Polskę jako kraj łączący Wschód z Zachodem, 
a także korzystne, wynegocjowane z wicepremierem Li Lanąingiem poro
zumienie o wzajemnych rozliczeniach należności finansowych powinno to 
ułatwić. Przygotowywanych jest ponadto kilkanaście wspólnych przedsię
wzięć produkcyjnych - tak się składa, że joint venture tak samo brzmi po 
chińsku, jak i po polsku. Na fali aktywności gospodarczej oczekiwać można 
będzie większego zainteresowania naszą kulturą i nauką. Kiedy za 12 lat 
- czyli w roku 2008 - znów będzie rok szczura, to w światowej gospodarce 
Chiny doprawdy mogą być państwem środka, tym razem ekonomicznego. 
I trzeba o tym pamiętać. 

Xian, 14 października 1996 r. 

Podatki, kapitał i polityka 
Intencją zaaprobowanego przez rząd na wiosnę Pakietu 2000 było ustabili
zowanie systemu podatkowego na wiele lat, a tym samym odejście od 
sytuacji, w której corocznie jesienią powtarza się dyskusja o wysokości 
i strukturze podatków w kontekście projektu budżetu na kolejny rok. Nasz 
żargon ukuł już nawet na tę okoliczność określenie ustawa okołobudżetowa. 
Obecnie - niestety - mamy ich w Sejmie aż sześć, z czego trzy ponownie 
dotyczą podatków. Nie stało się to za przyczyną rządu, który stosowne 
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propozycje przedłożył na czas, ale z winy kierownictw partii koalicyjnych, 
które wręcz pragnęły połączenia dyskusji nad budżetem z rozstrzygnięciami 
podatkowymi. Jest to poważny błąd - tym razem popełniany przed rokiem 
wyborów parlamentarnych - przed którym nie udało się rządowi ustrzec 
kierownictwa koalicji SLD-PSL. Rozpatrywanie ustaw podatkowych na tle 
projektu budżetu w sposób wyraźny skraca perspektywę, w której rozważa 
się skutki rozstrzygnięć co do systemu i polityki fiskalnej. Dokładniej 
- miesza się wówczas system z polityką, na czym źle - wbrew intencjom 
- wychodzi i jedno, i drugie. 

Ideą Pakietu 2000 jest nie tylko obniżenie obciążeń podatkowych, ale 
nadanie im trwałego i przewidywalnego wymiaru. Podmioty gospodarcze 
- tak gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa, tak w sektorze prywat
nym, jak i publicznym, tak krajowe, jak i zagraniczne - mogą sobie nawet 
wyżej cenić stabilność i przejrzystość reguł polityki fiskalnej niż absolutną 
wielkość stawek podatkowych. Dlatego też rząd zaproponował rozwiązania 
systemowe w horyzoncie wieloletnim, pragnąc okrzepnięcia oczekiwań 
wszystkich grup podatników, których podstawowe prawo to prawo do 
znajomości obciążeń podatkowych w przyszłości. Niestety, zamysł ten nie 
powiódł się w kontekście przyszłego roku, choć jest jeszcze możliwe 
- i trzeba o to zabiegać - aby udał się on na dalsze lata. Z takiego też 
punktu widzenia - jeśli parlament nie podzieli rządowych pomysłów co 
do podatków na 1997 rok - może uda się pozyskać większość na rzecz 
redukcji ich skali począwszy od 1998 roku. 

Przypomnijmy, że przesłane Sejmowi projekty zakładają zmniejszenie 
progresywnych stawek podatku od dochodów osobistych z obecnych 21, 
33 i 45 do 20, 30 i 40 procent podczas dwu kolejnych lat oraz obniżenie 
liniowej stawki podatku od osób prawnych z obecnych 40 procent suk
cesywnie rok rocznie o dwa punkty aż do 32 procent. Gdyby tego schematu 
wolą parlamentu nie udało się wdrożyć od przyszłego roku, to z pewnością 
proponowane podejście nadal zachowa swój sens i logikę, wchodząc w życie 
począwszy od roku 1998. Takie rozwiązanie może przyjąć Sejm, a jeśli mu 
się nie uda, może to jeszcze naprawić Senat. Jednakże tylko ustawowe 
gwarancje - a nie polityczne deklaracje - obniżania w kolejnych latach 
podatków tak dla ludności, jak i przedsiębiorstw mogą przynieść zamie
rzone efekty gospodarcze i dać wiarygodność polityczną. I dlatego trzeba 
o to zabiegać do końca. 

O jakie efekty gospodarcze tu chodzi? Co da obniżenie stawek podat
kowych o punkt, a co najwyżej o kilka, skoro przekłada się to także na 
relatywnie niższe dochody - a więc i wydatki - budżetowe? Otóż występuje 
ścisły związek między wysokością podatków a formowaniem się kapitału. 
Zależności te mają charakter długofalowy i dlatego tak potrzebna jest tutaj 
nie tylko stabilność reguł, ale i określone obciążenia fiskalne. One i tak 
spadają, bo nawet w przypadku opowiedzenia się przez ustawodawcę za 
utrzymaniem na rok przyszły dotychczasowych stawek podatków docho
dowych, fiskalizm ulegnie dalszemu zmniejszeniu. Szersze sięganie do ulg 
- zwłaszcza inwestycyjnych - oraz wyeliminowanie podatku importowego 
powoduje, że relacja dochodów budżetu państwa do produktu krajowego 

80 



Podatki, kapitał i polityka 

brutto obniży się z obecnych 27,6 do 26,9 procent w przyszłym roku, 
a stosunek wydatków spadnie odpowiednio z 30,4 do 29,5 procent. Też 
nieźle, ale mogłoby być jeszcze lepiej. 

Nam chodzi wszakże o zwiększenie zdolności rozwojowych polskiej 
gospodarki. Rosnąca konkurencyjność i dalsze - aż do członkostwa w Unii 
Europejskiej - włączanie w układ gospodarki światowej, utrzymanie wyso
kiego tempa wzrostu produkcji, pełna stabilizacja finansowa, a na tej 
podstawie trwała poprawa warunków pracy i życia wymaga odpowied
niego systemu i polityki podatkowej. Ma to sprzyjać formowaniu się 
kapitału, którego wciąż - mimo szybko rosnących nakładów - nie starcza. 
Rodzimy kapitał potrzebny jest nie tylko jako niezbędne źródło finan
sowania dobrobytu następnych pokoleń, ale także jako jedyny skuteczny 
sposób zmierzenia się z wartko dopływającym w warunkach otwarcia 
i liberalizacji kapitałem zagranicznym. Chcemy go jak najwięcej, ale po to 
aby dzięki temu jeszcze szybciej rozwijał się nasz własny. W tym celu trzeba 
zwiększać skłonność do inwestowania, a to jest możliwe jedynie poprzez 
wzrost skłonności do oszczędzania. Oszczędności zaś są nie tylko funkcją 
dodatnich realnych stóp procentowych, ale przede wszystkim wzrostu 
realnego poziomu dochodów. Netto, a więc po uregulowaniu zobowiązań 
podatkowych. I dlatego właśnie należy obniżać podatki. 

Ale czy można? Przecież ponoć na wszystko brakuje? Otóż nie na wszystko, 
bo coraz więcej finansuje się ze środków pozabudżetowych. Od niższych 
podatków pieniędzy nie ubywa, tylko relatywnie większą ich porcją dys
ponują konsumenci i producenci, a nie parlamenty i rządy czy też politycy 
i urzędnicy. A w długim okresie pieniędzy przybywa wszystkim - poli
tykom do dzielenia też. Co ważniejsze, na ścieżce wzrostu, poprawy 
efektywności i absorpcji szarej strefy przy mniejszym fiskalizmie rosną 
przecież, a nie maleją dochody i wydatki z budżetu. Jego projekt gwaran
tujący kolejny rok z rzędu lepsze finansowanie sfery usług społecznych 
i wspieranie reform strukturalnych wkrótce trafi do Sejmu i każdy do
strzeże, iż mniejsze podatki to nie to samo, co mniejsze wydatki. Teraz 
- właśnie teraz - na ścieżce w miarę zbilansowanego wzrostu gospodar
czego można i trzeba obniżać podatki. To bowiem sprzyja formowaniu się 
kapitału, a tym samym rozwojowi i poprawie kondycji społeczeństwa 
i gospodarki - i to w dłuższej perpsektywie niż tylko jeden rok wyborczy. 

Czy jego cień jest w stanie przyćmić siłę argumentami ekonomicznej? Być 
może tak, ale tym bardziej należy eksponować ekonomiczny wymiar pro
pozycji rządu. Na tym tle bynajmniej nie można lekceważyć aspektów 
politycznych. To kierownictwo rządzącej koalicji obiecywało, że podnosi 
podatki tylko przejściowo. Obecny rząd, kierując się wszakże logiką eko
nomiczną, a nie polityczną, stworzył przesłanki do spełnienia tamtych 
zapowiedzi. Tak już jednak jest w polityce, że o wysokości podatków 
decydują nie ci, co mają rację, ale ci co mają większość. A o tym, czy ci co 
mają większość, mają rację - zadecydują wyborcy. 

21 października 1996 r. 
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Krajobraz po bitwie 
O kilka miesięcy później niż należało to uczynić, Sejm przegłosował projekty 
ustaw podatkowych. Intencją rządu było ustabilizowanie rozwiązań fiskal
nych na okres wieloletni przy jednoczesnym obniżeniu obciążeń podat
kowych. Tak jednak nie stało się, ponieważ tylko część reformatorskich 
propozycji zyskała akceptację izby. Pomimo długo trwających prób nie 
udało się zablokować obniżenia podatków dla przedsiębiorstw. Już w przy
szłym roku będą one płacić podatek dochodowy w wysokości 38 procent, 
a w kolejnych latach będzie on sukcesywnie - już na mocy ustawy 
- obniżany o dwa punkty tak, aby w roku 2000 wynieść już tylko 32 procent. 
Z punktu widzenia przedsiębiorczości, tworzenia warunków do ekspansji 
inwestycyjnej i podnoszenia międzynarodowej konkurencyjności naszej 
gospodarki są to zmiany o trudnym do przecenienia charakterze. 

Począwszy od 1997 roku zostaje całkowicie wyeliminowany podatek 
importowy, którego utrzymanie pośrednio - poprzez relatywnie wyższe 
ceny, a tym samym ograniczanie skuteczności polityki antyinflacyjnej - ob
ciążałoby nas na kwotę około 2,7 miliarda złotych. Wreszcie już nie tylko 
wymiar politycznej deklaracji, ale gwarancji ustawowej w horyzoncie wielo
letnim ma nieopodatkowywanie dochodów kapitałowych. Te trzy rozwią
zania będą miały szczególnie korzystny wpływ na podnoszenie skłonności 
do oszczędzania, wzrost inwestycji i rozwój rodzimego kapitału, a na takiej 
podstawie łatwiej będzie tworzyć materialne przesłanki sukcesywnej po
prawy warunków życia. Niełatwo było dla tych racji ekonomicznych pozys
kać większość polityczną, ale na tym odcinku frontu siła argumentacji 
wzięła górę. 

Ten niewątpliwie pozytywny efekt reform systemu finansowego tonie 
jednak w zgiełku, jaki wytworzył się wokół rozstrzygnięć w sprawie 
podatków od dochodów osobistych. Dyskusje wokół nich są spektaklem 
dużo ciekawszym w każdym teatrze politycznym, a naszym to już na 
pewno. Chociaż już faktem jest, że w przyszłości podatków w sumie 
będziemy płacić znacznie mniej, to wciąż nie wiadomo, w jakiej wysokości 
ustalone będą nasze bezpośrednie zobowiązania wobec państwa. 

Do świadomości społecznej wszakże wreszcie w pełni dotarł jeden fakt 
- oto podatki ustala nie rząd czy też minister finansów, ale Sejm. A jeszcze 
dokładniej - parlament - i rozróżnienie to ma obecnie tak szczególne 
znaczenie jak nigdy dotychczas, jesteśmy bowiem na kilka dni przed 
rozpatrywaniem ustaw podatkowych przez Senat. W Sejmie zaś w kluczo
wym momencie głosowań nad alternatywnymi propozycjami stawek podat
kowych powstała bardzo dziwaczna koalicja, która opowiedziała się za 
najgorszym rozwiązaniem. Część PSL z Unią Pracy, Unią Wolności i KPN, 
przy czym każda z tych partii kierowała się inna motywacją, co wyraźnie 
w swoim zasadniczym wystąpieniu natychmiast po głosowaniu podkreślił 
z trybuny sejmowej premier Włodzimierz Cimoszewicz. Partykularyzm 
PSL-u (choć nie w całości, gdyż pewna grupa zorientowanych reformatorsko 
i pragmatycznie posłów tego klubu z Romanem Jagielińskim poparła 
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przedłożenie rządowe), populizm i brak realizmu ekonomicznego Unii 
Pracy, której przewodniczący narzucił swoje stanowisko, nieodpowiedzial
ność KPN-u są bez trudu dostrzegane prawie przez wszystkich. Najwięk
szym zaskoczeniem natomiast było zachowanie posłów Unii Wolności, 
której wiele można zarzucić, ale oskarżanie jej o populizm i hamowanie 
reform byłoby już przesadą. Zostaje zatem w tym przypadku alternatywa: 
albo zwyczajny cynizm i powrót do zgubnej zasady im gorzej, tym lepiej, albo 
też pomyłka, ponieważ głosowano w sposób wartościujący, a nie strategiczny. 
Myślę, że tak właśnie mogło być i głosujący chcieli podkreślić swoją chęć 
wsparcia idei obniżenia podatków, nie licząc się bynajmniej z tym, że 
głosowany właśnie wariant - z gruntu błędny i szkodliwy dla gospodarki 
- może w ogóle zyskać większość. Ale - ku zaskoczeniu wszystkich - także 
tych, którzy byli za, choć tak naprawdę to są przeciw - przegłosowano 
schemat stawek podatkowych, których nie chce nikt odpowiedzialny. Unia 
Pracy, gdyby przyszło jej współrządzić - na co już się raczej nie zanosi - sama 
natychmiast wycofałaby się z przypadkowo przeforsowanych rozstrzygnięć. 

Próby ratowania politycznej twarzy wszakże polegać będą w tych dniach 
nie na wspólnych wysiłkach zmierzających do zgodnej zmiany odkręcenia 
tego, co popsuto, ale na bezproduktywnym dowodzeniu, że to co stało się 
przez pomyłkę, jest rzekomo lepsze od tego, co stać się powinno. Otóż 
ustawa podatkowa w wersji przegłosowanej (właśnie tak - przegłosowanej, 
a nie przyjętej) przez Sejm ma pięć co najmniej genetycznych usterek. 

Po pierwsze, skala opodatkowania ma złe, antymotywacyjne i antyefek-
tywnościowe proporcje, co sprzyjać może tylko równaniu w dół poprzez 
osłabianie skłonności do oszczędzania i - w rezultacie - hamowanie tempa 
rozwoju. 

Po drugie, takie ustawienie stawek i progów podatkowych eroduje system 
ulg podatkowych nastawionych na inwestowanie w kapitał ludzki. Wystar
czy wspomnieć, że roczna kwota odpisu z tytułu odpłatnego dokształcania 
dzieci w szkołach niepublicznych, która jest systemowo związana z dolnym 
progiem podatkowym, drastycznie topnieje z 626 złotych w wariancie 
rządowym do mizernych 150 złotych. 

Po trzecie, przypadkowo przegłosowane stawki uniemożliwiłyby pełne 
sfinansowanie przez budżet prrioryetów społecznych, zwłaszcza w oświacie 
i ochronie zdrowia. 

Po czwarte, pozostawienie podatków w w takiej postaci destabilizuje 
system fiskalny i upolitycznia go na następne lata, ponieważ jest oczywiste, 
że takich dewiacji w strukurze obciążeń podatkowych utrzymać się nie da 
i znowu trzebaby wkrótce przechodzić przez tak niektórym potrzebne dla 
celów politycznych debaty podatkowe. 

Po piąte, tak zrodzony potworek osłabia skuteczność całego fiskalnego 
komponentu Pakietu 2000. Wdrażanie jego elementów opisanych na wstępie 
powinno być sprzęgnięte także z prorozwojowymi zmianami w odniesieniu 
do podatków regulowanych przez ludność. To jest system i nie można 
frymarczyć z pobudek politycznych jego częściami składowymi, szkodzi to 
bowiem gospodarce. A co szkodzi gospodarce, to szkodzi także społeczeńs
twu i państwu. 
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Co zatem robimy? Otóż wyjście jest równie proste, jak i trudne. Z punktu 
widzenia niektórych posłów i partii to, co stało się w ubiegłym tygodniu 
w Sejmie, już jest wielkim błędem. Podatnicy, którym mogą oni zaszkodzić, 
dbając w istocie o swoje - a nie społeczeństwa nazywanego elektoratem 
- interesy, we właściwym czasie wyciągną wnioski jako wyborcy. Wyniki 
głosowania w Sejmie to wszakże nie jest jeszcze błąd nieodwracalny 
z punktu widzenia interesu ogólnego, a to jest najważniejsze. Jeśli Senat 
podzieli logikę argumentów ekonomicznych stojących za propozycjami 
rządowymi, to wówczas okaże się, że Sejm popełnił tylko błąd techniczny, 
jeśli zaś będzie inaczej - zostanie popełniony wielki błąd polityczny. Ta 
bitwa jest jeszcze do wygrania? 

28 października 1996 r. 

Królik z kapelusza 
Układanie budżetu gospodarstwa domowego niejednej osobie sprawia 
trudności i wielu z nas kombinuje - w pozytywnym sensie - jak tu związać 
koniec z końcem. W gospodarce narodowej, w bez mała czterdziesto-
milionowym państwie, ułożenie budżetu to już trudna sztuka, na której 
- oczywiście - znają się wszyscy. Od ubiegłego tygodnia projekt ustawy 
budżetowej znajduje się w parlamencie, który ma trzy miesiące na jego 
uchwalenie. Doświadczenie uczy, że ostateczny kształt budżetu państwa 
nie wiele już się zmienia w toku prac parlamentarnych, a zwłaszcza nie 
ulegają zmianie podstawowe makroproporcje, na których opiera się cała 
konstrukcja budżetu. Jednak za przyczyną naszych posłów nie wiadomo, 
jakie będą w przyszłym roku obowiązywać stawki podatków od dochodów 
osobistych. Rząd przesłał budżet przygotowany w oparciu o obowiązujące 
ustawy. Oznacza to, że zawarty w projekcie szacunek dochodów bazuje na 
dotychczasowych stawkach 21, 33 i 45 procent, które chcielibyśmy obniżyć, 
ponieważ właśnie w obecnej fazie stabilizacji i rozwoju gospodarczego 
można i warto to uczynić z pożytkiem prawie dla wszystkich. 

Obowiązujące wciąż obciążenia podatkowe mają także wpływ pośredni 
na inne wielkości szacowane w budżecie, stąd też biorą się jego ostateczne 
proporcje wyrażone tak w stronie dochodowej i wydatkowej, jak i w saldzie 
planu finansowego państwa, a więc w deficycie budżetu. Wielkość i wza
jemne relacje podatków uruchamiają bowiem szereg sprzężeń i zależności 
zasobów i strumieni finansowych, które rzutują w sposób dużo bardziej 
skomplikowany na strukturę dochodów, wydatków i salda, niż to przyjmuje 
się często w nadmiernie uproszczonych, statycznych rachunkach. I właśnie 
z niezrozumienia istoty tych zależności biorą się nieporozumienia - na 
pozór rachunkowe, ale szybko przeistaczające się w polityczne. Zresztą, 
trzyletnie doświadczenie uczy mnie również i tego, że wykorzystywanie 
faktu niezrozumienia określonych zjawisk poprzez świadome tworzenie 
wokół nich nieporozumień, to dla niektórych istota polityki. 
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Rząd natomiast - przesyłając projekt ustawy budżetowej Sejmowi w usta
wowym terminie do końca października - raz jeszcze podjął próbę ob
niżenia podatków. Czy po stronie rządu stoi rzeczowa argumentacja, czy 
też jest to tylko wątpliwa zdolność wyciągania królika z kapelusza? Otóż 
zdecydowanie nie, a przemawiają za tym twarde wyliczenia. Fakt, że zostały 
one przedstawione późno - a nawet bardzo późno - ale mogło się to stać 
dopiero wtedy, gdy w sposób zadowalający ustalony został rozmiar i struk
tura wydatków na rok przyszły. 

To co proponuje rząd, to nie kuglarstwo, ale inżynieria finansowa. 
Gwarantuje ona znacznie realnie rosnące nakłady na sferę usług społecz
nych i program reform strukturalnych - co zakłada obecna wersja projektu 
budżetu - przy jednoczesnym obniżeniu inflacji do przewidywanego na 
koniec przyszłego roku poziomu około 13 procent. Jak to jest możliwe? 
Otóż - pomijając szczegóły - kapelusz, z którego chcemy wyciągnąć budżet 
(o nieco zmodyfikowanych w przypadku obniżenia podatków proporcjach), 
ma cztery cechy różniące go od aktualnego przedłożenia. 

Po pierwsze, bezwzględna suma redukcji nominalnych podatków wpływa 
różnie na ostateczny poziom dochodów do budżetu. Obniżenie podatków 
o pozornie ten sam dodatkowy milion złotych w odniesieniu do grup 
o relatywnie niższych dochodach zwiększa głównie nie oszczędności (a więc 
inwestycje), ale wydatki i to głównie na żywność. W ten sposób do budżetu 
wraca relatywnie mniej w formie wpływów z podatku pośredniego (VAT, 
akcyza) niż z tytułu inaczej ukierunkowanych wydatków wyższych grup 
dochodowych. Ponadto zwiększone wydatki na żywność bynajmniej nie 
oznaczają większego jej spożycia, ale wyższą inflację i tą drogą inflacyjną 
przesunięcia dochodów od konsumentów do producentów żywności. Dla
tego właśnie część PSL-u tak zawzięcie dba o interesy mniej zamożnych 
kręgów ludności. Innymi słowy, w koncepcji rządu nie ma zamienności 
pomiędzy pozornie takim samym efektem rachunkowym redukcji podat
ków o kolejne punkty przy poszczególnych stawkach. Propozycja ta ma 
bowiem charakter kompleksowy, a nie przetargowy. 

Po drugie, tylko poprzez dodatkowe zwiększenie dochodów obywateli 
i firm (na drodze redukcji obciążeń fiskalnych) można zwiększyć w projek
cie budżetu dochody z prywatyzacji, ponieważ tylko w tym wypadku 
występuje ścisły, pozytywny związek między wysokością podatków a for
mowaniem się kapitału. Upraszczając, przy takiej konstrukcji ludzie - miast 
płacić podatki - kupią jeszcze jedną fabrykę czy też bank, ale sprzedawać 
je należy tylko w takich warunkach, w innym bowiem przypadku krajowy 
rynek nie wchłonie dodatkowej podaży prywatyzowanych aktywów. Taki 
królik z kapelusza sprzyja rozwojowi rodzimego kapitału, a nie nakręcaniu 
inflacyjnych dochodów jednej grupy ludności kosztem innej. 

Po trzecie, obniżenie podatków jest powszechnie oczekiwane przez in
westorów, w tym także przez rynek kapitałowy. Po zmniejszeniu podatków 
dla przedsiębiorstw - co już jest zdecydowane przez Sejm - ich redukcja 
wobec ludności powinna (poprzez mechanizm oczekiwań inflacyjnych) 
wpłynąć na spadek kosztów obsługi długu publicznego. Wtedy - ale tylko 
i wyłącznie wtedy - można zapisać po stronie kosztów obsługi tego długu 
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(zwłaszcza zagranicznego) odpowiednio mniejszą kwotę niż ma to miejsce 
obecnie. Taki zabieg inżynierii finansowej w istocie jest sztuką, choć nie 
magiczną, ale opartą na racjonalnym rachunku ekonomicznym. Mniejsze 
podatki przy mniejszej inflacji prowadzą do korzystniejszego kształtowania 
się stóp procentowych w kraju i notowań naszych papierów na rynkach 
światowych. 

Po czwarte, domknięcie budżetu przy mniejszych podatkach wymaga 
minimalnie, bo o około 900 milionów złotych większego niż w obecnej wersji 
(choć nie większego niż w tym roku) deficytu budżetowego. I to jest granica, 
której - tak jak poziomu wody w zbiorniku chronionym tamą - przekraczać 
nie należy. Taki umiarkowany deficyt można jeszcze pokryć w sposób 
nieinflacyjny w obliczu spadających kosztów obsługi długu publicznego. 

Tak więc rząd gotów jest skierować - jeśli Senat podzieli naszą argumen
tację co do podatków - stosowną autopoprawkę do projektu budżetu, choć 
nie ma dwóch budżetów, ale tylko jedno logiczne rozumowanie. 

Bory Tucholskie, 3 listopada 1996 r. 

Budżet roku wyborów 
Nadchodzący rok to nie tylko rok wyborów parlamentarnych, ale przede 
wszystkim trudnych wyborów politycznych i ekonomicznych dotyczących 
interesów Polaków w dłuższej perspektywie. To właśnie 1997 rok powinien 
zadecydować o naszym członkostwie w NATO, a przede wszystkim jedno
znacznie ukierunkować bieg procesów integrujących Polskę z Unią Europej
ską. Za rok zatem o tej porze - podczas kolejnego narodowego święta 
- wiedzieć już będziemy dużo więcej niż teraz o tym, czy w 1999 roku 
przystąpimy do Paktu Północnoatlantyckiego, a także powinny już toczyć 
się negocjacje w sprawie naszego wejścia do Unii Europejskiej. Sekwencja 
OECD-NATO-UE rysuje się coraz wyraźniej, ale skuteczne kroczenie po 
takiej ścieżce polskiej racji stanu wymaga wpierw dokonania innych roz
strzygnięć, głównie ekonomicznych. 

Teraz już, w sprawie przynależności do NATO, nie wystarczą zabiegi 
polityczne i dyplomatyczne, ale niezbędne staje się zagwarantowanie zdol
ności budżetu państwa do sprostania wymaganiom finansowym członkos
twa. Problemy te były dyskutowane ostatnio na posiedzeniu Komitetu 
Obrony Kraju z udziałem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Mówiąc 
natomiast o przyszłym członkostwie w Unii, trzeba trzymać politykę gos
podarczą w ryzach dyscypliny i równowagi finansowej, ale tylko i wyłącznie 
na ścieżce wzrostu gospodarczego, stabilizacji i dalszej liberalizacji, ponie
waż tylko wtedy jest to zamierzenie realne. Z kolei utrzymanie wysokiej 
dynamiki rozwojowej wymaga kontynuacji i przyspieszenia trudnych re
form strukturalnych, zwłaszcza podnoszących międzynarodową konkuren
cyjność gospodarki i restrukturyzujących rolnictwo. Kluczowe znaczenie ma 
radykalna przebudowa systemu ubezpieczeń społecznych. 
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Nagła śmierć nieodżałowanego Andrzeja Bączkowskiego - najlepszego 
z naszych ministrów, który tak wiele dla wdrożenia reformy tego systemu 
uczynił, co nigdy nie powinno być Mu zapomniane - nie może w tych 
wysiłkach demobilizować. Najwyższa pora zrozumieć, że bez takich praw
dziwych reform - a nie populistycznych iluzji - możemy historycznych 
szans nie wykorzystać. 

Ułatwieniu dokonywania mądrych wyborów ekonomicznych - a na tej 
kanwie podejmowania osadzonych w realiach finansowych decyzji politycz
nych - służyć ma przyszłoroczny budżet, nad którym debatę właśnie podjął 
Sejm. Nie jest to budżet moich marzeń, ale wydaje się to budżet rozumnego 
kompromisu między tym, co według jednych jest konieczne, a tym, co 
według realiów finansowych jest możliwe, pomiędzy profesjonalną od
powiedzią na wyzwania rozwojowe a troską rządu o zaspokajanie potrzeb 
społecznych. Ocenę taką uzasadniają podstawowe proporcje budżetu, który 
w malejącym stopniu dzieli rosnący dochód narodowy. Innymi słowy, przy 
mniejszym fiskalizmie wskutek obniżanych podatków większe są realne 
wydatki na sferę usług społecznych i budżetowe wspieranie reform struk
turalnych. 

Produkt krajowy brutto (PKB) zwiększy się o 5,5 do 6 procent i wyniesie 
około 430 miliardów złotych albo ponad 140 miliardów dolarów. O ile 
dochód na mieszkańca liczony nominalnym kursem (3,06 złotego za dolara 
średnio rocznie) sięgnie 3600 dolarów, to w kategoriach parytetu siły 
nabywczej w 1997 roku przypadnie na Polaka już blisko 7 tysięcy dolarów. 
Natomiast relacja dochodów budżetu państwa do tak rosnącego PKB spada 
z obecnych 27,6 do 27,1 procent, zaś wydatków z 30, 4 do 29,7 procent. 
Tym samym deficyt utrzymuje się - lub nawet nieco maleje - na umiar
kowanym i budzącym zazdrość w większości państw Unii Europejskiej 
poziomie nie przekraczającym już piąty rok z rzędu trzech procent PKB. 
Zamknie się on - w zależności od ostatecznych rozwiązań co do wysokości 
podatków od dochodów osobistych - w przedziale od 2,6 do 2,8 procent 
PKB i finansowany będzie w sposób nieinflacyjny, co powinno umożliwić 
spadek stopy inflacji w końcu przyszłego roku do około 13 procent. 

To jest trudne, ale możliwe. To nie jest niezbędne, ale korzystne dla 
wszystkich w dłuższej perspektywie. Bez tego można by przeżyć 1997 rok, 
ale nie można planować sprowadzenia inflacji poniżej trzech procent w roku 
2002 po to, aby i Polska - już jako członek UE - mogła we właściwym 
czasie przystąpić także do unii walutowej. W tym przede wszystkim - obok 
wspierania konkurencyjności, innowacji i rozwoju infrastruktury - wyraża 
się prorozwojowa orientacja przyszłocznego budżetu. 

Społeczny wymiar budżetu na 1997 rok łatwo dostrzec przez pryzmat 
znaczących realnych przyrostów nakładów na sferę publicznych usług 
społecznych, zwłaszcza na tak ważne inwestowanie w kapitał ludzki. 
Wzrost nakładów pokrywanych z naszej wspólnej kasy na kulturę o ponad 
12 procent, na edukację i oświatę o 7,1 i na szkolnictwo wyższe o 7,5, na 
ochronę zdrowia o 6,3 przekłada się na niebagatelne sumy w skali państwa. 
Choć wciąż na wiele potrzeb nie będzie starczać, z pewnością stopień ich 
zaspokojenia będzie większy niż w przeszłości. Czwarty już budżet Strategii 
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dla Polski, jest w istocie programem polityki społeczno-gospodarczej głęboko 
osadzonym w nurcie długofalowych procesów rozwojowych. Ludzkie ob
licze proporcji budżetu nie wynika z tego, że 1997 rok to rok wyborów 
parlamentarnych, ale z faktu, że konsekwentna polityka gospodarcza przy
nosi coraz więcej owoców. Nie przejadamy ich od razu, ale doprawdy 
inwestujemy w przyszłość - bezpośrednio i poprzez tworzenie właściwych 
przesłanek systemowych. 

Budżet na 1997 r. to nie jest - jak chcieliby sugerować niektórzy krytycy 
- budżet wyborczy. Bo nie chodzi tu o próbę przypodobania się szerokiej 
publiczności, choć ten budżet wielu się nawet podoba, ale o dokonanie 
licznych trudnych wyborów. Rzecz w tym, aby dokonując ich podczas prac 
nad ustawą budżetową w Sejmie i w Senacie nie gubić z pola widzenia 
faktu, że większość decyzji pozornie zorientowanych niby to na jeden rok 
- rok wyborczy - ma swoje wieloletnie uwarunkowania, a nade wszystko 
konsekwencje. 

U listopada 1996 r. 

Z własnej kieszeni 
Prowadząc politykę finansową państwa nieustannie odczuwam ciśnienie 
całego otoczenia na zwiększanie wydatków, często ponad miarę własnych 
możliwości. Co ciekawe, jest to prawidłowość - bardziej polityczna niż 
ekonomiczna - występująca w zasadzie we wszystkich państwach, bez 
względu na osiągnięty poziom rozwoju. Tak w niezamożnych, jak i w naj
bogatszych gospodarkach splot mechanizmów działa w ten sposób, że łatwiej 
jest zabiegać o zwiększanie wydatków z kasy publicznej, aniżeli skutecznie 
dbać o ich miarkowanie. W ostatnich latach sporo się jednak zmieniło. Na 
świecie - pod wpływem coraz większej determinacji do ograniczania deficytu 
(ze względu na jego destrukcyjny wpływ na tendencje rozwojowe) i silną 
presję wywieraną przez międzynarodowe organizacje finansowe; w zachod
niej Europie - pod wpływem konieczności spełnienia kryteriów unii walu
towej z Maastricht; w Polsce - w wyniku coraz powszechniejszej świadomo
ści, że deficyt budżetu przynieść może więcej szkody niż pożytku. 

Takie wrażenie wynieść można z przebiegu sejmowej dyskusji nad 
projektem budżetu państwa na przyszły rok. Nie pojawiają się prawie wcale 
- i to nawet w najbardziej populistycznych kątach parlamentu - pomysły 
o zwiększaniu wydatków publicznych poprzez proste zwiększanie deficytu. 
Co najwyżej napomyka się o promilowych w stosunku do dochodu naro
dowego różnicach, a to już coś zgoła innego niż kilka jeszcze lat temu, kiedy 
realne było ryzyko, że proces zmniejszania deficytu finansów publicznych 
może zostać zablokowany. Przecież jeszcze w 1992 r. deficyt budżetu 
przekraczał 6 procent PKB, co było rezultatem ewidentnego przestrzelenia 
polityki stabilizacyjne] początkowego okresu transformacji i wepchnięcia 
gospodarki w nadmierną recesję, bardzo kosztowną dla finansów państwa. 
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Musiało się ono nadal zadłużać, pomimo że ratowano się także dodat
kowym fiskalizmem. W szczególności wprowadzono podatek importowy 
w wysokości 6 procent, który dopiero teraz udaje się wyeliminować. Znika 
on począwszy od stycznia, a w kieszeniach podatników tylko z tego tytułu 
pozostanie około 2,7 miliarda złotych. 

Konsekwentna realizacja reform strukturalnych, zmiany systemu gos
podarczego i twarda polityka finansowa zmieniły obraz sytuacji finansowej 
Polski u progu 1997 r. Na ścieżce wzrostu gospodarczego - uruchomionego 
nie przez narkotyk w postaci finansowania z deficytu, ale w rezultacie 
zwiększania zdolności do oszczędzania i mobilizowania kapitału - stan 
finansów publicznych się poprawia. Od kilku lat mamy już do czynienia 
z pierwotną nadwyżką w budżecie. Gdyby pominąć koszty obsługi długu 
publicznego, które są funkcją występowania deficytu w okresach poprzed
nich (a więc jest to następstwo grzechów popełnionych dawniej), to w bu
dżecie państwa występowałaby teraz nadwyżka dochodów nad wydatkami. 
Oznacza to, że moglibyśmy wówczas przeznaczyć na finansowanie sfery 
usług społecznych, inwestycje w kapitał ludzki oraz infrastrukturę jeszcze 
więcej niż nam się to udaje. 

Tym bardziej z pełną determinacją i konsekwencją - często wbrew 
naciskom opinii publicznej i polityków płochliwie reagujących pod jej 
sugestywnym spojrzeniem - trzeba utrzymywać dyscyplinę finansową. 
Rozważne działania na tym polu dają coraz lepsze rezultaty. Wyzwolone 
zostały trzy pozytywne tendencje, których splot - rzadko występujący 
w finansach publicznych - jawi się jako szczególnie korzystny dla długo
falowego rozwoju społeczno-gospodarczego. Otóż równocześnie zmniejsza 
się skala redystrybucji dochodu narodowego przez budżet, utrzymuje się 
na niskim poziomie lub nawet nieco spada poziom deficytu budżetowego 
oraz rosną realne nakłady z budżetu na cele socjalne i rozwojowe. Taka 
kompozycja proporcji - jeśli uruchomione w ich ramach tendencje wy
stępują dostatecznie długo i z pożądaną dynamiką - wpływa ozdrowieńczo 
na cały system gospodarczy, przynosząc z czasem również korzystne efekty 
społeczne i polityczne. 

Skalę redystrybucji dochodu narodowego przez budżet - a wyraża ona 
faktyczny stopień fiskalizmu - najlepiej mierzyć stosunkiem dochodów 
i wydatków budżetu do PKB. Wówczas szybko okazuje się, że pomówienia 
o rosnący rzekomo fiskalizm motywowane są polityczną niechęcią, a nie 
znajomością faktów. Te bowiem dowodzą, że relacja dochodów budżeto
wych do PKB została obniżona z 30 procent w 1994 roku do 29,3 rok później, 
27,6 w tym roku i spaść winna do 27,1 procent w roku 1997. Redukcja tych 
wskaźników sukcesywnie, podczas czterech kolejnych lat o około trzech 
punktów, to naprawdę znaczące osiągnięcie polityki stabilizacyjnej i reform 
finansów publicznych. Spadający fiskalizm - a tendencję tę wzmocni jeszcze 
wywalczona redukcja podatków - jest warunkiem szybkiego wzrostu gos
podarczego, a to z kolei przełoży się w przyszłości na większe dochody (i 
wydatki) budżetu przy mniejszych podatkach. 

Dla deficytu budżetu państwa 1997 r. będzie już piątym z rzędu, kiedy 
to ogromnym wysiłkiem udaje się go utrzymać poniżej granicy 3 procent, 
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skądinąd jednego z finansowych kryteriów konwergencji walutowej z Ma
astricht. Utrzymanie deficytu w granicach 2,8 - 2,6 procent PKB w latach 
1993-97 świadczy o naszej odpowiedzialności za stan kasy państwowej 
i właściwym wyważaniu skali wydatków publicznych. Ograniczone roz
miary deficytu umożliwiają też w zasadzie bezinflacyjne jego finansowanie, 
co w sposób oczywisty przekłada się na wzmacnianie tendencji rozwojo
wych. 

Wreszcie rok po roku rosną (przy spadku fiskalizmu!) realne wydatki 
z budżetu, co przekłada się na poprawę stanu finansowania sektora usług 
społecznych, rosnące płace w sferze budżetowej i wspomaganie groszem 
publicznym tak reform strukturalnych - na przykład w finansowaniu 
ochrony zdrowia czy też ubezpieczeń społecznych - jak i zmian struktural
nych w przemyśle i rolnictwie. Bez postępu na tych obszarach nie tylko nie 
byłoby szans na zbliżanie Polski do Unii Europejskiej, ale po prostu gorzej 
by się nam żyło. 

Takie dopiero zdrowe ustawienie proporcji i tendencji umożliwiło histo
ryczny zwrot, jakim jest spadek relacji długu publicznego do PKB. Obniża 
się ona z 86 procent w końcu 1993 r. do około 54 obecnie i 49,7 procent 
w 1997 roku. Na tym tle koszty obsługi długu publicznego - jedna ze 
śnieżnych kul, która zaczęła już topnieć - zmaleją z 5 procent rok temu do 
4,1 za rok, zaś obciążenia ratami i odsetkami od długu krajowego z 3,9 do 
3 procent. Tak więc nie tylko stopniowo poprawia się standard życia, ale 
te pożądane zmiany finansujemy nie na koszt następnego pokolenia, lecz 
z własnej kieszeni. 

18 listopada 1996 r. 

Poprawka 
Są takie błędy, które daje się naprawić. Tak właśnie warto spojrzeć teraz 
- po tryumfie ekonomii nad polityką i zdrowego rozsądku nad brakiem 
rozwagi - na ostatecznie uchwalone ustawy podatkowe. Ich ogłoszenie 
w tym tygodniu po podpisaniu przez prezydenta wprowadza z początkiem 
roku rozstrzygnięcia parlamentu w życie. Dobrze się zatem stało, że w koń
cowej fazie podatkowego maratonu trwającego od stycznia, kiedy to przed
stawiłem zarys Pakietu 2000, poprawiono to, co przedtem zostało popsute 
w Sejmie. 

Fakt, że do zaakceptowanych w końcu rozwiązań doszło ogromnym 
kosztem politycznej energii, która mogłaby być lepiej wykorzystana, to inna 
sprawa, która na gruncie ekonomicznym nie ma już teraz większego 
znaczenia. Co do polityki zaś, to z pewnością przebieg tej bezkrwawej wojny 
podatkowej mieć będzie swoje implikacje. 

Najważniejsze jest wszakże to, iż dzięki przeforsowanym rozwiązaniom 
uda się wzmocnić pozytywne związki między podatkami a formowaniem 
kapitału. Doskonale rozumieją to przedsiębiorcy, o czym ponownie mogłem 
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przekonać się w trakcie ostatniego spotkanie z Krajową Izbą Gospodarczą. 
Samorząd gospodarczy też dostrzega, że silniejsza skłonność do oszczędza
nia przekłada się na wzrost inwestycji, a to owocować będzie większą 
produkcją i zatrudnieniem oraz konsumpcją. Wyższe dochody netto przed
siębiorstw i ludności oznaczają, że jest z czego oszczędzać. Znakomite 
zaopatrzenie zrównoważonego rynku tak dóbr konsumpcyjnych, jak i in
westycyjnych pokazuje, że jest na co odkładać. Dodatnie realne stopy 
procentowe i coraz atrakcyjniejsza oferta rozwijającego się wraz ze stabiliza
cją finansową i prywatyzacją rynku kapitałowego dowodzą, że opłaca się 
inwestować. Zmniejszający się fiskalizm poprawi jeszcze tę sytuację, choć 
trzeba pamiętać, że jest to proces, które biegnie na ścieżce długofalowego 
rozwoju. 

Parlament przyjął proponowany przez rząd schemat schodzenia suk
cesywnie w dół z liniową stawką opodatkowania przedsiębiorstw z obec
nych 40 do 32 procent w roku 2000. Podatek ten będzie - a jest to 
obwarowane ustawowo - redukowany o dwa punkty corocznie, poczynając 
od zmniejszenia do 38 procent już od stycznia. Po niełatwych dyskusjach 
w Senacie i jego kuluarach ostatecznie Sejm poprawił swój wcześniejszy 
błąd i zaakceptował rozwiązanie przyjęte przez senatorów zmniejszające 
podatki dla ludności. Jest ono zbieżne z propozycjami rządowymi i zgodne 
z logiką Pakietu 2000. Otóż w przyszłym roku płacić będziemy podatki 
osobiste według trzech stawek w wysokości 20, 32 i 44 procent, a począwszy 
od roku 1998 (czas szybko leci) ~ 19, 30 i 40 procent. 

Poprawki przesądzające ostateczną treść i formę ustaw podatkowych 
pociągają za sobą, co oczywiste, potrzebę dokonania niezbędnych korekt 
w przekazanym już do parlamentu projekcie przyszłorocznej ustawie bu
dżetowej. Tym razem jeszcze - miejmy nadzieję, że po raz ostatni - ustawy 
podatkowe mają charakter tzw. okołobudżetowy. W przyszłości zaś mają 
one być systemowe. Oznacza to, że to budżet państwa trzeba dostosowywać 
do systemu fiskalnego, a nie odwrotnie i już na pewno nie co roku. Ponętna 
dla wielu posłów i senatorów oraz partyjnych polityków - nie dźwigających 
takiej odpowiedzialności jak rząd i jego ministrowie - wydaje się sytuacja, 
że oto można każdego roku manipulować przy podatkach po to, aby 
dostosować poziom nominalnych dochodów do niezaspokajalnych potrzeb. 
Teraz jednak - po decyzjach, które mają obowiązywać przez wiele lat - takie 
możliwości znikają. Może właśnie dlatego tyle było - i to nie tylko w kręgach 
opozycyjnych - źle ukierunkowanej energii blokującej rozsądne przecież 
propozycje reform podatkowych. 

Autopoprawka rządu do projektu ustawy budżetowej zawiera propozy
cje nieinflacyjnego rozliczenia skutków wprowadzanych zmian. Wyjdą na 
tym także korzystnie samorządy gmin, których udział w podatku od 
dochodów osobistych zwiększy się w przyszłym roku z 15 do 16 procent. 
Deficyt budżetu utrzyma się na poziomie 2,8 procent produktu krajowego 
brutto, natomiast stosunek tak wydatków, jak i dochodów do PKB będzie 
nawet jeszcze mniejszy niż założyliśmy w projekcie budżetu. Wyniesie on 
odpowiednio 29,6 i 26,8 procent. Ostatecznie dochody budżetu państwa 
powinny być większe niż w tym roku o 16,9, a wydatki o 17,2 procent. 
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Przy spadającej inflacji oraz redukcji kosztów obsługi długu publicznego 
i niektórych sztywnych płatności wprowadzane zmiany gwarantują utrzy
manie zapowiadanej wcześniej skali realnego wzrostu nakładów na sferę 
usług społecznych, inwestowanie w kapitał ludzki oraz wspieranie restruk
turyzacji przemysłu i rolnictwa. 

Bezinflacyjne finansowanie powstałej wskutek zmniejszenia podatków 
różnicy w dochodach budżetu polega między innymi na inżynierii finan
sowej, pozwalającej zmniejszyć o około 50 milionów dolarów ciężar obsługi 
długu zagranicznego. Zwiększone też będą o ponad 900 milionów złotych 
wpływy z prywatyzacji. Teraz bowiem większy może być także popyt na 
prywatyzowany kapitał, gdyż więcej środków fiskus pozostawi w rękach 
podatników. Innymi słowy, skoro jest za co kupić na przykład kolejny bank, 
to i sprzedać opłacalnie można ich więcej. 

Coraz liczniejsze zatem przesłanki wydają się wskazywać na możliwości 
dalszej poprawy sytuacji gospodarczej. Dokładnie rok temu tekst w tym 
miejscu zatytułowałem Jak wejść do klubu?, a tu zupełnie spokojnie, jak gdyby 
nigdy nic, przeszedł miniony piątek - historyczny dzień 22 listopada 1996 
r. - kiedy to Polska stała się w pełni, na gruncie formalno-prawnym, 28 
członkiem elitarnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. 
Projekt niezłego budżetu - wraz z rządową autopoprawką - jest gotowy 
do uchwalenia przez parlament. Z trudem, bo z trudem, ale udało się także 
obniżyć podatki na wiele (miejmy nadzieję) lat, stabilizując przy okazji 
system fiskalny. Konsekwentnie wdrażana jest reforma centrum gospodar
czego rządu, a w jej ramach dalekosiężne działania podjął już Komitet 
Integracji Europejskiej. Choć raz jeszcze warto zapytać, dlaczego to wszys
tko, co dobre dla gospodarki i ludzi, przychodzić musi z takim trudem? 
Może warto, aby poprawka dokonała się również w sferze polityki. 

25 listopada 1996 r. 

Pogoda dla wszystkich 
Okres transformacji do gospodarki rynkowej cechują znaczące, jakościowe 
zmiany w poziomie i strukturze dochodów. Pomimo coraz lepszych metod 
szacowania tych dochodów wciąż jest wiele uproszczonych ocen na ten 
temat, zwłaszcza że jakaś część dochodów ucieka oficjalnej statystyce. 
Nadrabia się to poprzez regularne badania budżetów gospodarstw domo
wych, których wyniki potwierdzają powszechne odczucie o rosnącym 
zróżnicowaniu dochodów w początkowym okresie transformacji. Skala tego 
zróżnicowania wszakże, a przede wszystkim kierunki zmian wyglądają już 
inaczej w fazie wzrostu gospodarczego. Nieustannie jednak większe zain
teresowanie - a także emocje polityczne, co łatwo można było dostrzec 
podczas niedawnych parlamentarnych debat nad podatkami i przyszłorocz
nym budżetem - wywołują bardziej wzajemne relacje dochodów niż ich 
absolutny, rosnący od pewnego czasu poziom. Okazuje się, że silny jest 
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efekt demonstracji przejawiający się bardziej w reakcjach na proporcje 
cudzych dochodów do naszych niż na odnotowywaniu wzrostu własnych 
dochodów realnych. Na takim też tle jako gorszą ocenia się niekiedy 
sytuację, w której ktoś dorobił się używanego małego fiata, a sąsiad 
yolkswagena, w porównaniu z poprzednim stanem, kiedy to sąsiad jeździł 
tym maluchem, a my autobusem. Choć sytuacja materialna się poprawiła 
w przypadku obu sąsiadów, to jest gorzej, gdyż powiększyła się różnica 
w ich położeniu materialnym. 

Różnic w poziomie dochodów i będącego ich funkcją standardu życia 
bynajmniej nie należy lekceważyć, ale trzeba odróżniać sytuację, jaka wy
stępowała tu na początku lat dziewięćdziesiątych (i nadal występuje w wie
lu krajach) i obecnie. Wówczas narastało zróżnicowanie dochodów, ale 
działo się w warunkach spadku ich realnego poziomu. Tym samym po
szerzał się obszar ubóstwa; ocenia się, że w latach 1989-91 uległ on 
podwojeniu. Podział spadających dochodów dokonywał się w taki sposób, 
że jedni biednieli, a inni się bogacili. Wprowadzenie gospodarki na ścieżkę 
wzrostu odwróciło te tendencje, choć nadal część ludności - choć coraz 
mniejsza - żyje w niedostatku. Różne są tutaj metody szacunku, ale 
przykładowo w ostatnim raporcie OECD na temat polskiej gospodarki 
podkreśla się, że obszar ubóstwa zawężony został z 13,5 w 1994 r. do 12,8 
procent ludności rok później i spada nadal. Rosną bowiem dochody realne 
wszystkich grup ludności, aczkolwiek w niejednakowym tempie. Sytuacja 
materialna jest przy tym w większym stopniu funkcją liczebności gospodar
stwa domowego niż samego poziomu dochodów. W rodzinach trzyosobo
wych obszar niedostatku jest około dwukrotnie mniejszy niż przeciętnie 
i spadł do sześciu procent, podczas gdy w rodzinach sześcioosobowych 
obniżył się z 31,5 procent w 1994 r. poniżej 30 procent obecnie. 

Tylko i wyłącznie strategia poprawy warunków życia ludności na ścieżce 
wzrostu gospodarczego i rosnących realnych dochodów wszystkich grup 
ludności ma ekonomiczny i społeczny sens. Uleganie populistycznym 
inklinacjom - tak wciąż silnym w niektórych kręgach politycznych - wy
rażającym się w pragnieniach zabierania jednym po to, a by dawać drugim, 
prowadziłoby bowiem do zabierania wszystkim poprzez większą inflację 
i fiskalizm. Wówczas wkrótce obaj sąsiedzi - i ten za koalicją, i ten za 
opozycją - jeździliby znowu autobusem i bez skutku poszukiwali od
powiedzi na pytanie, dlaczego to niby teraz jest lepiej, skoro jest gorzej? To 
prawda, że przynajmniej korki byłyby mniejsze, ale przecież dyskutujemy 
o podziale dochodów, a nie o natężeniu ruchu ulicznego. 

Nie jest również prawdą, co tak gorliwie próbują wmówić nam populiści 
z lewa i prawa, że w Polsce postępuje materialne rozwarstwienie społeczeń
stwa. Otóż nie, udało się bowiem na ścieżce szybkiego wzrostu odwrócić 
poprzednio występujące tendencje i chyba od trzech już lat podział do
chodów charakteryzuje się mniejszą nierównomiernością. W badaniach tych 
proporcji posługujemy się tzw. współczynnikiem Giniego. Jeśli wynosiłby 
on zero, to oznaczałoby to idealnie równomierny rozkład dochodów, czyli 
każdy otrzymywałby dokładnie tyle samo. Gdyby zaś był on równy jedności 
(albo inaczej 100 proc), to jedna osoba przejmowłaby cały dochód. Otóż 
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współczynnik ten skoczył podczas tzw. szokowej terapii z około 25 procent 
w 1989 r. do ponad 30 proc. w latach 1991-92, aby następnie - jak szacuje 
GUS - zmniejszać się z 29,4 proc. w 1993 r. do 26,7 rok później i już tylko 
24,5 procent w roku 1995. Oczywiście, współczynnik ten tylko pozornie jest 
podobny teraz i siedem lat temu, obecnie bowiem za dyspozycyjne dochody 
można kupić na zrównoważonym rynku, co się chce, a kiedyś tylko to, co 
było na lichym rynku dostępne. 

W większości transformowanych gospodarek - z wyjątkiem Czech, Sło
wenii i Węgier - podział dochodów jest bardziej nierównomierny niż u nas 
i proces rozwarstwiania trwa tam nadal. W krajach rozwiniętych zaś sytuacja 
jest różna - przykładowo współczynnik Giniego w Kanadzie nie przekracza 
30 proc, w Wielkiej Brytanii z kolei sięga 40 procent. Generalnie w OECD 
w ostatnich dziesięciu latach występuje tendencja do pogłębiania się zróż
nicowania dochodów. Być może i u nas tak będzie. Nie ma w tym nic złego, 
jeśli jest to zjawisko, któremu towarzyszy poprawa sytuacji materialnej 
wszystkich grup społecznych, a tak ostatnio się dzieje. Co więcej, to właśnie 
na tym polega w tej fazie rozwoju mechanizm poprawy warunków życia, że 
wzrost dochodów w niższych przedziałach zamożności wymaga odpowied
nio większego tempa wzrostu dochodów grup bardziej zamożnych, bo 
efektywniejszych i bardziej przedsiębiorczych. Jedno ciągnie za sobą drugie. 

W poprzednim roku obniżyły się też tzw. relacje decylowe i kwintylowe. 
W tym pierwszym przypadku stosunek średnich dochodów dziesięciu 
procent ludności najlepiej sytuowanej do dziesięciu procent znajdujących 
się na drugim krańcu spadł do 7,6, a w drugim przypadku odpowiednio 
dwudziestu procent najbogatszych i najbiedniejszych do 4,8. Skalę obecnego 
zróżnicowania dochodów ilustruje to, że najwyższa grupa kwintylowa 
otrzymuje 41,2 procent dochodów, a najniższa dysponuje 8 procentami. O ile 
dla najzamożniejszej piątej części ludności miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego aktualnie wynosi 820 złotych, o tyle dla 
piątej części najuboższej ludności ten dochód wynosi 156 złotych. W kolej
nych kwintylach kształtuje się on odpowiednio na poziomie 253, 334 i 435 
złotych. 

Coraz szersze kręgi społeczeństwa korzystają zatem z coraz bardziej 
odczuwalnych efektów reform i wzrostu gospodarczego. Może nie jest to 
jeszcze pogoda dla wszystkich, ale z pewnością nie jest to już tylko pogoda 
dla bogatych. 

2 grudnia 1996 r. 

Konkurs piękności 
światowy handel rozwija się szczególnie szybko. O ile w latach 1950-95 
produkt globalny zwiększył się niespełna sześciokrotnie, to obroty handlu 
skoczyły w tym czasie prawie szesnaście razy. W trakcie minionej dekady 
eksport i import rosły o niecałe 4, a po 1990 roku już o 6 procent rocznie. 
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Odbywający się właśnie w Singapurze szczyt Światowej Organizacji 
Handlu (WTO) koncentruje uwagę nie tylko na perspektywach tej or
ganizacji, ale także na piętrzących się przed nią wyzwaniach. Wszyscy bez 
mała deklarują swoje poparcie dla idei wolnego handlu, WTO skupia już 
126 państw, a następne 30 - w tym Chiny i Rosja - wyrażają chęć 
przystąpienia do tego ugrupowania. Bez tych dwu wielkich państw byłoby 
ono ułomne, dlatego też trzeba liczyć na to, że spełniają one warunki 
dotyczące wolności handlu i gospodarki. Na drodze do globalnej liberali
zacji handlu pojawiło się jednak - trudno już dziś powiedzieć czy jako 
katalizatory tego procesu, czy też jako bariery na drodze jego dojrzewania 
- mnóstwo regionalnych ugrupowań mniej czy bardziej wolnego handlu 
- od CEFTA do Mercosur, od Caricom do APEC. Tylko w latach dziewięć
dziesiątych ich liczba się podwoiła i obecnie zbliża się do osiemdziesięciu. 

Dziś coraz łatwiej przekonywać do dobrodziejstw płynących z aktywnego 
udziału w światowym handlu. Wzrost gospodarczy - a to jest podstawa 
rosnących dochodów i zatrudnienia - wymaga nie tylko dostępu do świato
wego rynku (czemu sprzyja nasze aktywne członkostwo w WTO), ale 
przede wszystkim wysokiego poziomu inwestycji. Te zaś finansowane są 
zawsze z oszczędności. Najlepiej, jeśli są to oszczędności wewnętrzne, ale 
dobrze jest, kiedy gospodarka ma zdolność do przyswojenia cudzych 
zasobów w postaci dopływu inwestycji z zewnątrz. Ich szczególnie korzys
tną formą są bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które we współczesnym 
świecie rozwijają się szczególnie szybko. Takie inwestycje są trwałe i sprzy
jają długofalowemu rozwojowi. Innymi słowy, to zagranica wówczas finan
suje tworzenie zdolności produkcyjnych i nowe miejsca pracy u nas w kraju, 
a zbudowanych w ten sposób fabryk wywieźć przecież nie można. Co zaś 
do zysków, to trzeba zachęcać do ich reinwestowania w kraju, co dzieje się 
na coraz większą skalę. 

Na świecie jest tak, że te same kraje - zwłaszcza najbardziej rozwinięte 
- są zarówno eksporterami kapitału, jak i jego importerami. Tylko w 1995 
r. zagraniczne inwestycje w skali globalnej zwiększyły się aż o 40 procent 
i wyniosły 315 miliardów dolarów. Polska wchłonęła z tego tylko niecały 
procent, choć i tak był to rekordowy poziom w naszej historii. W tym roku 
jest jeszcze lepiej, a następny znowu będzie rekordowy. W sumie możemy 
szacować, że na koniec 1996 r. poziom zrealizowanych inwestycji zagranicz
nych sięgnie 13 miliardów dolarów, z czego pierwsze cztery miliardy 
płynęły przez cztery lata, następne cztery przez dwa, a kolejne cztery przez 
niecały rok. Stanowią one znaczące uzupełnienie krajowych oszczędności. 
O ile zwiększają się one z 16,5 procent PKB w 1993 roku do 18,4 procent 
w roku 1997, o tyle absorbowane przez naszą gospodarkę oszczędności 
zagraniczne rosną w tych latach z minus 1,0 do 3,8 procent. Tak więc 
w sumie stopa oszczędności zwiększa się w ciągu tych czterech lat aż o 6,7 
punktu - z 15,5 procent w 1993 r. do 22,2 w 1997 r. Jest to ponadto 
początkowy okres lokowania naszych przedsięwzięć zagranicą. Na razie na 
bardzo małą, kilkudziesięciomilionową w dolarach licząc skalę, ale z około 
700 przedsięwzięć realizowanych z udziałem polskiego kapitału na Ukrainie 
i 2400 w Rosji z czasem też może rozwinąć się coś większego. 
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O inwestycje zagraniczne trzeba we współczesnym świecie konkurować. 
Różne są tego sposoby, ale na pewno najlepszym z nich jest przekonanie 
o dobrych perspektywach gospodarki, zwłaszcza gdy znajdują one odzwier
ciedlenie w niezależnych ocenach. Fachowcy rozważający kierunki ekspansji 
eksportowej, źródła zakupów importowych i obszary lokalizacji swych 
inwestycji sami potrafią wyciągać wnioski z obserwacji faktów, ale przede 
wszystkim cenią oni czas i dlatego muszą opierać się na cudzych, lecz 
wiarygodnych analizach i ocenach. Z pewnością takim źródłem jest czołowy 
światowy tygodnik - londyński The Economist - który w tym tygodniu 
organizuje w Warszawie prestiżowe seminarium o perspektywach polskiej 
gospodarki. Z punktu widzenia naszych zagranicznych partnerów duże 
znaczenie mają jego ostatnio publikowane oceny wzrostu PKB w trzecim 
kwartale aż o 7,3 procent w porównaniu z poprzednim rokiem, tak bardzo 
różniące się od prognoz niektórych rodzimych instytutów, które swoje złe 
życzenia chcieliby innym podsuwać za rzeczywistość. Tak się jednak składa, 
że międzynarodowe fachowe i obiektywne, chociaż w wielu aspektach także 
wobec nas krytyczne oceny polskiej gospodarki są coraz korzystniejsze. 
Łatwo to wyczytać choćby z ostatniego, bardzo obszernego raportu OECD 
o Polsce. 

Stosuje się wszakże i inne podejście do oceny poszczególnych gos
podarek, a mianowicie swoisty konkurs piękności. Oceny formułowane 
w nim mają określoną dozę konwencji, podobnie jak przy wyborze najpięk
niejszej damy. Nie sposób bowiem na tej samej skali wycenić urodę twarzy 
czy nóg albo - jak kto woli - tempa wzrostu dochodu narodowego 
i wielkości deficytu budżetowego. Jedni zwracają zdecydowanie większą 
uwagę na linię brzucha, dla drugich zaś największe znaczenie ma szyja, tak 
jak dla jednych większe znaczenie ma spadek stopy bezrobocia, a dla innych 
obniżenie się stopy inflacji. W końcu nie można bez przerwy tylko się 
przyglądać - jury coś musi postanowić. Kładzie się więc na jednej szali 
elementy trudno porównywalne i formułuje oceny uogólniające, wybierając 
miss. 

Taki swoisty konkurs piękności przeprowadza co kwartał właśnie The 
Economist, którego eksperci szacują ryzyko inwestycyjne dla 25 tzw. wyła
niających się gospodarek rynkowych. Skala, na której notowane są te 
państwa, rozciąga się od zera do stu. Najlepiej prezentują się Singapur (10 
punktów), Tajwan, Korea Południowa, Portugalia i Chile. Ale już na ósmym 
miejscu - między Hongkongiem i Czechami a Malezją i Tajlandią - plasuje 
się Polska z 30 punktami. Listę z drugiego końca zamykają Brazylia, 
Argentyna, Wenezuela, Meksyk i - już na szarym końcu - Rosja. Poprawiła 
ona swoje notowania ostatnio o 5 punktów, uzyskując ich 80 (pewnie 
autorzy rankingu nie zdążyli jeszcze przeczytać ostatniego bestsellera Fre-
dericka Forsytha Icon). My zaś powolutku możemy zaczynać myśleć też 
o miejscu na podium, choć pewnie jeszcze nie w przyszłym roku. Wpierw 
bowiem oczekuje nas zupełnie inny konkurs piękności i inne niż miss 
wybory. 

9 grudnia 1996 roku 
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Wiedzieć jak 
Wydawać by się mogło, że w zasadzie wszystkie błędy w polityce gospodar
czej zostały już kiedyś gdzieś przez kogoś popełnione i wystarczy tylko 
mieć tego świadomość, by ich uniknąć u siebie. Bynajmniej tak nie jest. Co 
do czołówki gospodarki światowej, to w warunkach transformacji w wielu 
przypadkach przydatność doświadczeń z tamtego obszaru dla stawiania 
czoła stojącym przed nami wyzwaniom jest ograniczona. Podobne klasy 
problemów wymagają często zgoła odmiennych przedsięwzięć w innym 
otoczeniu. Najlepszym przykładem może tu być prywatyzacja; nie na wiele 
przydają się brytyjskie doświadczenia z lat osiemdziesiątych dla prywaty
zacji dajmy na to w Mongolii w latach dziewięćdziesiątych. Co do błędów 
zaś, to faktycznie większość z nich została już popełniona, ale społeczeństwa 
funkcjonujące i rozwijające się w warunkach rynkowej transformacji popeł
niają wiele nowych, wbogacając i tak już zasobną historię omyłek. Skoro 
jednak większość błędów polega na ich powtarzaniu, to tym bardziej 
wiedzieć trzeba, kto i kiedy - a przede wszystkim dlaczego - miał rację 
albo kto się mylił i wyciągać z tego właściwe wnioski. 

Wczesny okres transformacji zafascynował wielu ekonomistów na Za
chodzie. Część z nich wywodziła się z grona znającego realia gospodarki 
socjalistycznej i centralnego planowania, inni zaczęli dopiero odróżniać 
Bukareszt od Budapesztu, Kazachstan od Uzbekistanu czy też niedobór od 
deficytu. Ci pierwsi mieli przewagę znajomości realiów, ale byli obciążeni 
wiarą, że niereformowalne jest reformowalne. Ci drudzy z kolei naiwnie 
usiłowali przenosić swoje widzenie świata na nasz grunt, co szczególnie 
łatwo dostrzec było można w nieudolnych prób traktowania Europy Środ
kowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw jako grupy gospoda
rek o podobnych zniekształceniach strukturalnych i niedorozwoju instytucji 
rynkowych jak te, które występowały w okresie powojennym w Europie 
Zachodniej czy w Japonii, albo współcześnie w Ameryce Łacińskiej. Wyni
kało stąd wiele fałszywych wniosków. U nas przejawem takiego podejścia 
było przestrzelenie polityki stabilizacyjnej prowadzące do zbyt głębokiej 
recesji u zarania obecnej dekady, na co z pewnością wpływ miały mocno 
nagłaśniane koncepcje utożsamiane z receptami Jeffreya Sachsa, a zwłaszcza 
olbrzymia podatność decydentów na argumenty, które były racjonalne, ale 
wobec innej rzeczywistości, a na naszym gruncie prowadziły do błędnej 
polityki gospodarczej. Późniejsze natomiast sukcesy gospodarcze - co dziś 
jest już oczywiste - w zdecydowanie większej mierze były efektem odejścia 
od wcześniejszych rozwiązań niż ich kontynuacji. 

Teraz wszyscy mamy dużo większy zasób wiedzy - tak teoretycznej 
jak i tej praktycznej. Jej zasoby są szczególnie bogate wśród naszych 
rodzimych fachowych gremiów, które skądinąd podczas różnorakich form 
aktywności profesjonalnej zagranicą charakteryzuje wyraźnie mniejsze zró
żnicowanie poglądów niż podczas debat w kraju, te bowiem prawie 
zawsze i od razu nadmiernie się upolityczniają. W taki oto paradoksalny 
na pozór sposób łatwiej naszym ekspertom dochodzić do porozumienia 
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w kwestii na przykład prywatyzacji w Kirgistanie niż w Polsce. To wszystko 
prowadzi do konkluzji, że pora szerzej, w sposób lepiej zorganizowany 
dzielić się naszą wiedzą z innymi. Jest to także jakiś sposób spłaty swoistego 
długu, który przez poprzednie lata zaciągaliśmy u tych, którzy wiedzieli 
jak i co czynić, tyle że spłacamy go teraz wobec innych, którym wnioski 
płynące z naszych bogatych doświadczeń mogą się przydać. 

W tym tygodniu z inicjatywy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
pracę podejmuje Polska Fundacja Transformacji Rynkowej Wiedzieć jak. 
Kierować nią będzie wybitny specjalista z zakresu transformacji - profesor 
Andrzej Herman z SGH - a w skład rady formułującej cele programowe 
wejdzie grono specjalistów o różnych orientacjach i sympatiach politycz
nych, ale z pewnością z olbrzymią wiedzą i niekwestionowanymi osiąg
nięciami praktycznymi w przebudowie naszej gospodarki i państwa. Fun
dacja, wykorzystując polskie know how świadczyć będzie zainteresowanym 
państwom, rządom i ich instytucjom usługi w zakresie tzw. pomocy 
technicznej, w zakresie polityki stabilizacyjnej, dostosowań strukturalnych, 
prywatyzacji i przekształceń własnościowych, rozwoju rynków kapitało
wych i inżynierii finansowej, systemów podatkowych i polityki fiskalnej, 
finansów publicznych, rozwoju międzynarodowej konkurencyjności i libe
ralizacji handlu oraz osłony socjalnej i aktywnego przeciwdziałania bez
robociu. Przygotowywanie niezbędnych programów, profesjonalne analizy 
i prognozy, doradztwo ekspertów i szkolenia, propozycje regulacji pra
wnych, udział w misjach zadaniowych to główna domena aktywności 
Wiedzieć jak. Ale inicjatywa ta - finansowana w zasadniczym stopniu ze 
środków publicznych - sprzyjać ma również ekspansji polskich inwestorów 
i przedsiębiorstw na rynki transformowanych gospodarek, podobnie jak 
w ślad za pomocą techniczną, którą my otrzymywaliśmy, płynął do nas 
kapitał zagraniczny i mnożyły się wspólne przedsięwzięcia z jego udziałem. 
W dłuższym okresie, przy mądrej polityce wszyscy na tym mogą wyjść 
dobrze. 

Stąd też - jak i z coraz większego i powszechniejszego uznania dla 
osiągnięć gospodarczych Polski - bierze się zainteresowanie naszą ideą 
Wiedzieć jak. Chęć udziału w jej przedsięwzięciach deklaruje Bank światowy 
i EBOR. Prezes tego pierwszego - James Wolfensohn - chciałby, abyśmy 
wspólnie organizowali misje ekspertów niosących pomoc techniczną, zwła
szcza dla niektórych naszych wschodnich sąsiadów. Szef tego drugiego 
- Jacąues de Larosiere - widzi potrzebę współpracy w zakresie zmian 
strukturalnych, prywatyzacji i rozwoju instytucji finansowych. Zaintereso
wane są rządy wielu państw, o czym już wiele razy mogłem się przekonać. 
Niedawno podczas rozmowy w Moskwie premier Rosji Wiktor Czernomyr
din wyraził chęć skorzystania z naszych doświadczeń w zakresie liberali
zacji handlu i doprowadzenia Polski do członkostwa w OECD. W Pekinie 
zainteresowałem tym pomysłem premiera Li Penga i już przygotowujemy 
pomoc w zakresie stworzenia instytucji finansujących ochronę środowiska 
naturalnego w Chinach na wzór naszych funduszy i banku. Polscy eksperci 
już wcześniej angażowali się - także w ramach misji międzynarodowych 
- w różne prace ze sfery finansów publicznych w Białorusi i na Ukrainie, 
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z zakresu prywatyzacji i polityki strukturalnej w Turkmenistanie, w od
niesieniu do reformy ubezpieczeń społecznych na Łotwie, na płaszczyźnie 
strategii rozwoju w Mołdowie, w sprawach redukcji zadłużenia zagranicz
nego w Wietnamie. Ostatnio poszukujemy także obszarów dzielenia się 
naszymi umiejętnościami i doświadczeniem w trakcie spotkania z prezyden
tem Albanii Sali Berishą, a jeszcze w tym tygodniu będę o tym dyskutował 
z Kiro Gligorovem - prezydentem Macedonii. W coraz większej bowiem 
ilości przypadków wydaje się, że już wiemy jak i może warto, aby inni 
- jeśli zechcą i potrafią - z tej wiedzy skorzystali. 

16 grudnia 1996 r. 

Opowieść wigilijna, 
czyli koalicja kota z psem 

Nadeszły święta i wszyscy wszystkim życzyli (a przynajmniej tak mówili) 
wszystkiego najlepszego. Najczęściej słychać było w całym obejściu życzenia 
„Wesołych Świąt!", jakby przez cały rok nie było dość wesoło! Wokół 
słychać było także szepty i czuć wieloznaczne spojrzenia sugerujące, że tak 
naprawdę to jedni drugim życzą zupełnie czegoś innego, niż głośno o tym 
pieją i kwiczą, chrząkają i szczekają, muczą i miauczą. Wzięło się także na 
wspominki o tym, kto komu jaki numer wyciął, jak jedni podkładając świnie 
przeszkadzali drugim w urzeczywistnianiu masy świetnych pomysłów, 
zwłaszcza tych zgłaszanych przez stado osłów, jak harowały konie i żero
wały hieny. A chomik chodził po podwórku i pomrukiwał: Mnie nie jest 
potrzebna żadna opozycja, mnie wystarczy koalicja. 

Koalicja kota z psem trwała już czwarty rok i dreszcze przechodziły 
wszystkie zwierzątka - jedne dostawały gęsiej skorki, inne się jeżyły, jednym 
włos stawał dęba, inne szczerzyły zęby, jedne się straszyły, inne ciskały się 
płochliwie - na samą myśl o tym, że rządy kotów z psami (albo psów 
z kotami) mogą trwać wiecznie. Pracowitym mrówkom wydawało się, że 
trzy z górą lata to już wieczność bez mała i dalej pracowały, pracowały 
i pracowały. Zwłaszcza, że ostatnio nikt im nie wkładał kija w mrowisko, 
a wielu zajętych było wkładaniem kija w szprychy, aby czasami wóz za 
daleko nie zajechał. Nie widziały, niestety, że same na tym wozie siedzą 
i pokrzykiwania na woła, by ciągnął szybciej i żwawiej na nic się nie 
zdawały. Tym bardziej, że psy chciały jeszcze szybciej, ale wolniej, koty zaś 
wrzeszczały, żeby ciągnąć wolniej, lecz szybciej. Psy mówiły, że trzeba 
bardziej w lewo, na co koty żądały jazdy bardziej w prawo, twierdząc, iż 
tylko wtedy dojedziemy do tej - no, jak to się tam nazywa... - Europy. Bo 
tam ponoć jest takie podwórko, że prawie do wszystkiego się dopłaca. 
Krowy dały temu wiarę i dalej dawały się potulnie doić. Pszczoły, choć 
sporo się nalatały i niejedno w życiu widziały, też skrzętnie pracowały, aby 
podwórko było krajem nie tylko mlekiem, ale i miodem płynące. 
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I okazało się dziwnym trafem - dla większości wciąż nie do końca pojętym 
- że na tym podwórku nie tylko da się żyć, ale coraz lepiej się żyje. Coraz 
też więcej sąsiadów zaglądało przez płot i wzdychało z uznaniem, po
dziwiając nowe porządki i szukając także dla siebie okazji do robienia 
interesów na podwórku, gdzie tak sprawnie - wydawałoby się - rządzą koty 
z psami. Ich gospodarstwo zostało właśnie przyjęte do elitarnego stowarzy
szenia 28 najlepszych podwórek świata. Na budach pojawiły się anteny 
satelitarne, koty bez przerwy miauczały do siebie przez telefony komórkowe, 
szczeniaki latały z odtwarzaczami kompaktowymi i słuchawkami w uszach, 
kocięta wylegiwały przed murowanymi posesjami. A mrówki i pszczoły, 
konie i woły chętnie pracowały, bo wreszcie było warto. Już drugi rok z rzędu 
efekty ich pracy rosły o 7 procent, co nieustannie skrzętnie podkreślał paw. 
Na innych podwórkach wzbudzało to aplauz i podziw, inwestowano więc 
u nas coraz więcej, ale na rodzimym podwórku co rusz jakiś kot albo pies 
napomykał, że lepiej zamienić by go na kaczkę albo inną kuropatwę.Taką co 
będzie więcej rozdawać i słuchać, ale nie głosu zdrowego rozsądku. 

Było tak dobrze, że psy zaproponowały, aby podwórko podzielić na 
stany. I od razu będzie jak w Ameryce. Poparły to słonie. Niby chwilowo 
pozostają w opozycji, ale chyba już się do tego przyzwyczaiły, zwłaszcza 
że orzeł - chroniąc ten gatunek przed wyginięciem od nieróbstwa - wpro
wadził zakaz ich odstrzeliwania. Mimo to złośliwe świnie plotkują, że 
wyginą jak się nie wezmą z psami do roboty, a resztę zrobią kłusownicy. 
A tych nie brakuje pośród menażerii. Na zamysł psów zareagowały koty, 
proponując podział na sołectwa. Od razu będzie jak za króla Ćwieczka, 
mówią. Poparły ich osły, bo zawsze popierają to, co namieszać może 
w żłobie. Rozpoczęły się narady, małpy z telewizji kręciły audycje najlepiej, 
jak mogły, a zwierzątka słuchały i nie wiele z tego rozumiały. Dialog trwał. 

Raptem na podwórku podniosła się wrzawa, bo oto na stadionie mają 
decydować, czy znowu będą sprawdzać, kto był jakim zwierzątkiem w cza
sach, kiedy podwórko nazywało się sprawiedliwe, choć takie nie było, 
a kości i mleko były tylko na kartki. Psy są przeciw i warczą, koty fałszywie 
się łaszą i mówią, że wszyscy będą przeglądać się w lusterku prawdy, które 
pokaże, jakim kto bydlęciem był naprawdę. Słonie i osły kręcą i nie wiadomo 
do końca, co knują. Ale produkcja rośnie, inflacja spada i kapitał napływa, 
więc dialog może trwać nadal. 

Nudno chyba było, bo raptem psy zażądały zwiększonych ulg podat
kowych na budowę bud. W przyszłym roku wybory miejsc na stadionie, 
a więc obiecujemy, że każdy może dostać tanią budę! Przecież sam paw 
mówi, że jest coraz lepiej w gospodarce, to niech daje, a nie gada! A on 
gada, że dalej trzeba harować, oszczędzać i inwestować - w budy też - ale 
z własnych, zarobionych dochodów, a nie przez ulgi obciążające innych. 
Dlatego też trzeba wszystkim obniżyć podatki. Co się potem działo, o tym 
wnuki szczeniąt będą kiedyś z wypiekami na sierści słuchały. Psy mówiły 
jak muły, koty postawiły się okoniem, słonie przez pomyłkę wlazły do 
składu z porcelaną i głosowały razem z osłami. Sporo trzeba było odkręcać, 
ale każdy kierat da się ciągnąć, jeśli wie się jak. I wszyscy na podwórku 
będą płacić mniejsze podatki. A dialog trwał. 
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Potem raz jeszcze na boisko wybiegły koty i zażądały dopłat do mleka. 
Idzie zjazd naszej kociej partii - mówią - i chcemy wybrać na szefa nowego 
(tzn. starego) kota, a on nam to już trzy lata załatwia. Teraz, albo mleko 
skwaśnieje! Psy powiedziały, że rozdziobią nas kruki i wrony, jak znowu 
będziemy do takiego interesu dopłacać, ale za plecami innych zaczęły 
kombinować, jak by tu twarz psa zachować, ale z kotami też za bardzo nie 
drzeć. Okazji im gospodarz podwórka - sam pewnie nie wiedząc wcześniej, 
co czyni - podsuwał co nie miara. Oto następowały zmiany na piedestale, 
bo reformował się podwórkowy rząd. Zawsze coś można utargować, na 
przykład parę stanowisk (takich gdzie dzielą to, co chomik z innych ściąga) 
za parę zgniłych kompromisów. 

Dyskusje trwają, a tu chomik wchodzi raptem z budżetem. I jeszcze 
bezczelnie mówi, że to budżet preferencji społecznych. Psu na budę taki 
budżet - miauczą koty. Tyle co kot napłakał - zaszczekały psy. Wszyscy 
na wszystkich się rzucili, ale chomik i tak wyszedł na swoje i doniósł 
wspólną kasę na stadion. Teraz wszyscy mogą wystąpić na jego arenie, ale 
i tak chomikowy budżet w końcu zatwierdzą. Żyć trzeba, a rządzić warto 
- warczą psy i mruczą koty. Jednak gdy chomik powiedział małpom - a te 
zaraz wypaplały - że nie ma już koalicji programowej kotów z psami, to 
się dopiero zrobił zgiełk! Będzie trwała wiecznie, odpowiedzieli koalicjanci, 
choć na podwórku zaczęły się także inne rozmowy. Nawet usłyszeć można 
było ludzki głos. 

To tylko Wigilia. 

21 grudnia 1996 r. 

Dziesięć przykazań gospodarczych 
Kończący się 1996 rok był dobry dla gospodarki. Coraz szersze kręgi 
społeczeństwa utwierdzają się w przekonaniu, że prowadzenie gospodarki 
rynkowej przynosi pożądane owoce. Na tle rosnących dochodów gos
podarstw domowych i ich przekonania o utrzymywaniu się takiej tendencji 
w przyszłości, wzrasta optymizm konsumentów, co przekłada się na sze
rokie sięganie do kredytów konsumpcyjnych. Jeśli ktoś je zaciąga, to czyni 
to przecież na własne ryzyko, najlepiej znając swoją obecną i przyszłą 
sytuację materialną. Grożenie zaś śrubowaniem stóp procentowych może 
tylko wywołać jeszcze większy run na kredyty teraz, skoro później - wbrew 
logice i interesom ludzi - mają być one jeszcze droższe. 

Jeśli zaś banki komercyjne - działające w otoczeniu rynkowym, również 
na własny rachunek i ryzyko kredytów takich udzielają, to przecież w opar
ciu o znajomość i ocenę wiarygodności kredytowej klienta. Gdyby zaś 
znajomość ta nie była dogłębna, to od tej właśnie strony bank centralny 
winien podejmować działania regulujące zasady udzielania kredytów, za
miast drażnić ludzi wizją podwyższania stóp procentowych - i to w sytuacji, 
kiedy spada stopa inflacji. Według dotychczas forsowanej przez prezesa 
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NBP błędnej doktryny, to stopa inflacji z przeszłych okresów determinowała 
stopy procentowe na przyszłość. Takie podejście, podnosząc oczekiwania 
inflacyjne, utrwala inercyjną inflację i w końcu jej poziom, który przecież 
mógłby już być znacznie niższy w wypadku prawidłowej polityki monetar
nej NBP. 

Okazuje się, że prezes NBP znowu chce w okresie świąteczno-noworo-
cznym odebrać ludziom trochę tak potrzebnego optymizmu oraz podgrzać 
oczekiwania inflacyjne i samą inflację, a w rezultacie osłabić pozytywne 
tendencje w gospodarce. Nie ma żadnej chorobliwej epidemii kredytów, 
rośnie natomiast oparty na zdrowych tendencjach gospodarczych op
tymizm konsumentów. Przecież inwestycje rosną znacznie szybciej niż 
konsumpcja, przecież zwiększa się skłonność do oszczędzania, przecież 
zaciągane przez ludność kredyty są spłacane, przecież banki mają właś
ciwy poziom rezerw! Liczyć trzeba na to, że - podobnie jak w przypadku 
niefortunnej wypowiedzi prezes NBP podczas szczytu MFW i Banku 
Światowego w Waszyngtonie - również tym razem pomylone zostały 
nominalne i realne stopy procentowe, a wiceprezes tej instytucji raz jeszcze 
prostował będzie wypowiedzi swojej szefowej. Realne stopy bowiem i tak 
rosną, skoro przy utrzymywaniu stóp nominalnych (stawek procento
wych) rośnie różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytów a stopą in
flacji, która z okresu na okres jest coraz niższa i spadła wreszcie poniżej 
magicznego progu dwudziestu procent rocznie. W sytuacji unikatowej 
w skali światowej, kiedy to rząd prowadzi z determinacją krucjatę antyin
flacyjną, a bank centralny mu w tym wciąż przeszkadza, jest to zaiste 
znaczące osiągnięcie. 

Jeden grzesznik na szczęście nie jest w stanie zaszkodzić gospodarce 
i zniweczyć jej osiągnięć, wynikających z przestrzegania dziesięciu gos
podarczych przykazań. Oto one: 

Pierwsze - dać ludziom pracować i zarobić. W 1996 roku przybyło około 
400 tysięcy miejsc pracy, płace realne są o 4,2 proc. wyższe niż przed rokiem 
i wynoszą przeciętnie 1070 złotych, co jest równowartością 375 dolarów. 

Drugie - dbać o wzrost gospodarczy, bo tylko wtedy żyć można lepiej. 
PKB zwiększa się ponownie w tym roku o prawie 7 proc, a w sumie jego 
realny wzrost w latach 1994-96 przekracza 20 procent! 

Trzecie - dbać o równowagę finansową i nie zadłużać państwa, bo inaczej 
nie uda się utrzymać wzrostu na długą metę. W tym roku deficyt budżetowy 
jest najmniejszy od pięciu lat i wynosi tylko około 2,4 proc. PKB, a dług 
publiczny w stosunku do PKB spadł poniżej 53 proc. 

Czwarte - obniżać podatki, bo to służy wzrostowi gospodarczemu i pozo
stawia więcej dochodów tam, gdzie są one wytwarzane, a zarazem efektyw
niej wykorzystywane. O stan kasy państwowej dbać trzeba podnosząc 
dochody, od których płacone są podatki, a nie stawki podatkowe. Te są 
obniżane, a niektóre podatki - w tym zwłaszcza importowy - są elimino
wane. 

Piętę - obniżać inflację, która spadła ponad dwukrotnie w latach 1994-96 
do 18,5 proc, a w przypadku wskaźnika cen produkcji przemysłowej do 
około 10 proc. 
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Szóste - inwestować w przyszłość, a to wymaga zwiększania nakładów 
na kapitał ludzki i sferę budżetową oraz większych inwestycji rzeczowych, 
podnoszących konkurencyjność naszej gospodarki. Nakłady inwestycyjne 
zwiększają się w latach 1994-96 o prawie 40, a tylko w tym roku skaczą 
w górę o ponad 18 proc. 

Siódme - sensownie prywatyzować, czyli tak, aby jedni - ci co chcą 
i potrafią - lepiej dbali o efektywność mikroekonomiczną, a inni mieli pracę. 
Dochody z prywatyzacji osiągnięte w 1996 r. są największe podczas całego 
okresu transformacji, ponad 95 proc. społeczeństwa bierze udział w pro
gramie NFI, a z rekordowego w historii PKB już dwie trzecie pochodzi 
z sektora prywatnego. 

Ósme - przyciągać inwestycje zagraniczne, to bowiem poprawia kon
kurencyjność naszej gospodarki, tworzy dodatkowe miejsca pracy," lepsze 
możliwości zarobkowania i zaopatrzenia rynku. I znowu rok 1996 jest tu 
rekordowy i najlepszy w historii, zaabsorbowaliśmy bowiem w jego trakcie 
około 5 miliardów dolarów inwestycji bezpośrednich. Ich skumulowany 
poziom sięga już 14 miliardów dolarów, a następne ponad 5 zostanie 
zainwestowanych w 1997 r. 

Dziewiąte - równać do najlepszych. O ile w 1990 r. zajmowaliśmy się 
wychodzeniem z RWPG, to w latach 1994-96 - realizując strategię terapii 
bez szoków - doprowadziliśmy Polskę do członkostwa w prestiżowej 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD. Dziś na to już 
zasługujemy i potrafimy też z tego skorzystać. 

I dziesiąte przykazanie, które powinno nam przyświecać także w latach 
następnych, to dbałość o dobrą o Polsce opinię. Nigdy dotychczas nie była 
ona tak pozytywna. I to nie tylko dlatego, że w kończącym się roku 
odnotowaliśmy również wiele sukcesów na innych niwach, zwłaszcza 
kulturalnej i sportowej. O naszym dobrym w świecie imieniu zadecydowała 
przede wszystkim coraz lepsza kondycja gospodarki. 

Na Nowy Rok życzmy sobie wszyscy nawzajem (grzesznikom też), aby 
na następnego Sylwestra powodów do optymizmu gospodarka dała nam 
jeszcze więcej. Do Siego Roku! 

Zakopane, 30 grudnia 1996 r. 

Euro 2006 
Pomyślna realizacja Strategii dla Polski oraz przekroczenie masy krytycznej 
Pakietu 2000, (co stało się z początkiem tego roku wraz z obniżeniem 
podatków i ceł), stwarza przesłanki dopisania ostatniej części tego swoistego 
tryptyku i jest to program długofalowy - Euro 2006. Skoro dziewięć lat temu 
produkcja rosła coraz wolniej, a ceny coraz szybciej i mięso kupowaliśmy 
na kartki, a teraz produkcja rośnie szybko, zaś tempo zwyżki cen jest 
najniższe od dziewięciu lat i samochody kupuje się na raty, a nie na 
asygnaty, to warto sobie postawić pytanie, jak może i powinno być za 
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następne dziewięć lat. Rzeczywistym jednak powodem wprowadzania teraz 
do publicznej dyskusji kolejnej inicjatywy programowej jest największe 
wyzwanie, jakie staje przed naszym państwem i gospodarką, a mianowicie 
integracja z Unią Europejską. 

Po wejściu do OECD nadeszła pora skoncentrowanych działań prowadzą
cych nas do Unii. Nie jest tak, że wszystko w tej sprawie jest już przesądzone, 
a do rozstrzygnięcia pozostał tylko problem: kiedy? Nie jest również tak, że 
kwestia przyjęcia Polski do UE jest funkcją decyzji politycznych przywódców 
piętnastu państw członkowskich, którzy skądinąd nam sprzyjają. Nasze 
przyszłe członkostwo w Unii będzie natomiast zwieńczeniem trudnych 
reform strukturalnych i instytucjonalnych oraz odpowiednich dostosowań 
regulacji prawnych. Oczywiście, nasza aktywność polityczna i lobbying 
dyplomatyczny są tutaj niezbędne, nie na wiele jednak to się zda, jeśli 
powodzeniem nie zakończą się reformy ustrojowe - tak polityczne, jak 
i przede wszystkim gospodarcze. Polska jako członek OECD jest już otwartą, 
zliberalizowaną gospodarką rynkową i dlatego właśnie teraz - wcześniej 
bowiem nie było to możliwe - potrzebne jest podejmowanie ambitnych 
wyzwań wynikających z procesu integracji europejskiej. 

Koordynacji działań na tym polu ma służyć powstały w ramach reformy 
centrum gospodarczego rządu Komitet Integracji Europejskiej, podstawo
wym zaś dokumentem określającym obszar i sposoby niezbędnych zmian 
jest Narodowy Program Integracji, który wkrótce skierowany zostanie do 
Sejmu. Powinien on być nie tylko przedmiotem dyskusji parlamentarnej, 
ale szerokiej debaty publicznej w roku wyborów. Pamiętać trzeba, że to 
właśnie kadencja wybieranego jesienią parlamentu w zasadniczym stopniu 
przesądzi o skuteczności naszej polityki integracyjnej. Euro 2006 ma między 
innymi sprowokować poważną dyskusję intelektualną i polityczną, która 
potrzebna jest właśnie w roku wyborów po to, aby spory toczyły się też 
wokół spraw ważnych, niekoniecznie doraźnych. 

Program ten wychodzi z założenia, że Polska - słusznie zmierzając do 
członkostwa w Unii - powinna mieć od początku opcję - w dalszej już 
perspektywie przystąpienia również do europejskiej unii walutowej (EUW). 
Przyjmując, że przy powodzeniu naszych działań (ale także po przeprowa
dzeniu nieodzownych reform po stronie Unii, zwłaszcza w sferze polityki 
rolnej i regionalnej) Polska około 2002 roku wejdzie do Unii Europejskiej, 
trzeba postawić pytanie, czy i dlaczego, a przede wszystkim jak powinniśmy 
zmierzać do EUW? 

Euro 2006 odpowiada na te pytania pozytywnie. Pomimo wielu jeszcze 
wątpliwości wprowadzenie od 1999 roku wspólnej, europejskiej waluty 
wydaje się przesądzone, choć może to objąć zrazu nie wszystkie państwa 
członkowskie. Pokonywane są opory polityczne i narodowe fobie wynika
jące z obaw o utratę własnej waluty. Akceptuje to już nawet coraz więcej 
Niemców, rezygnując ze swojej tradycyjnie silnej Deutsche Mark i Bundes-
banku. W większości krajów piętnastki UE miniony rok cechowały nie tylko 
wysiłki ekonomiczne, ale i gorąco niekiedy komentowane zabiegi statys
tyczne, aby spełnić ilościowe kryteria konwergencji walutowej z traktatu 
z Maastricht. Ostatnio podczas szczytu Unii w Dublinie zaakceptowany 
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został Pakt stabilizacji i wzrostu, dyscyplinujący politykę gospodarczą już po 
wprowadzeniu unii walutowej. 

Jeżeli chcemy z czasem skorzystać w pełni z dobrodziejstw integracji, to 
już od teraz musimy konsekwentnie dążyć również do EUW. Sprzyjać to 
będzie poprawie konkurencyjności naszej gospodarki, obniżce kosztów 
transakcyjnych i większej mobilizacji czynników produkcji - tak kapitału, 
jak i siły roboczej - a w konsekwenq'i wyższemu standardowi życia 
Polaków. Udział w unii monetarnej zagwarantuje też stabilizację ekonomicz
ną, a inflacja będzie wówczas taka sama u nas, jak i na pozostałym obszarze 
zjednoczonej politycznie, gospodarczo i walutowo Europy. Oczywiście, 
wpierw trzeba do odpowiednio niskiego poziomu sprowadzić inflację 
u siebie, ale potem zostanie ona na tym poziomie zamknięta wskutek 
twardej polityki jednego europejskiego banku centralnego, narodowych 
banków bowiem już nie będzie. Nie będzie także - i to jest chyba największa, 
bez mała rewolucyjna zmiana oczekująca członków EUW - kursu waluto
wego na obszarze Unii, waluta bowiem będzie jedna: euro. Jego zaś relacje 
wymienne z dolarem czy jenem, juanem czy rublem będą określać elastycz
ność dostosowań całego, wtedy już ponad czterystumilionowego wspólnego 
rynku wobec pozostałej części świata. 

By wejść do EUW trzeba wpierw trwale spełniać kryteria z Maastricht. 
Dwa z nich - o charakterze fiskalnym, tj. poziom deficytu budżetowego 
i długu publicznego - spełniamy już jakiś czas. Co zaś do trzech następnych 
- o charakterze monetarnym, tj. poziom inflacji, stopy procentowe oraz 
zakres wahań kursu walutowego - to droga jeszcze przed nami długa 
i trudna. Jej pokonanie wymaga wielu wysiłków i mądrej polityki stabilizacji 
i wzrostu, ale także czasu. Euro 2006 zawiera realistyczne prognozy wska
zujące, że wszystkie kryteria w sposób trwały możemy spełnić nie wcześniej 
niż w latach 2004-05, a więc do EUW moglibyśmy przystąpić od roku 2006. 
Paradoksalnie nasza przewaga nad aktualnymi członkami UE i aspirantami 
do unii monetarnej, która wejdzie w życie już za dwa lata, bierze się stąd, 
że będzie nam dany komfort obserwowania cudzych doświadczeń. 

Kontynuując zatem reformy i wzmacniając tendencje rozwojowe oraz 
wprowadzając Polskę do Unii Europejskiej w roku 2002 stwarzać będziemy 
szansę na wejście w kilka lat później do unii walutowej. Decyzje zapadać 
będą w swoim czasie. Suwerenność polityczna polega wszakże na tym, iż 
trzeba mieć autentyczną możliwość ich podjęcia. To wymaga stworzenia 
odpowiednich przesłanek, a te definiuje Euro 2006. Wysokie, charakterys
tyczne dla lat 1994-97 tempo wzrostu gospodarczego, utrzymanie niskiego 
poziomu deficytu budżetowego i długu publicznego, obniżenie inflacji do 
około 5 procent w 2000 roku i 2,5 procent w latach 2004-06, daleko posunięta 
liberalizacja gospodarki i dostosowanie instytucji oraz regulacji prawnych 
do wymagań wysoko rozwiniętych gospodarek rynkowych - to hasła 
programowe, za którymi kryć się musi mozolna praca i wieloletni wysiłek. 
Potem już, pracując np. w Tczewie, zarobione tam euro będzie można 
wydawać - bez konieczności wymiany - na wakacjach w Toledo. To tylko 
jeszcze dziewięć lat. 

6 stycznia 1997 r. 
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Ucieczka do Indii 
Krzysztof Kolumb nie odkryłby Ameryki, gdyby nie Indie. Wtedy w tym 
kierunku (choć płynął w innym) pociągały przyprawy i drogocenne kamie
nie; dzisiaj zaś czyni to ogrom indyjskiego rynku i perspektywy jego 
rozwoju. Ten wielki i chyba najbardziej zróżnicowany kraj świata wyraźnie 
wchodzi w nową fazę swego rozwoju. Podejmowane w ostatnich latach 
reformy gospodarcze już zaczęły skutkować przyspieszeniem tempa wzros
tu i zmianami strukturalnymi. Minister finansów - P. Chidambaram - pod
kreśla, że podczas poprzednich trzech dekad dochód narodowy rósł co 
prawda w tempie blisko trzech procent rocznie, ale bardzo szybko zwięk
szała się również liczba ludności. Stąd też efekty postępu ekonomicznego 
dość mizernie przekładały się na poprawę warunków życia i jeszcze obecnie 
ponad 20 procent ludności żyje w ubóstwie, a niekiedy wręcz w skrajnej 
nędzy, czego nie sposób nie dostrzec. I to dosłownie: gołym okiem, na 
ulicach. 

Z pewnością pragnienie wyrwania się z zaklętego kręgu biedy jest 
zasadnicza siłą sprawczą poszukiwania „przypraw" poprawiających smak 
polityki gospodarczej. Indie przechodzą przez trudny okres dostosowań 
strukturalnych i polityki stabilizacyjnej, w porównaniu z którymi wyzwania 
przed nami stojące wydają się łagodne. Pojawiają się wszakże już efekty 
reform. Udało się wyzwolić mechanizmy, które doprowadziły w minionym 
roku do wzrostu PKB w tempie bliskim siedmiu procent. Nie jest to jednak 
to samo co nasze siedem procent, gdyż realny przyrost naturalny - choć 
już wyraźnie mniejszy niż w przeszłości - jest znaczny. W ciągu dwu lat 
przybywa mniej więcej tyle ludności, ile liczy cała Polska. Indusi żyją 
również coraz dłużej - przeciętnie 61 lat, co jest już jakościową zmianą - ale 
nadal połowa ludności to analfabeci, zwłaszcza na wsi, gdzie mieszka ponad 
70 procent ludności. 

Przebudzanie się indyjskiego giganta gospodarczego - jest to bowiem 
olbrzym, zważywszy na liczbę mieszkańców i drzemiący tu potencjał 
- bierze się także z ogólnych tendencji w gospodarce światowej. W moich 
rozmowach tak z prezydentem Indii - Shankerem Dayal Sharmą - jak 
i z H.D. Deve Gowdą, premierem koalicyjnego rządu (aż trzynaście partii; 
to jest dopiero koalicja!) - wątek globalnej liberalizacji stosunków hand
lowych i finansowych pojawiał się wielokrotnie. Wydaje się, że otwieranie 
się Indii na świat biegnie wciąż jeszcze za wolno, a uzyskiwane w jego 
wyniku przyspieszenie tempa rozwoju trzeba widzieć na tle jeszcze wyższej 
dynamiki wzrostu innych państw Azji. 

Łatwo zrozumieć, że najczęściej eksponowanym punktem, a raczej ob
szarem odniesienia i porównań są Chiny. I to jest trzecia przyczyna 
indyjskich reform. Szybki rozwój wielkiego sąsiada wymusza niejako ko
nieczność równania do przodu. Przy wszystkich różnicach politycznych, 
strukturalnych i kulturowych porównywanie gospodarek Indii i Chin bę
dzie na porządku dziennym przez następne pokolenia. Te dwa największe 
rynki będą coraz bardziej integrowały się z gospodarką światową, co trzeba 
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umieć wykorzystać także w naszej strategii rozwoju i to jest główna 
przyczyna mojej wizyty tutaj. Kolumb szukał przypraw, choć pewnie myślał 
głównie o szlachetnych kamieniach, które wciąż stanowią zaskakująco dużą 
pozycję w bilansie obrotów towarowych Indii. Natomiast ja na pytania 
dziennikarzy o przyczyny wizyty odpowiadam, że to dlatego, iż jest nas 
w sumie miliard - 960 milionów Indusów i 40 milionów Polaków. 

W spotkaniach i dyskusjach przejawia się też inny temat - nasze do
świadczenia w sferze rynkowej transformacji. Aczkolwiek z innych pozycji, 
ale z równym zainteresowaniem odnoszą się do tego tak profesorowie 
Uniwersytetu Jawaharlala Nehru podczas wykładu w New Delhi, jak 
i ponadtysięczne grono przedsiębiorców i inwestorów na szczycie gospodar
czym w Kalkucie. Nie spodziewałem się wcześniej, że wystąpienie polskiego 
wicepremiera może wzbudzić aż takie zainteresowanie. Cieszy to, że bierze 
się ono z autentycznego uznania dla lepszych, bardzo wysoko cenionych 
tu osiągnięć gospodarczych. Indyjscy intelektualiści, politycy i biznesmeni 
w znacznej mierze poszukują inspiracji w przebiegu procesu rynkowej 
transformacji i zmianach systemowych w Europie Środkowo-Wschodniej, 
a w Polsce w szczególności. Co ciekawe, wśród ekonomistów i polityków 
nie tylko straszego pokolenia wciąż we wdzięcznej pamięci zachowany jest 
Oskar Lange czy Michał Kalecki i może dlatego tyle spojrzeń w naszym 
kierunku. Minister spraw zagranicznych Indii J.K. Gujral też podaje przy
kład Polski jako godnej naśladowania. Okazuje się zatem, że transformacja 
w naszej części świata jest jednym z katalizatorów przemian w innym jego 
regionie. 

W takim też kontekście politycy i ekonomiści indyjscy zainteresowali się 
nowo powstałym polskim funduszem know-how, choć tworzyliśmy go 
z myślą o pomocy technicznej dla transformowanych gospodarek postsoc-
jalistycznych. Jeśli jednak pojawia się potrzeba korzystania z naszej wiedzy 
ekonomicznej, to powinniśmy być gotowi podzielić się zdobytymi doświad
czeniami i umiejętnościami. Gdy w Kalkucie rozmawiałem z premierem 
Wielkiej Brytanii, nawiązaliśmy do korzyści, jakie nam dał brytyjski fundusz 
know-how. John Major zapewnił mnie, że jest gotów w pełni wesprzeć nasz 
polski know-how w początkowej fazie jego działań. 

Brytyjski premier uczestniczył w kalkuckim szczycie partnerstwa go
spodarczego. Tym razem - w pięćdziesiąt lat po uzyskaniu niepodległości 
Indii - eksponował on gospodarcze stosunki indyjsko-angielskie. W trakcie 
szczytu podchwycona został idea, aby przyszłoroczne spotkanie ustawić 
pod kątem perspektyw współpracy z wyłaniającymi się rynkami Europy, 
w tym z Polską. Przyszłość naszych kontaktów to nie tylko i nie przede 
wszystkim handel. Jego poziom jest relatywnie niski, ale wysokie od 
trzech lat tempo wzrostu obrotów doprowadzi je do około 300 milionów 
dolarów w tym roku. Zmienia się także struktura eksportu i importu, 
a szczególnie aktywne, znane i cenione są na tym rynku takie firmy 
jak Elektrim czy Kopex. Kiedyś - w czasach centralnego planowania 
- sprzedawaliśmy do Indii licencję na motocykle SHL (jeszcze tu jeżdżą). 
Obecnie polskie firmy realizują duże kontrakty w unowocześnionej ene
rgetyce czy też rozglądają się za możliwością ekspansji w przemyśle 
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chemicznym i naftowym. Torowaniu dróg takiej ekspansji służą nie tylko 
rozmowy prowadzone w Delhi i Kalkucie, ale również podpisane już 
porozumienia o wzajemnym popieraniu inwestycji i współpracy instytucji 
ubezpieczających kredyty handlowe. W latach następnych ciężar współ
pracy gospodarczej przesuwać się będzie z importu herbaty „Darjeeling" 
i eksportu urządzeń dla górnictwa węglowego na obszar joint yentures 
i inwestycji bezpośrednich. W roku ubiegłym Indie wchłonęły ich dwukrot
nie mniej niż Polska, ale to się szybko zmieni i warto zawczasu przygotować 
się do robienia dobrych interesów na tym wielkim wschodzącym rynku. 

Przeciętny Polak wytwarza przez miesiąc tyle, co Indus przez rok, ale 
w skali globalnej mnoży się to przez dwadzieścia pięć, bo tyle razy więcej 
ludzi tu żyje i pracuje. W dniach mego pobytu nowy ambasador Rzeczypos
politej, do niedawna znakomity redaktor Polityki Krzysztof Mroziewicz 
- złożył prezydentowi listy uwierzytelniające. Jakby z przeczuciem, co go 
czeka, dopiero co opublikował fascynującą książkę pod tytułem Utieczka do 
Indii. Ale do Indii nie trzeba uciekać, tam po prostu warto i trzeba pojechać. 

Delhi, 22 stycznia 1997 r. 

Strategia tysiąca i jednego dnia 
Minęło właśnie tysiąc dni mojej pracy w rządzie. Sądzę, że ten trudny czas 
został w polskiej gospodarce dobrze wykorzystany. Różnie można oceniać 
jej stan i perspektywy, ale warto przypomnieć, w jakiej kondycji była ona 
wtedy - u progu 1994 r. Bezrobocie rosło, inflacja sięgała 38 procent, poziom 
produkcji wciąż jeszcze był dużo mniejszy niż w 1989 r. Piętrzyły się 
trudności w wielu przedsiębiorstwach i branżach, narastały zobowiązania 
finansowe i puchł portfel niespłacalnych długów z jednej strony i nieściągal
nych kredytów z drugiej. Nadal zwiększał się dług publiczny, a rozstrzyg
nięcia wciąż oczekiwała sprawa polskiego zadłużenia wobec zagranicy - tak 
wobec banków komercyjnych skupionych w Klubie Londyńskim, jak i wo
bec kilku innych państw. Trudno zatem było się dziwić, że i oceny 
społeczeństwa co do samej transformacji rynkowej były niekiedy wręcz 
niechętne. Zmniejszanie realnych wydatków budżetu na usługi społeczne 
i głęboki spadek płac realnych na początku lat dziewięćdziesiątych wywo
ływały narastającą frustrację społeczną. 

Kontynuacja na dłuższą metę takich niekorzystnych tendencji i zjawisk 
mogłaby wręcz zagrozić procesowi przebudowy państwa i gospodarki, 
zaprzepaszczając przy okazji niekwestionowane osiągnięcia z lat 1990-93, 
zwłaszcza w odniesieniu do liberalizacji i deregulacji gospodarki. Dzisiaj 
już z całą mocą znajduje potwierdzenie teza, że lata 1994-97 bardziej 
uratowały dorobek poprzedniego czterolecia, niż to ono stworzyło zdrowe 
przesłanki dla zmiany na lepsze w następnym okresie. Innymi słowy, gdyby 
nie zasadnicze zmiany w polityce transformacji i rozwoju dokonane przed 
trzema laty, to prawdopodobnie dokonania pierwszych lat transformacji 
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mogłyby zostać zniweczone pod ciężarem własnych, towarzyszących im 
w tamtym okresie błędów. Pozorne koncepcje reformatorskie w rodzaju 
twórczej destrukcji czy też najlepszej polityki przemysłowej w postaci braku 
takiej polityki same się dostatecznie skompromitowały poprzez budzące 
dezaprobatę społeczną wyniki gospodarcze. 

Na takim właśnie tle - z potrzeby kontynuacji tego, co słuszne i mądre, 
ale i z konieczności odrzucenia i zastąpienia nowymi rozwiązaniami złych 
i nieskutecznych rozwiązań - zrodziła się nowa strategia gospodarcza. 
Przed tysiącem dni na pewno spodziewałem się, że łatwiej aniżeli okazało 
się to w rzeczywistości będzie można ją realizować, ale z pewnością nie 
oczekiwałem aż tak pomyślnych rezultatów. Z jednej bowiem strony byłem 
przekonany, że towarzysząca polityce gospodarczej rywalizacja polityczna 
będzie w miarę rzetelna i uczciwa i skupiać będzie się nie tyle na złośliwym 
utrudnianiu realizacji pożytecznych koncepcji w myśl nieśmiertelnej - jak 
się okazuje - zasady „im gorzej tym lepiej", ale że współzawodnictwo to 
będzie rozgrywało się raczej wokół licytacji dobrych pomysłów i pro
gramów, a nie permanentnego wybrzydzania na tych, którym przyszło 
realizować - skoro już są u władzy - własne, alternatywne wobec wcześ
niejszych koncepcje gospodarcze. 

Na marginesie, przez cały ten okres mimo szumnych zapowiedzi nie 
powstał żaden alternatywny, równie kompleksowy program społecz
no-gospodarczy, co z pewnością utrudnia prowadzenie sporów na racjonal
nym, a nie emocjonalnym gruncie, w oparciu o merytoryczne, a nie 
ideologiczne kryteria. W ferworze krytyki prezentowanej w parlamencie 
- tak w Sejmie, jak i w Senacie - Strategii dla Polski padały rozmaite zarzuty. 
Wiele z nich podyktowanych było pewnie równie dobrą wolą, jak i kiepskim 
zrozumieniem. Na zarzuty, jakoby program ten pozbawiony był obudowy 
instrumentalnej i dlatego jest li tylko zestawem pobożnych życzeń, od
powiedziałem wtedy, że w Biblii nic nie mówi się o instrumentach, ale 
o tym, że po owocach sądzić ich będziecie. 

Jakie zatem są te owoce? Otóż podczas trzech lat urzeczywistniania tych 
pobożnych życzeń - dzięki wykorzystaniu instrumentów polityki gospodar
czej, których inni wcześniej nie potrafili dostrzec i wykorzystać - produkt 
krajowy brutto zwiększył się o ponad 20 procent, choć założyliśmy wzrost 
tylko o około 16 procent. W tym roku Polacy wytworzą PKB o wartości 
sięgającej 150 miliardów dolarów! Nasza konsumpcja zwiększyła się o co 
najmniej 16 procent, choć na okres 1993-1996 przewidywaliśmy tylko wzrost 
około 10 procentowy. Podobnie stało się z płacami, których równowartość 
w dolarach, przeciętnie licząc, w przedsiębiorstwach w grudniu po raz 
pierwszy przekroczyła 400 dolarów. A jeszcze w styczniu 1990 roku było 
to raptem 50 dolarów! Największe jednak odchylenie od prognozy dotyczy 
skali redukcji długu publicznego, co jest wielkim prezentem nie tylko dla 
nas wszystkich, ale także dla następnego pokolenia. Otóż jego relacja do 
PKB została zredukowana z 86 procent w 1993 roku nie do 74, ale do tylko 
już 53 procent w końcu minionego roku. I choć prawdą jest, że planowano 
większą niż faktycznie osiągnięta skalę redukcji inflacji, to i tak obniżenie 
jej w latach 1994-96 aż o 20 punktów z poziomu 38 do 18 procent jest 
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osiągnięciem niebagatelnym. Tym bardziej, że w tym samym czasie wyraź
nie ograniczone zostało bezrobocie; obecnie ponad 700 tysięcy więcej ludzi 
ma pracę - i to lepiej płatną - niż w okresie szczytowego bezrobocia latem 
1994 r. 

Warto może przypomnieć, jak to chętnie odsyłano nas do podręczników 
ekonomii, kwestionując zamysł równoczesnego odczuwalnego zmniejszania 
i stopy inflacji, i stopy bezrobocia. Wszystkie te osiągnięcia mają swoje 
oczywiste źródła tak w poprawie efektywności mikroekonomicznej - na 
szczeblu przedsiębiorstw - jak i w odpowiedniej polityce stabilizacji makro
ekonomicznej i w kontynuowanych wciąż jeszcze reformach strukturalnych. 
Tak postępy prywatyzacji, jak i zmiany w sferze sterowania sektorem 
państwowym jakościowo polepszyły położenie przedsiębiorstw, co prze
kłada się z kolei na poprawę sytuacji finansów publicznych. 

Zwieńczeniem dzieła jest wprowadzenie gospodarki na ścieżkę szyb
kiego, trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. To zaś umoż
liwia realizację nadrzędnego celu strategii, jakim jest poprawa warunków 
życia. Postęp na tym polu daje także coraz więcej satysfakcji konsumentom 
i dopiero teraz większość społeczeństwa zadowolona jest z efektów trans
formacji gospodarczej, korzystając coraz pełniej z jej owoców, a nie z ga
dania o reformach, prywatyzacji i instrumentach, na których co innego 
grano, a co innego słyszano. Dziś także międzynarodowa pozycja Polski 
jest tak dobra jak chyba nigdy dotychczas w naszej historii. Członkostwo 
w OECD i realna perspektywa wejścia do Unii Europejskiej to chyba nawet 
więcej niż Polska „od morza do morza". Jeszcze wczoraj na między
narodowym seminarium w Oksfordzie słyszałem o polskim cudzie gos
podarczym. W gospodarce nie ma cudów, liczą się wyniki. 

20 stycznia 1997 r. 

Kiełbasa wyborcza 
Mamy budżet na 1997 rok. I to dobry budżet, a niektórzy - jak premier 
Włodzimierz Cimoszewicz - mówią nawet, że najlepszy w ostatniej deka
dzie. Ale czy w ogóle budżet, najważniejszy dokument, jaki co roku 
przyjmuje parlament, może być dobry, skoro oceniany on jest z bardzo 
wielu punktów widzenia i to, co jedni postrzegają jako zaletę (na przykład 
rosnące wydatki), inni traktują jako ułomność, gdyż wolą, aby państwo 
wydawało mniej? Czy budżet może być dobry, skoro mechanizmy politycz
ne są takie, że rządząca koalicja w końcu musi być za (choć po części jest 
nawet przeciw), a posłowie partii pozostających w opozycji głosować muszą 
przeciw, mimo że wielu z nich jest nawet za? Najbardziej jaskrawym 
przykładem tego syndromu był, niezrozumiały dla wielu, gest posłanki 
Wiesławy Ziółkowskiej - przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Gos
podarczej, Budżetu i Finansów, która do ostatecznego, pozytywnego kształ
tu ustawy budżetowej wniosła znaczący wkład, ale głosowała przeciw. 
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Budżet jest podstawowym instrumentem redystrybucji - wtórnego po
działu - dochodu narodowego, polegającej na tym, że oto wybrany demo
kratycznie parlament decyduje, gdzie i ile wytworzonego dochodu pobrać 
do naszej wspólnej kasy po to, aby w innych miejscach te środki wykorzys
tać na zaspokajanie różnych potrzeb społecznych, ale także wzmacnianie 
przesłanek do dalszego rozwoju. Ta istota budżetu jest już wystarczającym 
powodem, dla którego zupełnie zrozumiałe są odmienne oceny tego samego 
budżetu. To, co dla jednych jest dobre, innym może się nie podobać. Jest 
wszakże i coś takiego, jak dobro ogólne, jak interes całego państwa i spo
łeczeństwa. Patrząc od tej strony, trudno nie uznać tego budżetu za 
najlepszy, wcześniej bowiem żaden z nich nie miał tylu pozytywnych cech 
naraz. 

Jest to budżet wzrostu gospodarczego, korzysta on bowiem z owoców 
najszybszego tempa rozwoju w ostatnim ćwierćwieczu. Co więcej, jest to 
rozwój finansowany głównie z własnych zasobów, przy spadającym za
dłużeniu zagranicznym i coraz mniejszym długu publicznym. Po bardzo 
długim, pokoleniowym okresie, dopiero od kilku lat udaje się tak finan
sować procesy długofalowego rozwoju, że jest to na korzyść, a nie na koszt 
następnych pokoleń. Jest to budżet wzrostu i dlatego, że zawarte w nim 
instrumenty polityki gospodarczej i kierunki redystrybucji utrwalają wysoką 
skłonność do oszczędzania, co jest fundamentem rosnących inwestycji - tak 
w kapitał ludzki, jak i rzeczowy. Jest to budżet stabilizacji, utrzymuje on 
bowiem twardą dyscyplinę (a to dla wielu jest już dostatecznie dotkliwe, 
aby budżet im się nie podobał) i zmierza do sprowadzenia inflacji w końcu 
roku już do tylko 13 procent. Oczywiście, cel ten z pozycji politycznych, 
a nie merytorycznych już jest - i tak będzie przez cały rok - kwestionowany 
jako niby nierealny. Podbijanie oczekiwań inflacyjnych i próby podważaiiia 
wiarygodności polityki stabilizacyjnej to bardzo nędzna - i zresztą coraz 
mniej skuteczna - metoda walki politycznej. Jest to budżet reform struk
turalnych, kontunuuje on bowiem ustrojowe przekształcenia w naszej gos
podarce, a zwłaszcza w sferze usług społecznych. Wpierw trzeba było 
doprowadzić do tak korzystnej sytuacji finansów publicznych jak obecnie, 
aby teraz podjąć skuteczną próbę gruntownego zreformowania systemu 
ubezpieczeń społecznych. Jest to możliwe tylko i wyłącznie na ścieżce 
stabilizacji i wzrostu, ale jest to realne jedynie w warunkach elementarnego 
porozumienia politycznego wokół sprawy tej trudnej reformy, a do tego 
wciąż jeszcze daleko. 

Ponownie, czwarty rok z rzędu, jest to budżet poprawy warunków życia 
coraz szerszych kręgów społeczeństwa. Okazuje się, że z braku innych 
argumentów stało się to solą w oku części opozycji, która usiłowała 
prowadzić batalię pod hasłem „kiełbasy wyborczej". Tak Unia Wolności, 
która twierdzi, że za dużo wydajemy, bo ponoć przejadamy dochód (choć 
nie dodaje, czy przejadamy na kulturę czy ochronę zdrowia, na oświatę czy 
bezpieczeństwo), jak i Unia Pracy, która - twierdząc z kolei, że wydajemy 
za mało - chciałaby lepiej zarabiającym jak najwięcej zabrać, miały wyraźne 
kłopoty z przekonaniem nawet swojej klienteli politycznej do tego hasła. 
Na nic też zdało się włączanie do tej kampanii części mediów. Powiem 
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więcej: ten kierunek politycznego ataku był mi bardzo na rękę, gdyż 
wyjątkowo łatwo było wykazywać w ślad za atakującymi, że jest to po 
prostu budżet dobry dla ludzi. Żądanie od nich, by wzdragali się na budżet, 
który jest dla nich korzystny, to tak jakby żądać od zdrowego mężczyzny, 
by nie podobała mu się piękna kobieta tylko dlatego, że nie należy ani do 
AWS, ani do Unii - obojętne, czy tej od wolności czy tej od pracy. A że 
najlepszy budżet przypada właśnie na rok wyborów parlamentarnych? 
Najcelniej ujął to nie szczędzący z reguły krytycznych uwag poseł Piotr 
Ikonowicz, mówiąc, że trudno mieć do sportowca pretensje o to, iż jest 
w życiowej formie w roku olimpijskim. 

Czy zatem nie ma powodów do niepokoju? Oczywiście, że są, ale 
zupełnie gdzie indziej. Otóż budżet państwa na 1997 r. jest nie tylko dobry, 
ale i niełatwy do realizacji. To przecież budżet z takim trudem obniżonych 
podatków, co rym bardziej wymaga dyscypliny i determinacji w poszerza
niu bazy podatkowej oraz konsekwentnej absorpcji szarej strefy, a przede 
wszystkim dalszej poprawy efektywności gospodarowania w przedsiębior
stwach wszystkich sektorów. Prawdziwy kłopot zaś to dopiero następny 
budżet - na 1998 r. To będzie dopiero pasztet wyborczy przygotowywany 
w szczycie kampanii wyborczej. Najważniejsze, że dotychczas niczego 
jeszcze nie zepsuliśmy, a gospodarka ma się dobrze. Pewnie z bólem, ale 
przyznali to nawet posłowie już chyba tylko z partyjnego obowiązku 
krytykujący tak skuteczną strategię gospodarczą i politykę finansową. Rację 
bowiem ma poseł Ryszard Bugaj, gdy zgadza się „...z wystąpieniami 
zarówno rządu, jak i przedstawicieli klubów koalicji rządowej, że bieżąca 
sytuacja gospodarcza Polski jest dobra. Jest (to) poza sporem. Tak jest, jest 
dobra. Nie ma żadnych powodów, żeby tego nie przyznać..." Me myli się 
też tym razem poseł Jerzy Osiatyński, gdy dostrzega, że podobnie jak w 1995 
r. także w r. 1996 nastąpił znaczny realny wzrost dochodu narodowego, 
produkcji przemysłowej, inwestycji, bezpośrednich inwestycji zagranicz
nych, realnych dochodów gospodarstw domowych i spadek stopy bez
robocia. Zdaje się, że niektórym już ta „kiełbasa wyborcza" stanęła w gardle 
i nie dziw, że dostają niestrawności. Smacznego! 

27 stycznia 1997 r. 

Polityka jako interes 
Tego roku do szwajcarskiego kurortu - któremu skądinąd daleko urokiem 
do naszego Zakopanego - zjechało rekordowo wielu gości. Światowe Forum 
Gospodarcze to zaiste najważniejsza impreza roku dla ludzi parających się 
interesami i polityką. Zjeżdżają tutaj inwestorzy, przedsiębiorcy, bankierzy 
i finansiści, ale także wielu prominentnych polityków. I to nie tylko 
gospodarczych. 

Mam nawet takie odczucie, że w porównaniu do dyskusji w minionych 
latach tej niegospodarczej polityki było nawet za dużo jak na forum gospodar-
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cze. Jednakże powikłania polityczne z pewnością utrudniają rozwój gos
podarczy. Z drugiej strony to właśnie integracja światowej gospodarki i roz
wój społeczno-gospodarczy jest katalizatorem poprawy sytuacji politycznej. 

Szczególnie wiele uwagi - kolejny już raz - ściągnął na siebie Bliski 
Wschód, przemawiali bowiem do pełnej sali przywódca Egiptu Hosni 
Mubarak, Izraela - Beniamin Netanjahu oraz Palestyny - Jasir Arafat. 
Głośnym echem odbija się wizyta Nelsona Mandeli, prezydenta RPA. 
Pierwszy dzień wydawał się zdominowany wystąpieniem premiera Rosji 
Wiktora Czernomyrdina. 

Wszyscy oni - i nie tylko oni - starają się czarować audytorium, 
składające się głównie z ludzi interesu, wizją rozwoju swego kraju czy 
regionu. Jest to naturalne, jednym z akcentów bowiem obfitej serii spotkań 
jest rola wyłaniających się rynków i ich wpływ na kształtowanie się 
tendencji rozwojowych w gospodarce światowej. Sam uczestniczyłem w pa
nelowych dyskusjach na ten właśnie temat podkreślając, że rynki te są 
w coraz większej mierze zdolne także do bezpośrednich związków gos
podarczych i nie jest to bynajmniej tylko miejsce, gdzie się sprzedaje, ale 
gdzie coraz więcej można kupić, dając przy tym producentom coraz lepiej 
zarobić. Bardzo dobrze się złożyło, że prezydent Aleksander Kwaśniewski 
mógł zaprezentować osiągnięcia, a zwłaszcza perspektywy polskiej gos
podarki na tle rozwoju i transformacji w naszej części świata, występując 
w panelu wraz z premierem Indii - Dewe Gowdą oraz prezydentem Banku 
Światowego - Jamesem Wolfensohnem. 

Tak Polska, jak i Indie, które niedawno odwiedziłem, wnoszą bowiem 
coraz więcej do gospodarki światowej jako szybko rozwijające się gospoda
rki rynkowe. Jednak nowe rynki wyłaniają się nie po to, aby ułatwiać 
ekspansję możnych tego świata, dominujących na starych rynkach, ale przede 
wszystkim po to, aby same na swoją korzyść rozwijały handel, kooperację 
i różne formy integracji ekonomicznej. I to trzeba tutaj - na światowym 
właśnie forum - wyraźnie głosić. Tu też przyszło mi wreszcie stwierdzić, że 
Polska nie musi nadal uchodzić za jeden z wciąż jeszcze wyłaniających się 
rynków, ale że już jesteśmy otwartą, konkurencyjną gospodarką rynkową. 
Ten historyczny cel został osiągnięty wraz z wejściem do OECD. 

Polska w Davos prezentuje się znakomicie i w tym roku nie są konieczne 
już takie wysiłki promujące nasz kraj jak kiedyś. Dzieje się to po części 
samo, po części też za sprawą innych. Przede wszystkim mówią za siebie 
fakty, ale mówią za nas też biznesmeni, którzy potrafili we właściwym 
czasie i formie - z gotowością do ryzyka, ale i z wyobraźnią - wejść do 
naszej gospodarki. Mówią też szefowie i przedstawiciele międzynarodo
wych organizacji i instytucji gospodarczych oraz finansowych, którzy - nie 
bez powodu - w polskim sukcesie gospodarczym dostrzegają także jakąś 
cząstkę swoich pozytywnych działań. Ponownie mogłem o tym dyskutować 
m.in. z Jacquesem de Larosiere - prezesem Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju oraz Donaldem Johnstonem - dyrektorem generalnym OECD. 
Nie jest wykluczone, że ta organizacja nie będzie już dalej poszerzać kręgu 
swoich członków. Tym bardziej znaczący jest powszechnie tu zauważany 
i doceniany fakt naszego przystąpienia do OECD, co znakomicie zwiększa 
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polskie szanse na przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej. Jej z kolei 
poszerzanie jest tu częstym wątkiem w dyskusjach. 

Wydaje się, że kręgi przedsiębiorców i finansistów powinny być naszym 
sojusznikiem w sprawie wiązania się z UE, interes bowiem mamy wspólny 
- wielki, zintegrowany i zliberalizowany rynek. Czy z jedną walutą? Otóż 
to wciąż jeszcze jakby bardziej fascynuje polityków niż biznesmenów. Nasz 
program Euro 2006 jest jednak już tutaj znany i jedno z częściej zadawanych 
pytań - obok kwestii prywatyzacji i polityki szybkiego rozwoju gospodar
czego - dotyczy właśnie naszej drogi do Unii Europejskiej. 

Polskie sukcesy gospodarcze są niezwykle często przywoływane w dys
kusjach, które są odległe od naszego regionu i tematu transformacji. Tak dla 
Banku Światowego, jak i dla koncernu ABB, tak dla MFW, jak i dla Daewoo, 
Polska jest przykładem gospodarki, która skutecznie i w imponującym stylu 
weszła na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego i intensywnej integracji 
z gospodarką światową. Dlatego też wskazuje się na nasz przypadek jako 
godny naśladowania nie tylko w tej części świata, ale również w jego innych 
zakątkach. Miałem okazję o tym słyszeć nie tylko od ministrów z Rosji czy 
Chorwacji, ale też z Południowej Afryki, Wenezueli czy Bangladeszu. To 
trzeba umieć zdyskontować m.in. poprzez jeszcze większe wzmocnienie 
naszej pozycji w gospodarce światowej i organizacjach międzynarodowych. 

Ten wątek podjąłem w trakcie spotkania z nowym sekretarzem general
nym ONZ Kofi Annanem. Doskonale rozumie on konieczność utrzymania 
jak najwyższego tempa wzrostu gospodarki światowej jako jedynego spo
sobu na wyciąganie kolejnych kręgów ludzkości z biedy. Wciąż jeszcze 
półtora miliarda ludzi żyje w biedzie, ale też wyszło z niej dzięki wzrostowi 
w ostatnim ćwierćwieczu ponad dwa miliardy. Polska recepta na szybki 
rozwój wzbudza w Davos taką samą ciekawość polityków, jak i biznes
menów. Ci pierwsi chcą wiedzieć, jak to się dzieje, skoro nie udaje się to 
innym, w podobnych warunkach przecież działającym. Ci drudzy natomiast 
chcą po prostu robić dobre interesy, co dalej trzeba umiejętnie wygrywać 
na naszą korzyść. Na tym właśnie polega nasz interes i nasza polityka. 

W interesach liczy się przede wszystkim konkret i o tym rozmawiają 
bardzo liczni tu - i słono płacący za udział w forum i możliwość bezpo
średniego słuchania, co politycy mają im do powiedzenia i zaoferowania 
- przedsiębiorcy. I chociaż rozmowy te mają przede wszystkim charakter 
sondażowy, to wiele z nich owocuje przyszłymi kontraktami. Dotyczy to 
też naszych przedsiębiorców i finansistów. W polityce zaś - obok kontrak
tów - liczy się też wrażenie, gdyż w ślad za nim - jeśli jest ono korzystne 
- idzie zainteresowanie co do szans na robienie dobrych interesów. W żaden 
sposób nie można wyliczyć, jaką część z zainwestowanych w 1995 r. 2,7 
mld doi. i następnych prawie 5 mld zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
ulokowanych u nas w zeszłym roku jest skutkiem aktywności tak ludzi 
polityki, jak i ludzi interesu podczas spotkań w Davos. Z pewnością jednak 
można stwierdzić, że jest to część znaczna. A to przecież przekłada się na 
wzrost zatrudnienia i dochodów. Taka polityka to bardzo dobry interes. 

Davos 3 lutego 1997 r. 
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Pożegnanie z polityką 
Polska przez ostatnie trzy lata zmieniła swoje oblicze.Na lepsze. Czyja i jaka 
w tym zasługa - niech to oceni historia, która ponoć jest sprawiedliwa, choć 
i w to można wątpić. Fakty jednak mówią same za siebie. Dzisiaj - dokładnie 
w osiem lat po zapoczątkowaniu debaty przy okrągłym stole - lepiej niż 
kiedykolwiek przedtem prezentuje się stan i perspektywy Polski. Dla mnie 
- i nie tylko - podczas tych ośmiu lat szczególne znaczenie miały ostatnie 
trzy, w tym bowiem czasie toczyła się niezwykle trudna batalia o właściwe 
ukierunkowanie reform gospodarczych, zyskanie dla nowych stosunków 
ekonomicznych wsparcia społecznego i poprawę międzynarodowej pozycji 
Polski. Teraz już wiemy, że batalia ta została zakończona sukcesem, pora 
zatem odejść, a ściślej - przejść w inne miejsce i podjąć nowe wyzwania. 
Żegnać się można i trzeba z polityką, ale nie z pracą. 

Obecny układ sceny politycznej staje się coraz bardziej dysfunkcjonalny. 
Na tym tle osiągnięcia polityki gospodarczej rysują się jeszcze wyraźniej, 
gdyż polityka - ta niegospodarcza - bynajmniej nie ułatwiała realizacji 
trudnych reform strukturalnych oraz wprowadzenia nowych rozwiązań 
systemowych. Pomimo permanentnych, głównie politycznie, a nie meryto
rycznie motywowanych ataków, udało się także dla jakościowo nowej 
koncepcji programowej (utożsamianej ze Strategię dla Polski) zyskać wsparcie 
społeczne. Tak jak jedni zawzięcie walczą o władzę i pieniądze, tak inni 
o swoisty rząd dusz, o pomysł na przeniesienie Polski do XXI wieku. Ta 
batalia dlatego zakończyła się powodzeniem, ponieważ do ludzi potrafią 
lepiej przemawiać korzystne dla nich fakty i logiczne argumenty aniżeli 
populistyczna demagogia czy narzucany im porządek na pozór bez alter
natywy. 

Trzy zasadnicze cele mojej misji zostały osiągnięte. 
Po pierwsze, istota rynkowych reform nie tylko jest obecnie właściwie 

pojmowana przez większość społeczeństwa - między innymi wskutek 
nieustannie prowadzonego na ten temat publicznego dialogu - ale reformy 
te cieszą się po raz pierwszy poparciem większości. Dzieje się tak dlatego, 
ponieważ od pewnego czasu większość ludności korzysta z coraz lepszych 
rezultatów przeprowadzanych zmian. To nadaje im społeczny sens i hu
manistyczny wymiar. Wzrost płac realnych i poziomu świadczeń finan
sowanych z budżetu państwa, obniżone podatki, znacznie zwiększone 
zatrudnienie, poprawa stanu zdrowotnego ludności i standardu środowiska 
naturalnego, daleko większe nasycenie gospodarstw domowych nowoczes
nym sprzętem użytkowym, rozwój sportu i turystyki, szerokie korzystanie 
z osiągnięć narodowej i światowej kultury - to fakty, których nie sposób 
nie dostrzec. I ludzie - czego niestety nie można powiedzieć o wielu 
politykach, zwłaszcza tych lawirujących w mediach - to zauważają i doce
niają. 

Po drugie, gospodarka została wprowadzona na ścieżkę wysokiego tempa 
wzrostu gospodarczego. Zwiększenie PKB o 20 proc. w latach 1994-1996 
- i to na tle drastycznego załamania z początków dekady oraz mizernych 
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wciąż wskaźników w większości państw przechodzących przez rynkową 
transformację - imponuje nie bez przyczyny całemu światu. Polska dziś jest 
przykładem kraju sukcesu gospodarczego, godnym naśladowania, rym 
bardziej, że wzrost ma charakter zrównoważony i trwały; potwierdzają to 
także pozytywne tendencje rysujące się na 1997 r. Radykalne obniżenie 
długu publicznego, utrzymywanie deficytu budżetowego na niskim, kont
rolowanym poziomie, sukcesywne i odczuwalne zmniejszanie inflaq'i, eks
pansja inwestycji i eksportu - to wszystko dobrze rokuje rozwojowi gos
podarczemu na przyszłość. 

Po trzecie mamy już otwartą, zliberalizowaną, ale i społeczną gospodarkę 
rynkową. Dowodzi tego z jednej strony rosnący wciąż (i już sięgający 70 
proc.) udział sektora prywatnego w rekordowym, wynoszącym w tym roku 
150 mld dolarów PKB, a z drugiej strony funkcjonowanie negoq'acyjnych 
mechanizmów kształtowania wzrostu płac. Coraz większe - także rekor
dowe w historii - inwestycje zagraniczne uzupełniają oszczędności krajowe 
i szybko rozwijający się krajowy kapitał, który dzięki temu przyczynia się 
do większej konkurencyjności naszej gospodarki. Przyjęcie Polski o OECD 
to najbardziej wyraziste potwierdzenie powstania sprawnie funkcjonującej, 
nowoczesnej gospodarki rynkowej. 

Przeprowadzenie do końca reformy centrum gospodarczego rządu, uru
chomienie fundacji Wiedzieć jak oraz dobre przyjęcie tak w kraju, jak 
i w państwach Unii Europejskiej programu Euro 2006 domyka sprawę. 
Ostatnim akordem jest uchwalenie dobrego budżetu na 1997 r. Teraz 
funkcjonowanie państwa, jak i rozwój gospodarczy w roku wyborów 
parlamentarnych są zagwarantowane. Dlatego też z własnej inicjatywy po 
trzech latach odchodzę i żegnam się z polityką spokojny o losy naszej 
gospodarki. Bynajmniej nie oznacza to, że nie widzę ryzyka politycznego 
i zagrożeń na dalszą metę. Najbliższe wybory uda się jeszcze przeprowadzić 
według istniejących podziałów, ale potem rządzić skutecznie - w oparciu 
o układy z tych podziałów wypływające - da się już coraz mniej. 

Zatoczyło się wielkie koło historii i oto - paradoksalnie - znowu wiele 
działań politycznych zaczyna być bardziej podporządkowanych interesom 
partykularnym niż ogólnym. Może właśnie dlatego tak trudno uprawiać 
politykę zorientowaną na przyszłość i na korzyść całego społeczeństwa, 
a nie tej czy innej jego grupy, które najczęściej postrzegane są przede 
wszystkim jako elektorat. Scena polityczna wymaga poważnej rekonstrukcji, 
występujący bowiem na niej aktorzy obsadzani są w niewłaściwych rolach 
i choćby nie wiedzieć jak się starali, to publiczności coraz mniej to przed
stawienie będzie się podobać. Nasz potencjał intelektualny i ekonomiczny 
jest coraz większy i teraz potrzebne są zdolne do jego najpełniejszego 
wykorzystania układy polityczne, zgoła odmienne od tych, które ukształ
towane zostały nie tylko w oparciu o programy i różne systemy wartości, 
ale także trochę przez historię i nieco przez przypadek. 

Odchodzę więc z polityki, ponieważ swoje zrobiłem. Najlepiej jak po
trafiłem. Nie mam żalu do tych, którzy nieustannie mi przeszkadzali, zawsze 
wdzięczny będę tym, którzy mi pomagali. Nie wiem, dlaczego aż z takim 
zaskoczeniem przyjmowane jest odejście kogoś, kto osiągnął sukces. To 
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powinno być normalne, a nie nadzwyczajne. Przecież wielokrotnie zapowia
dałem, że odejdę, jak zrobię swoje, ale nikt w to nie wierzył. Cóż mogę na 
to począć? Koniec wieńczy dzieło, a moja polityczna misja dobiegła końca. 

Helsinki, 10 lutego 1997 r. 

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. Skoro wie, jak 
się rzeczy mają i co od czego zależy, to niech czyni swoją powinność 
i wprawia swoimi decyzjami mechanizmy gospodarcze w ruch. 

W przeszłości już kilkakrotnie czyhało na mnie takie niebezpieczeństwo, 
ale nigdy przedtem - ani w roku 1988 czy 1989, ani też później w 1993 
- nie uważałem, aby uwarunkowania polityczne dawały dostateczne szanse 
urzeczywistniania koncepcji gospodarczych, powstałych właśnie na gruncie 
praktycznie zorientowanych badań ekonomicznych. Dopiero na początku 
1994 roku takie możliwości dostrzegłem 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 jego osobę ponad rok temu 
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 wy
starczyć 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 wyzdrowieć, 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 niepo
wodzenia w pracy czy biznesie. 

Ekonomista teoretyk odczuwa satysfakcję intelektualną, gdy ma rację, 
a moralną, gdy mu się tę rację powszechnie przyznaje. Ekonomista polityk 
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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, a nie wszyscy, 
gdyż to z istoty rzeczy nie jest możliwe. Polityka gospodarcza - przynaj
mniej 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 
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 uniwer
sytetach. Inaczej wykłada się taktykę walki, kiedy samemu było się na froncie, 
inaczej gdy tylko się o tym całe życie czytało, słuchało i mówiło. 

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że spora doza niepowodzeń 
w transformacji rynkowej w wielu innych krajach naszego regionu bierze 
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się właśnie z braku wiedzy praktycznej i korzystania z zupełnie nieprzy
stających do wczesnych posocjalistycznych realiów koncepcji - niekiedy 
bardzo eleganckich formalnie i na swej powierzchni bardzo sugestywnych 
- opisujących wszakże inną rzeczywistość. Doświadczyliśmy tego też w Pol
sce na początku lat dziewięćdziesiątych 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 dokonania 
syntezy. Podjąć trzeba nowe wyzwania, prawdą bowiem jest to, że im wie 
się więcej, tym mniej się wie. Warto też upowszechniać jak najszerzej polskie 
sprawdzone rozwiązania z zakresu transformacji i polityki rozwoju. Inni 
nie tylko zazdroszczą nam osiągnięć, ale przede wszystkim pragną z pol
skich doświadczeń skorzystać. Trzeba temu wyjść naprzeciw. I to są 
powody, dla których - po wygraniu międzynarodowego konkursu - ob
jąłem stanowisko naukowe, które nazywa się Sasakawa Chair and Distin-
guished 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 jedy
nej w swoim rodzaju lekcji polityki. 

Helsinki, 17 lutego 1997 r. 

Demokracja i rynek 
Ludzie odchodzą, historia toczy się dalej. Chiński przywódca Deng Xiao-
ping wywarł na jej bieg niewątpliwie znaczący wpływ. Już sam fakt 
prowadzenia polityki przez okres całego pokolenia w kraju, który liczy 
miliard dwieście milionów ludzi, musiał mieć wymiar globalny. Chiny 
bowiem znaczą we współczesnej gospodarce światowej więcej niż kiedykol
wiek przedtem. I to bezsprzecznie jest zasługą reform Denga. Jego czas 
nadszedł dopiero 20 lat temu, kiedy przyszło mu wyprowadzać Państwo 
środka z bezprecedensowej zapaści, do jakiej doprowadziły eksperymenty 
jego poprzednika Mao Dzedonga. Podjęte wówczas reformy ekonomiczne 
przyniosły nadspodziewanie korzystne skutki, ale wciąż jednak stoi pytanie, 
dlaczego odniosły się one jedynie do modernizacji gospodarki? Czy jest 
możliwe gruntowne zreformowanie sposobu jej funkcjonowania bez rusze
nia politycznych mechanizmów działania państwa? 

To pytanie ma nie tylko wymiar praktyczny - i nie tylko w przypadku 
Chin - gdyż gospodarek przechodzących przez zasadnicze zmiany prowa
dzące do sprawnego rynku jest więcej. Jednak nie wszędzie jeszcze zmiany 
te idą w parze z tworzeniem i rozwojem demokracji - tak jak jest to u nas. 
Miałem okazję kilkakrotnie rozmawiać o tym z przywódcami chińskimi, 
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w tym niedawno z premierem Li Pengiem oraz z wicepremierami od
powiedzialnymi za gospodarkę - Zhu Rongji i Li Lanąingiem. Wydaje się, 
że najbliższe lata powinny przynieść Chinom pewną demokratyzację, choć 
będzie to znowu proces przebiegający według oryginalnej chińskiej recepty 
i nasze miary nie tak łatwo będą przystawać do zmieniającej się tam 
rzeczywistości. Co do reform gospodarczych zaś, to z pewnością będą one 
kontynuowane, trudno bowiem w ostatnim okresie o równie spektakularne 
osiągnięcia jak właśnie chińskie. 

Czy zatem możliwy jest sukces gospodarczy bez towarzyszącego mu 
procesu demokratyzacji? W maju 1989 r. - gdy u nas dopiero zakończyły się 
owocne negocjacje okrągłego stołu, w Pekinie studenci demonstrowali na 
placu Tiananmen, zaś w Związku Radzieckim trwały chaotyczne próby 
decentralizacji w postaci głasnosti i pierestrojki - odbył się jedyny szczyt 
Deng-Gorbaczow. Wówczas Henry Kissinger postawił pytanie, który z nich 
ma raq'ę w podejściu do historycznego zadania modernizacji? Czy Gor
baczow, który usiłował zliberalizować życie polityczne, ale nie wiele potrafił 
uczynić na polu reform ekonomicznych, czy też Deng, który głęboko przeorał 
system ekonomiczny, niewiele czyniąc w sferze liberalizacji politycznej? 

Sam konsekwentnie twierdzę, że to my mamy rację, prowadząc fun
damentalne przeobrażenia na polu wdrażania demokracji i rynku równo
legle. Ale to zawsze było bardziej wyznanie wiary, swoista deklaracja 
programowa, niż dająca się naukowo udowodnić teza. Dzisiaj zresztą 
doświadczenia też są różne, nie wszystkie bowiem kraje idące równoległymi 
torami demokratyzacji i urynkowienia mogą wykazać się pozytywnymi 
rezultatami gospodarczymi. Z tego na pewno nie wynika wniosek, że 
demokratyzacja szkodzi rozwojowi gospodarczemu. Przeciwnie - ona jemu 
sprzyja, choć chętniej w krajach bardziej rozwiniętych. W polityce gospodar
czej mylić można się też w warunkach demokracji i ona sama z siebie nie 
daje jeszcze gwarancji sukcesu ekonomicznego. Z demokracji - tak samo 
jak z rynku - trzeba umieć korzystać, a to jest już domena polityki. Raz się 
udaje, innym razem mniej. 

Co zaś do Chin i Związku Radzieckiego, a potem Rosji i kilku innych 
państw powstałych na tym obszarze, to historia już sama udzieliła od
powiedzi na pytania Kissingera. Starczy tylko porównać podstawowe wska
źniki. Gdy w ZSRR coraz wyraźniej występowały oznaki kryzysu struktural
nego i stagnacji, Chiny potroiły produkcję żywności, a w dekadzie 1985-94 
odnotowały imponujący wzrost dochodu narodowego o 9,5 proc. rocznie. 
O ile w latach 90. chiński PKB uległ podwojeniu, to rosyjski przepołowieniu. 
O ile w latach 1995-96 PKB w tym pierwszym kraju skoczył w sumie 
o ponad 23, to w tym drugim spadł o 18 procent. Te procesy zmieniają 
oblicze współczesnego świata, gdyż zmienia się względne znaczenie eko
nomiczne tych olbrzymich krajów w układzie globalnym. 

Czy jest zatem jakiś związek pomiędzy demokracją a rynkiem, a jeszcze 
dokładniej pomiędzy wdrażaniem rynkowej gospodarki i politycznej demo
kracji? Doświadczenie Chin - a także Wietnamu, innej azjatyckiej gospoda
rki sukcesu, która również z górą podwoiła dochód narodowy w ciągu 
minionej dekady - mogłoby być poczytane jako przeczące takim związkom. 
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Z drugiej strony brakowi demokratycznych reform w innych krajach, 
tkwiących w okowach starego systemu - jak w Korei Północnej czy na Kubie 
- towarzyszy głęboki kryzys gospodarczy. Nie potrafiły one zliberalizować 
gospodarki i płacą za to wysoką cenę, a podejmowane próby ograniczonych 
reform przychodzą zbyt późno i już nie będą skuteczne. 

Wszystko ma swój czas i wydaje się, że nadchodzi on na demokratyczne 
zmiany w krajach pozostających na tym polu w tyle. Tak w Chinach, jak 
i Wietnamie przywódcy nie chcą o tym za bardzo mówić - nawet prywatnie 
- ale nie myśleć o tym już nie mogą. Doświadczenia ostatnich lat pokazały 
co prawda, że bez demokracji też jest możliwa liberalizacja ekonomiczna 
i szybki rozwój, ale w określonych warunkach i tylko do pewnych granic. 
Deng wierzył , że można zasymilować zachodnie technologie i niektóre 
rynkowe instytucje, ale bez płynących stamtąd idei. Jak jednak miałyby nie 
płynąć, skoro to właśnie zasługą Denga jest, że dziesiątki tysięcy chińskich 
studentów kształci się za granicą, a tylko w Stanach Zjednoczonych jest ich 
około 40 000? Uważał on, że możliwe jest zdecentralizowanie gospodarki 
przy utrzymaniu scentralizowanej kontroli nad systemem politycznym. Są 
jednak granice, po dotarciu do których taka symbioza nie będzie możliwa. 

Ekonomiści zawsze mają tendencje do niedoceniania uwarunkowań kul
turowych i lekceważenia lokalnej specyfiki (zwłaszcza cudzej, bo o własnej 
mówią z lubością). Lekcja historii, którą przechodzimy w ostatniej ćwierci 
XX wieku, uczy nas jednak, że demokracja i rynek na długą metę muszą 
iść w parze wszędzie, jedno bowiem z drugiego nie tylko wynika, ale także 
nawzajem się posiłkuje. Jeśli zaś gdzieś tej demokracji jeszcze nie starcza, 
to tylko dlatego, że punkt wyjścia był zgoła inny niż u nas. Z czasem jednak 
do rynku dołączy demokracja, bo jest im po drodze. 

Helsinki, 24 lutego 1997 r. 

Wędrujący kapitał 
W sytuacji, gdy w jednych miejscach występuje nadmiar, a w innych 
niedostatek kapitału, wędruje on po świecie, co współcześnie jest tak łatwe 
jak nigdy przedtem. Przy tej okazji toczy się niezwykła gra interesów 
ekonomicznych, na której wszyscy jej uczestnicy chcieliby jak najwięcej 
skorzystać. W tej wyrafinowanej grze trzeba umiejętnie uczestniczyć, po
nieważ pozostawanie z boku pozbawiałoby płynących stąd korzyści. Pole
gają one przede wszystkim na zdolności do czerpania z zagranicznych 
oszczędności dla finansowania własnego rozwoju gospodarczego. Wymaga 
to rozważnej polityki finansowej, gdyż inwestowany kapitał ma różny 
charakter i może sprowadzać się do krótkoterminowych operacji spekulacyj
nych, nie przynoszących żadnych korzyści gospodarce, w której przejściowo 
zostały ulokowane. 

Szczególną rolę w obecnej fazie przepływu kapitałów odgrywają gos
podarki określane jako wschodzące czy też wyłaniające się (ang. emerging 
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markets). Z punktu widzenia zagranicznych inwestorów to po prostu nowe 
dopiero co powstałe i włączane do światowego obiegu rynki, na których 
można inwestować wolne kapitały w oczywistym celu maksymalizacji 
zysku. Ale ten zysk musi mieć jakieś realne źródło, dlatego też z punktu 
widzenia krajów przyjmujących ten kapitał podstawowe znaczenie ma 
sposób jego użycia. Korzystna dla uczestników rynku po obu stronach jest 
sytuacja, w której daje on efekty w postaci wzrostu gospodarczego. 

Nie zawsze jednak tak jest, a czasami nawet występują wyraźnie przeciw
stawne tendencje pomiędzy tym, co dzieje się w sferze realnej, a tym co 
widzimy w sektorze finansowym. O ile w Polsce zwyżka notowań na rynku 
kapitałowym wynika głównie z poprawy efektywności i jest związana 
z silną ekspansją w sferze inwestycji i produkcji, to na innych rynkach takich 
zależności nie można dostrzec. 

W Rosji na przykład, gdzie PKB w ubiegłym roku znowu - już szósty 
raz z rzędu - spadł o następne 6 procent, wartość akcji w ujęciu dolarowym 
skoczyła ponad dwuipółkrotnie! Na tle nadal trwającej zwyżki notowań 
podnoszone są wątpliwości co do zasadności lokowania tam dodatkowych 
kapitałów przez zachodnie fundusze inwestycyjne, w tym liczne amerykań
skie fundusze emerytalne. Co ciekawe, często nazywają się one równie 
ładnie jak spółdzielnie produkcyjne w socjalizmie: a to „Świt", a to „Złota 
jesień", a to „Spokojna przyszłość", aczkolwiek rynki kapitałowe (te wyła
niające się w szczególności) ze swej natury spokojne na pewno nie są. Łatwo 
pojąć, że szybko przysparzane przez nie wysokie dochody bynajmniej nie 
biorą się z poprawy efektywności i wzrostu gospodarczego - zjawiska te 
bowiem nie mają miejsca - ale z początkowego niedoszacowania wartości 
akcji przy wprowadzaniu ich na rynek. Nic dziwnego zatem, że kapitał 
zagraniczny z zadowoleniem i szybko to dyskontuje i dziwne zarazem, że 
w obliczu recesji i autentycznego niedostatku kapitału niezbędnego do jej 
przezwyciężenia akceptowana była taka polityka finansowa. 

Można wszakże i na tym wygrać pod warunkiem, że dokonywane lokaty 
mają charakter długotrwały. Ostatnio na konferencji na temat rozwoju 
rynków kapitałowych w Europie Wschodniej i Rosji zorganizowanej w Veil 
w Kolorado (inwestorzy też lubią w przerwach między lokowaniem kapi
tału a dyskontowaniem zysków pojeździć na nartach) w jednym z opraco
wań wyczytać można było, że „dla inwestorów i bankierów sztuka polega 
na zidentyfikowaniu następnej Polski albo kolejnego azjatyckiego tygrysa 
i wejścia tam w pierwszej kolejności. Dla rządów natomiast sztuka to 
przyciągnięcie krytycznej masy inwestorów i bankierów do kraju, a potem 
zatrzymanie ich u siebie". 

Udało się to szczególnie dobrze nam, a także Czechom i Węgrom. 
Podobnie dzieje się na innych, choć nie na wszystkich nowych rynkach, 
głównie w Azji Południowo-Wschodniej. Szczególnie korzystne są tutaj 
inwestycje bezpośrednie, gdyż mają długotrwały charakter. Przez nowe 
zdolności wytwórcze i zwiększony dostęp do rynków zagranicznych prze
kłada się to na wzrost produkcji i poprawę warunków życia licznych grup 
społecznych, a nie tylko zasobności samych inwestorów i współdziałających 
z nimi miejscowych elit. 
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W skali roku po świecie wędruje, rozglądając się za dobrymi lokatami, 
aż 250 miliardów dolarów wolnych kapitałów. Stąd też o ich pozyskanie 
trzeba zabiegać. Najlepiej czynić to nie przez nęcenie kapitału spekulacyj
nego, lecz właśnie w drodze absorbowania inwestycji bezpośrednich. W ze
szłym roku kraje Europy Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego 
przyciągnęły około 20 miliardów dolarów, z czego najwięcej - bo około 
6 miliardów - Polska, która wyszła i pod tym względem na pierwsze miejsce 
w regionie. 

Obecnie na piątkę CEFTA przypada około dwóch trzecich z ogólnej 
kwoty ponad 60 miliardów dolarów zakumulowanych inwestycji bezpo
średnich, a na nas aż czwarta część tej sumy. Ten kapitał wiąże się 
z gospodarką na trwałe i nie odpłynie, tym bardziej, że oddziałuje on 
zwrotnie na szybkie tempo wzrostu gospodarczego. Dzięki temu inwestycje 
stają się jeszcze atrakcyjniejsze, a do nas dodatkowo przyciąga je proces 
obniżania skali opodatkowania. 

Kapitał jednak wędruje w różnych kierunkach i z niejednego powodu. 
Dobrze, jeśli są to początki zagranicznych inwestycji dokonywanych przez 
same gospodarki transformowane, a widać już tego przejawy w przypadku 
Polski, Czech, Węgier. Dotyczy to też Rosji, która wiele zagranicznego 
kapitału przyciągnęła, ale prawdopodobnie jeszcze więcej go stamtąd od
płynęło. Różne są tutaj wyliczenia, ale fachowe źródła mówią, że tylko 
w roku wyborów prezydenckich uciekło go aż 20 miliardów dolarów. 
Szacuje się, że na kontach banków szwajcarskich osiadło około 10 miliardów 
kapitału nielegalnego pochodzenia, czyli dokładnie tyle, ile wynosi z takim 
trudem realizowana pożyczka dostosowawcza MFW dla Rosji. Gdy finansi
ści zjeżdżali na seminarium w Góry Skaliste, władze małej Antiąuy pod 
naciskiem międzynarodowym zamknęły pięć z sześciu ulokowanych na tej 
karaibskiej wyspie rosyjskich banków, aby uniemożliwić pranie w nich 
mafijnych pieniędzy. Większość takich kapitałów, trafiająca do światowego 
obrotu kapitałowego, pochodzi jednak z USA, zwłaszcza z handlu nar
kotykami. Eksperci obliczają, że dochody ze zorganizowanej przestępczości 
sięgają 1000 miliardów dolarów rocznie! Jakaś część tych brudnych pienię
dzy niestety też staje się kapitałem, który - wędrując po rynkach finan
sowych i nakręcając przy okazji koniunkturę - wchodzi do oficjalnego 
obiegu. 

Tym bardziej trzeba cenić rygorystyczne wymagania, jakie stosujemy do 
regulacji naszego rynku kapitałowego oraz zapisy o dostępie do tajemnicy 
bankowej wprowadzone przy okazji wstępowania do OECD. To w istocie 
ułatwia kapitałowi wędrowanie, a gospodarce rozwój. 

Los Angeles, 2 marca 1997 r. 
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Samo nie urośnie 
Jak kiedyś władcy poszukiwali alchemików potrafiących wytwarzać złoto, 
tak we współczesnym świecie politycy rozglądają się za ekonomistami, którzy 
umieliby wskazać sposób na szybki i długotrwały wzrost gospodarczy. 
Ekonomistów mamy jednakże nie tylko od wypracowywania takich recept, 
ale przede wszystkim od nieustannego wątpienia prawie we wszystko 
- zwłaszcza w słuszność tez przez nich samych niedawno formułowanych. 
Czy tempo wzrostu rzędu 6-8 procent rocznie jest wysokie? Czy utrzymanie 
takiej dynamiki przez okres całego pokolenia nadaje jej wymiar długotrwały? 
Wydawałoby się, że tak, ale i to jest ostatnio kwestionowane w kontekście 
spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, jakie obserwujemy w najszyb
ciej rozwijających się w ostatnich trzech dekadach krajach Azji Południo
wo-Wschodniej. W świetle jednak osłabienia dynamiki rozwojowej, na przy
kład w Korei Południowej z 9,3 procent rocznie w latach 70. do 8,0 w na
stępnej dekadzie i 7,7 w okresie 1990-96 czy też w Honkongu odpowiednio 
z 9,2 procent do 7,5 i 5,0 wywołana została dyskusja na temat spadku tempa 
wzrostu i przyczyn tego zjawiska w całym regionie Dalekiego Wschodu. 

Chyba jednak przedwcześnie o tym mówić, ponieważ inne kraje tamtego 
obszaru nadal utrzymują wysokie tempo - na przykład Malezja po wzroście 
o 7,0 procent rocznie w latach 70. notuje wzrost PKB o 8,8 procent w obecnej 
dekadzie, podobnie Tajlandia przyspieszyła nawet swój rozwój z 7,3 procent 
rocznie w latach 70. do 8,8 obecnie. Najbardziej znaczące są tu osiągnięcia 
Chin, które po wzroście o 7,5 procent rocznie w latach 70. przyspieszyły 
tempo do 9,3 w następnym dziesięcioleciu i do 10,1 procent w dekadzie 
bieżącej. 

W gospodarce cudów nie ma - to nie alchemia - i dlatego też nie można 
mówić o końcu cudu gospodarczego w tych krajach. Niektóre z nich mogą 
jeszcze przyspieszyć tempo swego rozwoju, inne - mniej innowacyjne 
i agresywne w sferze konkurencji - mogą odnotować pewne jego przyha
mowanie. I jest to zupełnie naturalne, rozwój bowiem dokonuje się w zmie
niających się warunkach rzutujących na jego przebieg. Polityka gospodarcza 
to właśnie gra polegająca na umiejętnym wykorzystywaniu sprzyjających 
wzrostowi okoliczności, jak i zdolność do przeciwstawiania się ich nieko
rzystnej konfiguracji. Nasze osiągnięcia co do wzrostu gospodarczego też 
niekiedy określane są mianem cudu gospodarczego, choć nie ma nic 
cudownego w tym, że wreszcie zaczyna być normalnie. Zastanawiać nato
miast na pewno musi, dlaczego jednym - w podobnych warunkach - to 
się udaje bardziej, a innym mniej. Pytanie to trzeba ponawiać tak w kon
tekście trwającego już ćwierć wieku dynamicznego rozwoju azjatyckich 
tygrysów, jak i kilkuletniego dopiero okresu wzrostu gospodarczego w no
wych warunkach u nas, nie jest on bowiem dany na zawsze. Niekiedy 
mamy do czynienia tylko ze zwolnieniem jego tempa - choć wciąż do skali, 
której osiągnięcie dla rozwiniętych gospodarek Zachodu doprawdy byłoby 
cudem i dlatego też nikt tego nie oczekuje - kiedy indziej zaś z odwróceniem 
tendencji i wejściem w fazę spadku poziomu produkcji. 
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W naszym regionie tak właśnie stało się w Bułgarii, gdzie wskutek 
błędów polityki gospodarczej - bo nie było przecież jakiegoś splotu niefor
tunnych czynników - po dwu latach ożywienia, PKB spadł w roku 1996 
ponownie, i to na znaczną skalę. Ten rok nie będzie tam wiele lepszy, za 
to zdecydowanie gorszy będzie w Albanii, gdzie po kilku latach wysokiej 
dynamiki przychodzi ponownie rozległy kryzys i recesja. W minionym roku 
dwie trzecie spośród piętnastu państw wyłonionych z byłego Związku 
Radzieckiego odnotowało (niektóre po raz pierwszy) wzrost PKB, choć na 
zróżnicowaną skalę - od 1 procent w Kazachstanie do 11 procent w Gruzji. 
Pięć z nich - w tym Rosja i Ukraina - cechuje nadal spadająca produkcja. 
Na tle takich tendencji dokonała się w ciągu kilku lat istotna rewolucja 
w zakresie dochodów. O ile w czasach radzieckich relacje dochodów na 
mieszkańca w najbardziej i najmniej rozwiniętych republikach kształtowały 
się jak 1:3, to dzisiaj proporcja ta między Estonią a Tadżykistanem szaco
wana jest jak 1:15 (na bazie parytetu siły nabywczej). 

Dlaczego tak się dzieje? Czym wyjaśnić sukcesy gospodarcze jednych 
krajów i niepowodzenia - by nie rzec klęski - innych? Czy sama transfor
macja systemowa jest dostatecznym katalizatorem wzrostu, a jego pojawie
nie się jest tylko funkcją czasu, który dla szczęśliwszych przyszedł wcześ
niej? Bynajmniej. Ani Polska czy Estonia nie były skazane na sukces, ani 
też Białoruś czy Rumunia na niepowodzenie. I nadal tak nie jest. Nie można 
też wyjaśniać znacznego tempa wzrostu u nas bliższą dostępnością do 
rozwiniętych i chłonnych rynków, zwłaszcza niemieckiego, gdyż inne kraje 
mają podobne szanse - na przykład Bułgaria z potencjalnym dostępem do 
rynku tureckiego, Macedonia do greckiego czy Kirgistan do chińskiego. 
Klucz zawsze leży w polityce gospodarczej. 

Właściwa kombinacja polityki makroekonomicznej stabilizacji z mikro
ekonomiczną polityką przemysłową nastawioną na rzeczową restrukturyza
cję, umiejętne kojarzenie liberalizacji gospodarczej z właściwymi formami 
interwencjonizmu państwowego, mądra koordynacja polityki rozwoju kon
kurencji z tworzeniem systemowych i finansowych ram dla wspierania 
rodzimej wytwórczości, rozważna prywatyzacja własności państwowej sko
relowana z poprawą zarządzania majątkiem publicznym, współgranie do
raźnych regulacji w sferze przepływu strumieni i zasobów z długofalowym 
inwestowaniem w kapitał ludzki, równoległe podnoszenie skłonności do 
oszczędzania i bieżącego poziomu konsumpcji - to jest właśnie ta alchemicz
na recepta. Ona musi się sprawdzić w każdych okolicznościach, które mogą 
dodatkowo sprzyjać rozwojowi lub mu przeszkadzać, ale nie mogą go same 
z siebie uruchomić lub zablokować. 

Tak długookresowe doświadczenia niektórych krajów Azji, a ostatnio 
także Ameryki Południowej, jak i krótki epizod rynkowej transformacji 
w naszej części świata pokazują, że na sukces trzeba zasłużyć. Mądrą 
polityką i wydajną pracą, przy czym jedno warunkuje drugie. Od tego 
właśnie zależy kondycja gospodarek i dobrobyt narodów, a nie od po
łożenia, szczęścia, tradycji czy cudów. Okoliczności mogą sprzyjać, ale 
to nie wyjaśnia powodzenia Indonezji i jego braku w Pakistanie, osiągnięć 
Łotwy i recesji w Mołdowie, ponadczterokrotnie szybszego tempa wzrostu 
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w Argentynie niż w Wenezueli. I choć w każdym przypadku prawdą jest, 
że łatwiej uzyskać wysokie tempo wzrostu startując z relatywnie niższego 
poziomu, to jeszcze bardziej prawdą jest to, że jego osiągnięcie i utrzymanie 
na długą metę możliwe jest wyłącznie w wyniku właściwej polityki rozwoju. 
Samo nie urośnie. 

Londyn, 6 marca 1997 r. 

Kultura i rozwój 
Dwa są filary dobrobytu narodów - gospodarka i kultura. Ale co to 
właściwie znaczy we współczesnym świecie? Jeśli na kulturę spojrzeć 
bardzo szeroko - w sensie cywilizacyjnym - to szczególnie interesujące są 
jej związki z rozwojem gospodarki. Reagując na krytykę wynikającą z za
miaru przyjęcia Myanmaru (Birmy) do ASEAN, jeden z polityków od
powiedział, że taka właśnie jest tam kultura: wpierw się bierze żonę, 
a potem ją odpowiednio kształtuje, co w tym wypadku oznacza najpierw 
członkostwo w tej regionalnej organizacji, a dopiero później nacisk na 
demokratyczne i liberalne zmiany. W naszym kręgu kulturowym wpierw 
trzeba było spełnić trudne, ocierające się także o sferę kulturową kryteria 
przystąpienia do OECD, aby dopiero potem zasłużyć na zawarcie pożąda
nego związku. 

W najszerszym historycznym ujęciu zdolności do rozwoju gospodarczego 
są funkcją kultury rozumianej jako zasoby zbiorowych doświadczeń i mąd
rości zgromadzonych na przestrzeni dziejów oraz zdolności do czerpania 
z nich. Sztuka - tym razem ta z pola polityki - polega na umiejętności 
ukierunkowania płynącej stąd energii. Myślę, że w Polsce zaczęło się to 
nam powoli udawać, mimo że ekonomiści z natury mają tendencję (by nie 
powiedzieć odchylenie) do lekceważenia kulturowych aspektów rozwoju, 
wielu polityków zaś do niedoceniania jego aspektów czysto ekonomicznych. 

Czasami popada się nawet w skrajność w postaci chęci wyjaśnienia 
wszystkiego przez pryzmat pieniądza i zysku, opłacalności i deficytu, stóp 
procentowych i kursu walutowego. Nie można tego wszakże powiedzieć 
o nowej ekonomii instytucjonalnej. Gdy ostatnio dyskutowałem z jej wybit
nym przedstawicielem - amerykańskim noblistą Douglassem C. Northern 
- on też zwracał uwagę na rolę zakumulowanej wiedzy i doświadczenia 
kulturowego w długofalowym rozwoju. 

Sama zaś kultura z pewnością ma się lepiej w warunkach dostatku 
i wysokiego poziomu produkcji, ale zarazem jej stan może wywrzeć zna
czący wpływ na rozwój gospodarczy. Rozkwit kultury przez to największe 
K wymaga przy tym nie tylko talentów, ale i środków finansowych. Wpierw 
trzeba mieć Wisławę Szymborską i jej wspaniałą twórczość, aby potem móc 
rozpowszechniać jej poezję. Swoją drogą, inni na każdym nobliście potrafią 
zrobić znakomity interes, a my mamy jakoś z tym trudności. Gdyby Chopin 
urodził się w Ameryce, to cały stan żyłby z tego do dziś, podobnie jak 
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Memphis dyskontuje wczorajsza spuściznę Elvisa Presleya chyba nie mniej 
niż dzisiejsze interesy Federal Express. Paul McCartney właśnie z nadania 
królowej został szlachcicem, zrobił bowiem dla Wielkiej Brytanii chyba nie 
mniej niż John M. Keynes (też lord), który zrewolucjonizował w swoim 
czasie ekonomię. 

Nie wolno bagatelizować powiązań między kulturą a interesami, które 
na tej kulturze można zrobić. Miałem okazję rozmawiać o tym z Michaelem 
Jacksonem, który wypuszcza koleiny dysk wtedy, gdy to się opłaca, a nie 
gdy tylko wena twórcza to umożliwia. Tak się zarządza własnym talentem, 
zaś w skali społeczeństwa i gospodarki trzeba poszukiwać rozwiązań 
służących rozkwitowi samej kultury i jej kreatywnemu wpływowi na rozwój 
gospodarczy. Ile by nie było talentów i dobrych chęci wokół, to zawsze 
potrzebne będą pieniądze. Trzeba więc podejmować działania ułatwiające 
finansowanie kultury, zwłaszcza tam, gdzie jej wsparcie z zewnątrz na 
krótką metę przynosi nam wspólną korzyść w dłuższym okresie. 

I o ile tych form finansowych jest mnóstwo w rozwiniętej gospodarce 
rynkowej, to u nas wciąż dominuje przekonanie, że finansowanie kultury 
jest głównie domeną państwa. Tak nie wszędzie powinno być. Cieszy 
przeto, że dokonany został w tej dziedzinie odczuwalny postęp. Rosną też 
wraz z coraz wyższym poziomem dochodów ludności jej wydatki na 
kulturę. To dobrze, ale to nie starcza i dlatego potrzebne są liczne od
powiadające logice gospodarki rynkowej instytucje, które hojnie łożyć będą 
na kulturę ze źródeł pozabudżetowych. 

Jedną z nich jest Bankowa Fundacja Kultury, która materialnie wspiera 
wydarzenia i twórców, a także eksponuje ich osiągnięcia. Właśnie została 
wręczona w obecności Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego druga edy
cja nagrody im. Krzysztofa Kieślowskiego, przyznana za sławienie kultury 
polskiej w świecie. W ubiegłym roku zdobył ją Wojciech Kilar, a w tym 
Krzysztof Penderecki. Sławią nasz kraj nie tylko oni, polskich artystów 
bowiem spotkać można jeszcze częściej niż ekonomistów prawie wszędzie, 
o czym sam niejednokrotnie mogłem się przekonać, ostatnio m.in. w Mek
syku, Waszyngtonie, Delhi i Helsinkach. 

Podobnie jak to dzieje się tam, tak i u nas sponsorowanie życia kultural
nego musi uzupełnić, a niekiedy wręcz zastąpić stopniowo ograniczany 
w gospodarce rynkowej mecenat państwowy. Pod tym kątem przygotowy
wane i wdrażane są kolejne rozwiązania systemowe; wkrótce rozstrzygać 
będą się losy nowego projektu finansowania kinematografii. Rozwój kultury 
w obecnych warunkach ustrojowych wymaga zatem bogactwa form i in
stytucji służących jej animacji, wspieraniu i rozpowszechnianiu. Szczególnie 
wiele zachodzi na tym polu na szczeblu samorządów. Pod tym też kątem 
ustawione są reformy w obrębie finansów publicznych, z czego niektóre 
gminy, miasta i województwa potrafią dobrze korzystać. 

Dzieje się tak nie tylko w tradycyjnych centrach kultury - w Krakowie, 
Gdańsku czy Wrocławiu - ale również w Elblągu, Rzeszowie czy Lublinie. 
Wiele inicjatyw zapoczątkowanych jako lokalne nabrało z czasem szerszego, 
nawet narodowego wymiaru. Wspomnieć tu warto festiwale i imprezy 
w Łańcucie, Kudowie, Dusznikach czy Krynicy. To jeszcze nie ożywia 
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regionu aż tak, jak Mozart Salzburg czy Szekspir Stradford, ale umiejętność 
łączenia ekspansji kulturalnej z rozwojem gospodarczym własnego regionu 
i u nas gdzieniegdzie daje się dostrzec. 

Podczas konferencji ekonomistów i finansistów w odległym Kolorado 
znany amerykański politolog i komentator - Edward Lutwack - stwierdził, 
że nikt nie powinien być zaskoczony przebiegiem pokomunistycznej trans
formacji gospodarczej. Jego zdaniem łatwo było przewidzieć piętrzące się 
trudności w Rosji i pragmatyzm Czechów, szybki postęp w Słowenii 
w przeciwieństwie do kłopotów w Macedonii, a jedynie co zaskakuje, to 
imponujący postęp Polski na tle jej... kultury. Wpierw zastanawiałem się, 
czy to powód do radości (bo sukcesy gospodarcze), czy też powinienem 
się obrazić (bo obciążenia kulturowe) i ostro zaprotestować. 

W końcu jednak postanowiłem utwierdzić się w przekonaniu, że sama 
transformacja gospodarcza wywarła niebagatelne piętno na naszej mental
ności i kulturze. I może dlatego dziś w świecie nie opowiada się już 
idiotycznych Polishjokes, nie kpi się z Polnische Wirtschaft i nie szydzi w stylu 
Soul comme un Polonais! Coraz bardziej Polska jest szanowana, bo zasługuje 
na to właśnie dzięki swej kulturze i gospodarce. I nawet jeśli to kogoś 
jeszcze zaskakuje, to idą one w parze jak nigdy dotąd. 

Warszawa, 16 marca 1997 r. 

Gospodarka ponad wszystko 
Zazwyczaj spokojne Helsinki stały się na dwa dni centrum światowej polityki, 
nie po raz pierwszy zresztą. Podczas obecnego szczytu kończącego (?) 
okres zimnej wojny między Zachodem i Wschodem tłumy dziennikarzy 
kłębią się w tym samym Finlandia Hall, gdzie przed 22 laty zainicjowany 
został proces współpracy ogólnoeuropejskiej i północnoatlantyckiej. Inne 
były jednak wówczas problemy dyskutowane przez poprzednie pokolenie 
przywódców, inna była też pozycja poszczególnych krajów. Prawdziwe 
podłoże do współpracy na szeroką skalę - przede wszystkim w zakresie 
bezpieczeństwa, gospodarki i kultury - powstało dopiero wraz z przemia
nami ustrojowymi w Europie Wschodniej i byłym ZSRR na początku lat 
90. Obecne spotkanie amerykańskiego i rosyjskiego prezydenta odbywało 
się w szczególnym okresie, i jego rezultaty mogą mieć istotny wpływ na 
sytuację globalną, jak i zwłaszcza w naszej części świata. 

Szczyt Clinton-Jelcyn jest nagłaśniany w ten sposób, że ktoś mógłby 
odnieść wrażenie, iż spotkanie ograniczało się do kwestii poszerzenia 
NATO, a tak przecież nie jest. Przedmiotem rozmów było także przy
spieszenie członkostwa Rosji w Światowej Organizacji Handlu, reformy 
gospodarcze, oraz możliwości ich wsparcia z zagranicy. Bez zaangażowania 
USA nie byłaby możliwa pożyczka MFW przekraczająca 10 miliardów 
dolarów, stawiana od pewnego czasu do dyspozycji Rosji pod warunkiem 
dokonania postępu w zakresie reform rynkowych, a zwłaszcza w polityce 
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stabilizacji gospodarczej. Pozostaje do rozwiązania wiele problemów świato
wego bezpieczeństwa i budowy instytucji kontroli zbrojeń po zimnej wojnie. 

Na temat poszerzenia NATO wypowiada się wielu polityków, ale dopo
wiedziana musi być kwestia finansowania tego procesu. Kraje aspirujące 
do członkostwa w pakcie północno-atlantyckim znajdują się wciąż w trudnej 
fazie transformacji gospodarczej oraz z pewnością mają pilniejsze i waż
niejsze potrzeby społeczne i rozwojowe do finansowania niż wydatki na 
rekonstrukcje swoich sił zbrojnych w nowych, było nie było pokojowych 
warunkach. To musi kosztować, przy czym utrzymanie bezpieczeństwa nie 
może być obecnie - w obliczu pokojowej współpracy i końca zimnej wojny 
- kosztowniejsze niż było podczas jej trwania. 

Byłby to paradoks historycznej transformacji (choć niezły interes dla 
wielu producentów uzbrojenia), gdyby miało okazać się właśnie teraz, przy 
braku napięć międzynarodowych w naszym regionie, że utrzymywanie 
pokoju miałoby być droższe dla podatników niż poprzednio. Nie sądzę, 
aby to się im podobało i pewnie niełatwo byłoby ich do tego przekonać. 
Sposób sfinansowania kosztów związanych z ewentualnym przystąpieniem 
do NATO musi być do pogodzenia ze stabilizacją i wzrostem gospodar
czym, które są nadrzędne wobec innych dalekosiężnych celów politycznych. 
Tylko wówczas bowiem osiąganie tych celów będzie możliwe. Polska będzie 
szanowanym i liczącym się partnerem na scenie międzynarodowej tylko 
kontynuując politykę sukcesu gospodarczego. Nie jest on bynajmniej zdeter
minowany tym, co już osiągnęliśmy, ponieważ to tylko stwarza dobre 
szanse na przyszłość, które trzeba poprzez mądrą politykę umieć wykorzys
tać. Przy okazji żwawo toczonych dyskusji - i tych publicznie roztrząsanych 
w mediach na całym świecie, jak i tych prowadzonych w zaciszu politycz
nych gabinetów - coraz częściej pojawiają się próby łączenia kwestii 
poszerzenia NATO z przyjmowaniem nowych członków do Unii Europej
skiej. Jest to niepokojące, gdyż dotychczas nie było bezpośredniego związku 
pomiędzy tymi dwoma autonomicznymi, choć równolegle przebiegającymi 
procesami. Ich łączenie może skomplikować obie te sprawy. W Turcji łączy 
się ewentualne poparcie dla przystąpienia do NATO kilku państw Europy 
Środkowej z zielonym światłem dla członkostwa tego kraju w UE. Nie 
należy tego wiązać, integracja w ramach Unii bowiem dokonuje się na 
płaszczyźnie ekonomicznej, a nie politycznej. Niestety, w polityce - tej 
międzynarodowej też - zawiera się niekiedy transakcje wiązane, ale tego 
typu targi są w tym przypadku bardzo niewskazane. 

Przystępowanie do NATO zasadniczo różni się od integracji z Unią 
Europejską. O ile pierwsze jest funkcją decyzji politycznych - także tych, 
które zapadały za zamkniętymi drzwiami w Helsinkach, a które zostaną 
ujawnione za cztery miesiące na drugim końcu Europy w Madrycie - o tyle 
drugie będzie następstwem przeprowadzenia niezbędnych reform struk
turalnych i zmian instytucjonalnych w sferze gospodarczej. Dlatego też 
członkostwo w NATO jest o wiele łatwiejsze niż wejście do UE. O NATO 
tyle się ostatnio mówi nie dlatego, że jest to ważniejsze - bo nie jest - ale 
dlatego, iż jest to pilniejsze, gdyż sprawa poszerzenia paktu jest już teraz 
na porządku dziennym. Nie ulega też wątpliwości, że rozmowy Billa 
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Clintona z Borysem Jelcynem mają decydujące znaczenie dla przyszłego 
członkostwa w NATO Polski i kilku innych krajów regionu. Nie może zaś 
mieć miejsca żadna tego typu rozmowa przywódców najważniejszych 
państw Unii Europejskiej na temat naszego wejścia w jej skład, ponieważ 
w tym trudniejszym do zrealizowania przypadku - i ważniejszym dla 
strategicznych interesów Polski, w tym także właściwie rozumianego na
szego bezpieczeństwa - nie wystarczy nawet najlepsza wola i dobre słowa 
przywódców politycznych. Tu trzeba po prostu spełnić bardzo trudne 
kryteria, a dotyczy to tak samo Turcji, jak i Polski, Węgier i Estonii, Czech 
i Cypru, czy też jakiegokolwiek innego kandydata. 

Są przy tym kraje - jak Austria, Finlandia i Szwecja - które niedawno 
przystąpiły do UE, bynajmniej nie aspirując do członkostwa w NATO, gdyż 
tak właśnie interpretują swoją rację stanu. Są też kraje - jak Turcja czy 
Norwegia - które od dawna są w NATO, ale nie są członkami UE, przy 
czym ten drugi kraj z własnego wyboru. Możliwe wobec tego są różne 
konfiguracje. Najlepiej, oczywiście, być bogatym i zdrowym, ale nie zawsze 
się to udaje. My swego wyboru już dokonaliśmy, ale to jeszcze nie wystar
czy. Za dyskusjami na politycznym szczycie w Helsinkach kryją się bowiem 
też interesy (w tym ekonomiczne) tych, którzy współdecydują o naszych 
losach - czy nam się to podoba, czy nie. Pewne wszakże jest nie tylko nasze 
geopolityczne położenie, być może wreszcie pierwszy raz w historii do 
wygrania w narodowym interesie - ale przede wszystkim to, że nasz głos 
liczy się tym bardziej, im bardziej liczy się nasza gospodarka. 

Miejsce pracy 
Mała pociecha z tego, że rzeczywisty poziom bezrobocia w Polsce jest 
mniejszy niż ten, który co miesiąc pokazują nam GUS-owskie statystyki. 
Według oficjalnych danych w lutym pozostawało bez pracy 13,4 proc. 
ludności, czyli aż co siódmy-ósmy z nas. Faktycznie zaś stopa bezrobocia 
- liczona zgodnie z metodami stosowanymi przez Międzynarodową Or
ganizację Pracy - wynosi około 11 procent i taki jej wskaźnik powinien 
stanowić punkt odniesienia porównań międzynarodowych. 

Różnica bierze się z innego sposobu mierzenia liczby osób pozostających 
bez pracy, a mianowicie MOP traktuje jako bezrobotne wyłącznie osoby 
intensywnie poszukujące pracy i w tym czasie pozbawione nawet częś
ciowego zatrudnienia. Te dwa punkty procentowe - choć czynią znaczną 
w skali społecznej różnicę, oznaczają bowiem, że w rzeczywistości pracę 
ma trzysta tysięcy ludzi więcej, niż sugerują urzędowe dane - nie zmieniają 
jednak faktu, że stopa bezrobocia w Polsce jest duża i nawet nieco prze
kracza jej wysokość w Unii Europejskiej, gdzie obecnie utrzymuje się na 
poziomie ponad 10 procent. 

W krajach przechodzących rynkową transformację bezrobocie waha się 
w przedziale od 3 do 25 procent, ale do tych informacji trzeba odnosić się 
z dużą rezerwą, rynek pracy bowiem nie jest jeszcze u nas dostatecznie 

131 



Odpowiedzi i pytania 

rozwinięty i uregulowany. W wielu przypadkach (w tym i w Polsce) 
występują zniekształcenia strukturalne wynikające z nierejestrowanego nad
miaru siły roboczej w rolnictwie, gdzie jest on relatywnie duży, w innych 
zaś - na przykład w Czechach czy Rosji - faktyczny poziom bezrobocia jest 
wyraźnie zaniżony. W tym drugim przypadku wcześniej publikowane dane 
zostały poważnie zweryfikowane w górę i obecnie mówi się o bezrobociu 
przekraczającym 9 procent, choć z pewnością jest ono - i niestety będzie 
w jeszcze większym stopniu - wyższe. 

Przy spadku dochodu narodowego o połowę trudno tłumić bezrobocie 
na dłuższą metę, stąd też w takich krajach jak Rosja czy Ukraina bezrobocie 
będzie rosło jeszcze przez kilka lat, pomimo że w tym czasie produkcja 
będzie się już zwiększała. Jest to typowa cecha przejściowo występująca na 
rynku pracy w gospodarkach transformowanych. W Polsce mieliśmy do 
czynienia z takim procesem przez jakieś dwa lata - od połowy 1992 do 
połowy 1994 r. - kiedy to rosła produkcja, ale zarazem rosło bezrobocie, 
obniżał się bowiem w rezultacie zmian strukturalnych poziom zatrudnienia. 

Obecna sytuacja na naszym rynku pracy zdeterminowana jest dwoma 
procesami. Wciąż jeszcze jest ona skutkiem przestrzelenia polityki stabili
zacyjnej w początkowym okresie transformacji, kiedy to społeczne koszty 
były większe od zapowiadanych, korzyści zaś mniejsze od obiecywanych. 
Pomimo drastycznego obniżenia poziomu dochodów realnych w latach 
1990-92 lawinowo - w ślad za załamaniem poziomu produkcji - narastało 
bezrobocie. Miało ono wynieść tylko 5 procent, faktycznie zaś w końcu 1993 
r. sięgało 16 procent! Dużo większy też, niż uprzednio zakładano, był w tym 
czasie poziom inflacji, a wszystko to (miast planowanej równowagi) prze
łożyło się na deficyt budżetu państwa rzędu 6-7 procent PKB w latach 
1991-92. 

Drugi proces kształtujący obecną sytuację na rynku pracy to wzrost 
gospodarczy, który z czasem został uruchomiony. Mleko wtedy było jednak 
rozlane i - choć wcześniej było to do uniknięcia - trudne działania 
redukujące bezrobocie wystartowały przy jego bardzo wysokiej, zawinionej 
błędną polityką stopie. Jej rekordowy poziom latem 1994 r. sięgnął 16,9 
proc. według danych oficjalnych albo 15,9 proc. licząc metodą MOP. 

Ciekawe, że nikt nie chce dostrzec, że nasze osiągnięcia w walce z bez
robociem tym razem są wyraźnie większe, niż pierwotnie zakładano. 
Strategia dla Polski przewidywała stopę bezrobocia w końcu 1996 r. w wy
sokości 15,6 proc, w rzeczywistości zaś była ona aż o dwa punkty niższa, 
co oznacza, że poprzez politykę rozwoju gospodarczego dla ponad ćwierć 
miliona ludzi stworzyliśmy szybciej możliwości godziwego zarobkowania. 
Obniżenie bezrobocia o około 3,5 punkta procentowego podczas trzech lat 
w standardach międzynarodowych jest rzadko spotykane, ale znowu mamy 
tu do czynienia z pewnym specyficznym dla transformacji procesem. 

Spadek bezrobocia o około 700 tysięcy w latach 1994-97 nie oznacza, że 
powstało dokładnie tyle nowych miejsc pracy. Co prawda, na ścieżce 
szybkiego wzrostu gospodarczego przybyło dodatkowych miejsc zatrud
nienia wiele - bo jakieś pół miliona - i przy okazji charakteryzuje je większa 
konkurencyjność produkcji, wyższa wydajność pracy i lepsze płace. Zara-
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zem trwa proces dyscyplinowania rynku pracy pod kątem dostosowywania 
go do standardów międzynarodowych. Nie idziemy tu jednak drogą brytyj
ską, kiedy to za rządów Margaret Thatcher dwunastokrotnie redefiniowano 
bezrobocie (a więc i miarę jego stopy) i raz tylko nie uległa ona w wyniku 
tej twórczości zmianie, jedenaście zaś razy - łatwo zgadnąć - spadła. 

Rynek pracy jest relatywnie sztywny w każdej transformowanej gos
podarce, przede wszystkim ze względu na małą mobilność siły roboczej 
i dużą regionalną koncentrację bezrobocia. Podobnie jak na mapie krajów 
przechodzących transformację, tak i w ich granicach stopa bezrobocia jest 
znacznie zróżnicowana; u nas w ujęciu wojewódzkim od około 5 do 25 
procent. Niedorozwój rynku mieszkaniowego zasadniczo ogranicza zdol
ność siły roboczej do migracji. Stąd też okres poszukiwania zatrudnienia 
jest u nas znacznie dłuższy w porównaniu do krajów zachodnich. 

Bezrobocie w rozwiniętym kapitalizmie też jest bardzo zróżnicowane. 
O ile w USA wynosi ono- tylko 5,3, a w Japonii 3,3 proc. (choć są analizy 
szacujące tam faktyczne bezrobocie aż na 9 procent), to w Unii Europejskiej 
poziom ten jest znacznie wyższy. Stopa bezrobocia we Francji osiągnęła 
ostatnio 12,7 proc, we Włoszech 11,9 i w Niemczech 11,3, co jest rekor
dowym poziomem od z górą sześćdziesięciu lat. Są to więc wskaźniki 
podobne do naszego, ale mechanizmy ich zmian nie są identyczne. Kon
tynuacja procesu dostosowań strukturalnych i dalszej liberalizacji na ścieżce 
szybkiego wzrostu stwarza szanse, że do Unii Europejskiej będziemy za 
pięć lat wchodzić z bezrobociem podobnym jak w Austrii czy Szwecji, gdzie 
wynosi ono odpowiednio 7,2 i 8,8 proc, a nie zbliżonym do Finlandii - 16,5 
proc, czy Hiszpanii, gdzie jest ono rekordowo wysokie i od lat oscyluje 
wokół 22 procent. 

Warto pamiętać, że do takich wysokich wskaźników w tych krajach 
doszło przy okazji przekształceń ekonomicznych związanych z procesem 
integracji z Unią Europejską. Nam też by to groziło, gdyby kontynuowana 
była polityka z początku lat 90., ale dobrze, że jesteśmy już bliżej ich końca. 

Helsinki, 28 marca 1997 r. 

Od finlandyzacji do europeizacji 
Finlandyzacja to termin z minionej epoki zimnej wojny. Tak nazwano 
proces, przez który przechodziła Finlandia - państwo o obszarze Polski, ale 
leżące nie w centrum Europy, lecz na jej obrzeżu. Określenie to miało 
konotację pejoratywną, tak bowiem nazwano sytuację, w wyniku której kraj 
pozostawał formalnie neutralny, ale był wrażliwy na wpływy ekonomiczne 
i polityczne ze strony swego wielkiego sąsiada. Neutralność polityczna była 
powiązana ze specyficznymi relacjami ekonomicznymi, a zwłaszcza hand
lowymi w zakresie dostaw wiązanych surowców energetycznych. 

Na uprzywilejowanych kontaktach Finlandia korzystała, gdyż radziecki 
eksport do tego kraju był przez ZSRR subsydiowany. Do handlu dopłacano, 
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co miało dać Związkowi Radzieckiemu pozytywne efekty polityczne po
przez wzorcowe stosunki z państwem kapitalistycznym. 

Rozpad Związku Radzieckiego i towarzyszący temu rozległy gospodar
czy kryzys wywarł na Finlandię znaczny, największy na zachodzie Europy 
ujemny wpływ, pociągając za sobą kilkuletni okres głębokiej recesji. W la
tach 1991-93 PKB spadł aż o 12 procent. Dopiero ostatnie lata cechują się 
szybkim - tym razem najwyższym w Unii Europejskiej, do której Finlandia 
dołączyła w 1995 r. - tempem wzrostu gospodarczego. W tym roku 
przekroczy ono 4,5 procent. W wyniku tych dwu fal - załamania po okresie 
finlandyzacji i ekspansji w okresie europeizacji - fiński PKB sięga teraz 130 
miliardów dolarów, a więc jest tylko o 15 procent mniejszy niż w Polsce, 
choć to my mamy ludności ponad siedmiokrotnie więcej. Korzystając sporo 
na integracji europejskiej, Finlandia wyraźnie popiera dążenia do członkos
twa w UE tak państw nadbałtyckich - zwłaszcza sąsiedniej Estonii, dla 
której stała się największym partnerem handlowym - jak i Polski. Będziemy 
mogli przekonać się o tym ponownie podczas nadchodzącej wizyty prezy
denta Martti Ahtisaari. 

Jeśli chodzi o innych wschodnich sąsiadów, to wydaje się, że także 
Białoruś dokonała wyboru strategicznych kierunków przebudowy państwa, 
choć jest to wybór zgoła inny i motywowany bardziej politycznie niż 
ekonomicznie. Unia z Rosją przynajmniej na krótką metę, jej zwolennikom 
wydaje się wygodniejsza od wikłania się w trudną przebudowę systemu 
gospodarczego i politycznego w kierunku rynku i demokracji. Zasadniczo 
odmienna jest opcja państw nadbałtyckich - Estonii, Litwy i Łotwy. Ich 
niezawisłość polityczna ściśle wiąże się z emancypacją ekonomiczną. Jest 
ona rozumiana nie tyle jako uniezależnienie się na polu gospodarczym od 
zagranicy, ale jako wejście w nowe typy związków gospodarczych z innymi 
niż Rosja partnerami strategicznymi. Podstawowe znaczenie ma tu Unia 
Europejska, w tym głównie jej skandynawscy członkowie (Finlandia, Szwe
cja i Dania) oraz Niemcy. Szczególną rolę winna odegrać też Polska, nie 
tylko ze względu na bliskie sąsiedztwo, ale przede wszystkim z uwagi na 
wielkość naszej gospodarki. Choć wynoszący w sumie około 30 miliardów 
dolarów PKB trzech nadbałtyckich krajów jest pięciokrotnie mniejszy niż 
w Polsce, to jest to dla nas godny zachodu rynek. 

Nasze stosunki gospodarcze z Litwą, Łotwą i Estonią są jednak wątłe. 
Tak od strony wymiany handlowej, jak i z punktu widzenia wspólnych 
przedsięwzięć inwestycyjnych i produkcyjnych. Cenne są działania naszego 
Klubu Wschodniego - organizacji służącej rozwojowi współpracy z krajami 
WNP i republikami nadbałtyckimi. Dobrze temu służy międzynarodowa 
konferencja przedsiębiorców odbywająca się właśnie w stolicy Łotwy. 
Wymiana informacji i doświadczeń oraz nawiązywanie bezpośredniej 
współpracy powinny pomóc w rozwoju handlu oraz wspólnych przedsię
wzięć inwestycyjnych. Wymaga to jednak sprostania zagranicznej kon
kurencji. Na Litwie i Łotwie drugie po Rosji miejsce w obrotach handlowych 
zajęli już Niemcy, w Estonii zaś lokują się na czwartej pozycji - po Finlandii, 
Rosji i Szwecji. Polska tylko w przypadku Litwy (skromne 4,2 procent 
litewskiego importu) mieści się w pierwszej piątce ich handlowych part-
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nerów. Za to na Łotwie zarejestrowanych jest już około 200 spółek z udzia
łem polskiego kapitału, co daje nam szóste miejsce pod względem liczby 
działających tu joint ventures. 

Życzliwe zainteresowanie przejawia się tutaj dla osiągnięć naszej gos
podarki i alternatywnej polityki lat 1994-97, która w odróżnieniu od 
większości innych transformowanych państw była w stanie szybko wy
prowadzić gospodarkę z zapaści początku lat 90. Choć Polska jest obiektem 
uznania oraz źródłem inspiracji, to powoli (zwłaszcza na tle przeciągającej 
się recesji w Rosji, na Białorusi i Ukrainie) zwiastuny wychodzenia z kry
zysowego dołka pojawiły się też w krajach nadbałtyckich. W Estonii po 
spadku PKB o 23 proc. w latach 1992-94, zwiększył się on o 6,3 procent 
w okresie 1995-96. Na Łotwie - po katastrofalnym spadku aż o 42 procent 
w latach 1992-93 - zaczął się on zwiększać (spadając przejściowo w 1995 
roku) i wzrósł w latach 1994-96, choć ledwie o 2,4 procent. Na Litwie - po 
drastycznym załamaniu lat 1992-93, kiedy to PKB obniżył się o 45 procent 
- w okresie 1994-96 rósł on z roku na rok coraz szybciej, by w sumie 
zwiększyć się o 7,2 procent. 

Dla spełnienia ambicji państw nadbałtyckich co do pełnej integracji 
z Unią Europejską współpraca z Polską ma spore znaczenie. Może nawet 
tędy - podobnie jak poprzez rozwój żywych kontaktów ze Skandynawią 
- prowadzi ich droga do Unii. Bałtowie mają świadomość, że wejście do 
UE będzie możliwe tylko wówczas, gdy dostanie się tam wcześniej Polska. 
Stąd też to, co służy rozwojowi współpracy z nami, sprzyja też integracji 
z całą Europą. Teraz mówi się o finlandyzacji w nowym znaczeniu jako 
szansie ma europeizację. Mówi się również o polonizacji jako skutecznym 
sposobie na rozwój gospodarczy w zupełnie nowych warunkach i w innym 
już świecie. 

Ryga, 7 kwietnia 1997 r. 

Po siedmiu chudych latach 
Już kilka lat z rzędu nie spełniają się prognozy instytutów badawczych 
i założenia organizacji międzynarodowych co do wejścia krajów dawnego 
obozu socjalistycznego w fazę trwałego wzrostu gospodarczego. W nie
których przypadkach opór przekształcanej materii jest tak silny, że - po
mimo zapowiedzi i obietnic - produkcja zamiast rosnąć, nadal spada. O ile 
w 1991 r. jej poziom uległ obniżeniu - niekiedy drastycznemu, sięgającemu 
nawet piątej czy czwartej części dochodu narodowego - we wszystkich 26 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz byłego Związku Radzieckiego, 
to w roku 1995 recesja trwała nadal, zaś w roku 1996 już tylko (albo aż 
jeszcze) w 7 z nich, a mianowicie w Bośni-Hercegowinie, Bułgarii, Moł-
dowie, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie. 

Szczególne znaczenie ma tutaj spadek produkcji w Rosji i na Ukrainie 
ze względu na wielkość tych krajów. Ich rezultaty ekonomiczne rzutują na 
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wyniki całego regionu i stąd właśnie bierze się marna skala wzrostu 
przeciętnego poziomu produkcji we wszystkich transformowanych gos
podarkach, wynosząca w minionym roku ledwie 0,6 procent. Jest to wypad
kowa wzrostu o 4,3 procent w państwach Europy Środkowej i Wschodniej 
i krajach nadbałtyckich oraz spadku o dalsze 5,4 procent w poradzieckich 
gospodarkach Wspólnoty Niepodległych Państw. Po siedmiu chudych la
tach przeciętny (liczony średnią ważoną) poziom produktu krajowego 
brutto państw transformowanych w porównaniu z 1989 rokiem wyniósł 
w 1996 roku 71 procent. Od tego poziomu wskaźnik dla Europy Środkowej 
odchyla się w górę, sięgając 91 procent, dla WNP natomiast w dół o 20 
punktów, wynosząc ledwie 51(!) procent. 

Na tym tle szczególnie korzystnie prezentuje się Polska - jedyny kraj, 
który przekroczył poziom produkcji sprzed okresu początkującego systemo
wą transformację. Nasz PKB w 1996 roku sięgnął 105 proc. poziomu z roku 
1989, jednakże przy zgoła odmiennej, unowocześnionej i bardziej konkuren
cyjnej w skali międzynarodowej strukturze produkcji. 

Wskutek przyrostu aż o 25 proc. podczas czterech lat realizacji Strategii 
dla Polski nasz PKB w tym roku przekroczy 110 procent wielkości sprzed 
siedmiu lat, w całej zaś grupie 26 transformowanych krajów wskaźnik ten 
sięgnie dopiero około 73 proc. W Europie Środkowej i Wschodniej wielkość 
produkcji z okresu poprzedzającego transformacyjną recesję zostanie osiąg
nięta dopiero w 1999 roku, kiedy to nasz PKB - o ile konsekwentnie i mądrze 
kontynuowana będzie polityka stabilizacji i wzrostu - osiągnie wskaźnik 
125 proc, wynosząc blisko 200 miliardów dolarów. Europejski Bank Od
budowy i Rozwoju słusznie zwraca jednak uwagę, że nadmierne zaciskanie 
przez bank centralny polityki monetarnej może niepotrzebnie wyhamować 
tempo wzrostu już w tym roku. 

Uwypuklając te tendencje, doroczny raport EBOiR dostrzega proces 
różnicowania sytuacji ekonomicznej w naszym regionie. Oczekiwania wzro
stu nie tylko nie spełniły się kolejny już raz w odniesieniu do Rosji, ale 
także nie przewidywany był tak znaczny spadek PKB (aż o 10 proc. 
w zeszłym roku) w Bułgarii. Stało się to wskutek rozległego kryzysu sektora 
bankowego, czego my potrafiliśmy uniknąć konsekwentnie - wbrew trud
nościom i zorganizowanym naciskom - rekapitalizując i konsolidując nasze 
banki. Bogatszy o takie doświadczenia EBOiR boi się w ogóle prognozować 
skalę zmian PKB w tym roku w Albanii, choć jeszcze niedawno zakładano 
kontynuację wysokiej dynamiki z lat poprzednich. Dzisiaj - niestety - spo
dziewać się można raczej spadku na skalę podobną jak ostatnio w Bułgarii. 

Można mieć także obawy, czy spełni się prognoza 4-proc. wzrostu 
w Czechach, coraz wyraźniej odczuwających skutki niedostatecznych zmian 
w strukturze gospodarczej i nieprzemyślanej prywatyzacji, co odzwierciedla 
się w niebezpiecznie już wysokim poziomie deficytu obrotów z zagranicą 
oraz narastających przejawach kryzysu banków. 

EBOiR udziela po części odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób unikać 
tego rodzaju zagrożeń, wskazując na kluczowe znaczenie polityki gospodar
czej. Coraz wyraźniej na tle tych siedmiu chudych dla większości lat widać, 
że jedni radzą sobie lepiej, inni gorzej, choć punkty startu, warunki geopo-
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lityczne, zasoby kapitałowe, jak i jakość czynnika ludzkiego były podobne. 
Dzieje się tak, ponieważ niejednakowa była polityka gospodarcza. Nic zatem 
dziwnego, że tegoroczny, właśnie ogłoszony w Londynie raport EBOiR 
stwierdza, że najlepiej funkcjonującą gospodarkę w regionie miała Polska, 
choć w moim przekonaniu wciąż jeszcze nie do końca właściwie iden
tyfikuje źródła tego sukcesu. Miałem okazję wiele rozmawiać o tym z na
szym przedstawicielem w banku - Janem Krzysztofem Bieleckim - do
strzegając przy okazji, że na gruncie czysto profesjonalnym coraz lepsze 
jest zrozumienie potrzeby aktywnej polityki państwa, zwłaszcza w sferze 
zmian strukturalnych. Sukcesy osiąga się tam, gdzie polityka gospodarcza 
państwa interweniuje mądrze, a nie tam, gdzie została zaniechana lub po 
prostu jest błędna. 

Towarzyszące dorocznemu spotkaniu udziałowców EBOiR całodniowe 
seminarium poświęcone było rozwojowi infrastruktury. We wprowadzają
cym do dyskusji wykładzie zaprezentowałem nasze podejście do jej rozwoju 
w warunkach gospodarki rynkowej. EBOiR stara się nie tylko współfinan
sować proces zmian infrastrukturalnych, ale również sprzyjać jak najszer
szemu dopływowi inwestycji prywatnych do tego sektora. Jego aktywność 
- co tu się wyraźnie obserwuje - znacząco przyczynia się do coraz więk
szego zainteresowania inwestycjami prywatnego kapitału w naszym regio
nie. 

Docenić też warto nieco inne niż wcześniej podejście EBOiR do kwestii 
instytucjonalnej obudowy procesów rozwoju. Widać przecież już gołym 
okiem, że nawrót ostrego kryzysu w Albanii i Bułgarii, jak i przeciągająca 
się recesja w Rosji i na Ukrainie są skutkiem nie tyle złej polityki gospodar
czej, ale faktu, że jest ona możliwa ze względu na brak właściwych zmian 
instytucjonalnych. Nie mówi się o tym jeszcze wprost, ale coraz wyraźniej 
rysuje się przewaga opcji interwencyjnego nacisku państwa na zmiany 
strukturalne nad coraz bardziej zgranym podejściem monetarystycznym 
i liberalnym. 

Może stąd właśnie wzięło się tak duże zainteresowanie specjalnym 
seminarium, które miałem dla kadry EBOiR w przeddzień londyńskiego 
szczytu. Każdy wolałby mieć chudych lat jak najmniej. Nam się to nawet 
zupełnie nieźle udało. 

Londyn, 13 kwietnia 1997 r. 

Żyjmy dłużej 
Dwadzieścia lat życia to dużo. Taka właśnie jest różnica pomiędzy przecięt
ną długością trwania życia w grupie państw o niskich dochodach (z 
wyłączeniem Chin i Indii), gdzie żyje się tylko 56 lat, oraz dochodach 
wysokich, gdzie życie trwa 77 lat. W skrajnych przypadkach: w Japonii żyje 
się średnio aż 79 lat, a w Gwinei tylko 38. Polska plasuje się na tej liście 
stosunkowo wysoko. Pośród 57 krajów kwalifikowanych przez Bank Swiato-
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wy w grupie o średnim poziomie dochodów tylko w Grecji (78 lat) 
i w Kostaryce (77) żyje się wyraźnie dłużej niż w Polsce. Podobnie jak u nas, 
72-73 letni okres życia to przeciętna dla takich krajów jak pobliskie Czechy, 
Chorwacja, Słowacja i Macedonia czy też odległa Argentyna, Korea, Panama 
i Urugwaj. 

Rok życia to nie tak wiele. O tyle właśnie wydłużył się przeciętny okres 
życia w Polsce w latach 90., a dokładnie między rokiem 1992 a 1996, 
wcześniej bowiem żyliśmy mniej więcej tyle samo lat. O ile tzw. przeciętne 
trwanie życia wynosiło w 1980 r. dla mężczyzn 66,9 lat i dla kobiet 75,4 
lata, to w 1992 r. wskaźnik ten był praktycznie taki sam. Dopiero ostatnio 
dostrzec można oznaki pewnego wydłużania się okresu życia, choć wciąż 
stoi pytanie, czy jest to długookresowa tendencja, czy też tylko doraźna 
zmiana. Jeszcze ważniejsze dla wszystkich jest pytanie o przyczyny tego 
zjawiska, jak i jego skutki nie tylko demograficzne, ale także gospodarcze 
i społeczne. 

Dobrze jest żyć dłużej, ale jeszcze lepiej, gdy żyje się w zdrowiu 
i dostatku. A z tym różnie bywa. W większości przypadków w transfor
mowanych gospodarkach posocjalistycznych nastąpiło pogorszenie sytuacji. 
Oczywiście, ważna jest też odpowiedź na pytanie o związki między trans
formacją a szeroko rozumianymi warunkami życia. Jedni odpowiadają, że 
socjalne napięcia, niedostatek i ubóstwo oraz rozliczne społeczne nierówno
ści są konsekwencją załamania gospodarczego, przez jakie przechodzą kraje 
kroczące do gospodarki rynkowej. Inni podkreślają z kolei, że to prze
dłużająca się recesja wynika z transformacji systemowej jako takiej i to 
właśnie same zmiany ustrojowe pociągają za sobą dotkliwe i niekorzystne 
procesy. 

Są jednak takie kraje, gdzie żyje się krócej niż kiedyś. Można to, niestety, 
zaobserwować we wszystkich prawie państwach poradzieckich - łącznie 
z nadbałtyckimi. Dotyczy to szczególnie mężczyzn, którzy w 1995 r. umie
rali w Rosji przeciętnie w wieku 58 lat, a więc o ponad sześć lat wcześniej 
niż w roku 1989! Podobne zjawisko występuje na Ukrainie (skrócenie czasu 
życia o ponad trzy lata) czy też nawet w Estonii (o cztery lata mniej) i na 
Łotwie (aż o pięć i pół roku mniej). Nie ulega wątpliwości, że są to 
konsekwencje załamania gospodarczego i zaburzeń społecznych towarzy
szących transformacji ustrojowej. W takich sytuacjach jeszcze bardziej do
skwiera brak środków na finansowanie polityki socjalnej ochraniającej 
standard życiowy. Jeśli przechodzi się przez kataklizm gospodarczy (bo 
czymże jeśli nie katastrofą jest drastyczny spadek dochodu narodowego 
przez siedem kolejnych lat?), to musi się on przenieść na sferę społeczną 
i pociągnąć za sobą nie tylko pogorszenie warunków życia, ale wręcz jego 
skrócenie. 

U nas - po kilku latach żmudnych prac - reforma systemu emerytalnego 
weszła w kolejną, być może decydującą fazę. Wypracowane w ramach 
Strategii dla Polski koncepcje nabrały już (albo raczej wreszcie) kształtu 
i stosowne projekty ustaw oczekują na parlamentarną aprobatę. Powinny 
ją uzyskać, bo są to dobre propozycje, co rozumie wielu parlamentarzystów 
i polityków tak po stronie rządzącej koalicji, jak i opozycji. Łączą one 
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w rozsądny sposób troskę o zapewnienie środków na utrzymanie obecnego 
pokolenia emerytów i rencistów z dbałością o interesy następnych pokoleń. 
Stopniowe przechodzenie od coraz bardziej niewydolnego systemu repar-
tycyjnego (kiedy to strumień wydatków na renty i emerytury finansuje się 
z bieżących składek i dopłat budżetowych) do systemu funduszowego, 
wymaga porozumienia politycznego. 

Ustawa o wykorzystaniu części mienia Skarbu Państwa na rzecz reformy 
systemu ubezpieczeń społecznych stwarza przesłanki do częściowego sfi
nansowania nowego systemu i teraz dopiero niektórzy dostrzegają, jak 
dobrze się stało, że jest jeszcze wartościowy majątek państwowy, z którego 
w wyniku hamowania prywatyzacji około osiemdziesiąt najlepszych przed
siębiorstw zasili specjalne obligacje prywatyzacyjne. Ustawa o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych kładzie podwaliny pod drugi filar 
całego systemu, czyli powszechne obowiązkowe fundusze emerytalne, 
stworzone ze skierowania do nich części składki na ubezpieczenia społecz
ne. Te rozwiązania wsparte są ustawą o pracowniczych programach eme
rytalnych, która dotyczy trzeciego, dobrowolnego filaru całego systemu. 
Teraz - po przygotowaniu ustawy-matki określającej funkcjonowanie całego 
systemu - konsens wokół tak pomyślanej reformy powinien być większy 
niż kiedykolwiek przedtem. Konkretne rozwiązania opracowane w specjal
nie utworzonym Biurze Pełnomocnika rządu do spraw Reformy Zabez
pieczenia Społecznego pod kierunkiem Michała Rutkowskiego i przepro
wadzane przez Jerzego Hausnera, pełnomocnika rządu, zyskały nie tylko 
akceptację Rady Ministrów, ale także Komisji Trójstronnej. To dobrze rokuje 
i powinno ułatwić rychłe uchwalenie jeszcze przed wyborami tych ustaw 
przez parlament. Zresztą w jego kuluarach cały czas prowadziliśmy pewne 
prace, nie zawsze zważając na podziały koalicyjno-opozycyjne. Żyć dłużej 
chcą wszyscy. 

Helsinki, 21 kwietnia 1997 r. 

Przegrać wybory 
Międzynarodowa pozycja brytyjskiej gospodarki w końcu XX wieku jest 
zgoła odmienna niż w minionych czasach. Pośród najbardziej rozwiniętych 
państw świata Wielka Brytania plasuje się poniżej przeciętnej, z produktem 
krajowym brutto około 19 tys. dolarów na mieszkańca, co stanowi połowę 
szwajcarskiego, i o 20 proc. mniej niż w całej grupie 25 państw o wysokim 
dochodzie narodowym. Dzisiaj z dawnych kolonii już tylko Irlandia i Nowa 
Zelandia mają mniejszy PKB, bo nawet Hongkong i Singapur prześcignęły 
pod tym względem swoją dawną metropolię. Różnice nie są tak znaczne, 
gdy w porównaniach uwzględnić parytet siły nabywczej. Wtedy Szwajcarzy 
są bogatsi już tylko o jedną czwartą, a rzeczywiste różnice między pozio
mami rozwoju są wyraźnie mniejsze, niż sugerują dane statystyczne. Innymi 
słowy, parytet siły nabywczej służy nam do porównania rzeczywistej 
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wartości dochodów, informując, ile można kupić za dany dochód w jednym 
kraju w porównaniu z tym, co można byłoby nabyć za ten sam dochód 
w innym. Z takiej perspektywy brytyjski PKB na jednego mieszkańca jest 
obecnie większy od naszego około dwuipółkrotnie, a różnica zmniejszyła 
się wyraźnie podczas ostatnich lat. 

Warto pamiętać, że o poziomie życia decydują nie tylko dochody, ale 
również zgromadzone zasoby. Tak jak w przypadku ludzi, którzy korzystają 
z dobytku całego życia i bieżących dochodów, tak też jest w przypadku 
narodów. Szczególnie łatwo dostrzec to można w Wielkiej Brytanii. Przez 
wieki całe gromadzono mnóstwo bogactwa, zwłaszcza w okresie kolonial
nym. Do dziś ma to swoje przełożenie na zasobność państwa. Współcześnie 
pozycja brytyjska jest wciąż znacząca, ale bierze się to z innych źródeł. 
Londyn to jedno z centrów finansowych świata. Ocenia się, że ulokowane 
tu banki i fundusze inwestycyjne zarządzają kapitałem około trzech bilio
nów dolarów. Dla porównania - jest to równowartość naszego 20-letniego 
PKB. 

Te czynniki - bogata spuścizna materialna oraz obracanie gigantycznym 
majątkiem, w dużej części cudzym, bo tylko zarządzanym przez londyńs
kich finansistów - lokują Wielką Brytanię korzystnie pośród możnych tego 
świata. W okresie powojennym najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką 
Unii Europejskiej były Włochy (tak, właśnie Włochy, a nie Niemcy), Wielka 
Brytania natomiast pozostawała w tyle. Ostatnie lata z kolei były z tego 
punktu widzenia lepsze, a nadchodzące mają być jeszcze korzystniejsze. 
Szacuje się, że w całej Unii PKB wzrośnie w 1997 r. o 2,4 proc, zaś w Wielkiej 
Brytanii - o 3,3 proc. Do najniższego od wielu lat poziomu - bo tylko 6,1 
w porównaniu z jeszcze 7,8 proc. rok temu - spadło bezrobocie. Bardzo 
niska (2,4 proc.) jest inflacja. 

Rząd jest w stanie utrzymać mały deficyt, spełniać kryteria z Maastricht. 
Deficyt budżetowy w 1997 r. - krytyczny z punktu widzenia wprowadzenia 
unii walutowej - według prognoz Unii Europejskiej wynieść ma 2,9, 
a według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 3,1 proc. Notabene 
MFW dla wszystkich dużych państw UE - Niemiec, Włoch, Francji, Hisz
panii i Wielkiej Brytanii, a także dla Belgii, Grecji i Irlandii - przepowiada 
deficyt większy niż czyni to sama Unia. Najciekawsze jest to, że MFW dla 
tych właśnie państw - i tylko dla nich - zakłada w każdym przypadku 
przekroczenie pułapu 3 proc, a więc niezmieszczenie się w kryterium 
z Maastricht. Jednakże w Londynie to nie jest ważne, gdyż Wielka Brytania 
postanowiła, że choć formalnie by mogła - nie będzie wchodzić do unii 
walutowej od samego początku, czyli od 1999 r. Oficjalnie przynajmniej 
panuje konsensus, że można poczekać na bieg wydarzeń i decyzję o ewen
tualnym wprowadzeniu wspólnej waluty podjąć w swoim czasie, obser
wując jej funkcjonowanie tam, gdzie euro wejdzie do obiegu już niedługo. 
W istocie jednak podziały poglądów w tej materii biegną w poprzek partii, 
a nie pomiędzy nimi. 

Na takim tle mogłoby się wydawać, że brytyjscy konserwatyści spokojnie 
wygrają nadchodzące wybory i utrzymają się przy władzy przez następne 
pięć lat, prowadząc swój kraj w XXI wiek. Tak jednak nie jest. Gdy 
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rozmawiałem z premierem Johnem Majorem w styczniu w Kalkucie, już 
wtedy nie miał żadnych wątpliwości, że czas torysów u steru rządu dobiega 
końca. Wniosek z tej rozmowy, a przede wszystkim z faktów jest taki, że 
nawet przy skutecznej polityce gospodarczej, gwarantującej wzrost produk
cji i zatrudnienia, a w rezultacie poprawę warunków życia, wybory można 
po prostu przegrać. Jak ktoś je przegrywa, to ktoś inny musi je wygrać, 
choć w Londynie mówi się, że konserwatyści zasłużyli swoją polityką na 
przegraną, natomiast laburzyści nie zasługują swoim programem i zdolnoś
cią jego urzeczywistniania na wygraną. 

Konserwatyści tracą władzę nie dlatego, że uprawiali złą politykę gos
podarczą. Taki zarzut nie byłby usprawiedliwiony, choć wiele rzeczy można 
byłoby z pewnością zrobić lepiej, zwłaszcza w sferze podziału dochodów. 
Tracą władzę ze względu na sposób, w jaki ją sprawowali, i brak zdolności 
do skutecznego rozwiązywania problemów spoza obszaru gospodarki, 
związanych m.in. z przestępczością, polityką międzynarodową czy kwestią 
imigracji. Tracą władzę także i dlatego, że ludzie są już zmęczeni i chcą 
zmiany. Na inne, a czy to będzie oznaczać na lepsze, dopiero się okaże. 
U nas w epoce transformacji czas biegnie dużo szybciej i niektórzy mogą 
pragnąć podobnej zmiany nie po osiemnastu, ale już po czterech latach tych 
samych rządów. 

Brytyjczycy są zmęczeni nie tylko odchodzącym rządem, ale również 
jego ministrem finansów. Tylko 3 proc. ludności twierdzi, że byłoby skłonne 
powierzyć swoje finanse memu niedawnemu znakomitemu koledze - kan
clerzowi skarbu Kenneth Clarke'owi. Jego następcy z partii pracy - Gordo
nowi Brownowi - zawierzyć jest skłonnych aż 6 proc. Brytyjczyków, a gdyby 
przyszło rządzić liberałom, to ich kandydat na ministra finansów nie 
zostałby nawet wpuszczony do brytyjskiego domu. Dobrze, że jest jeszcze 
tak wielu innych, którzy nader chętnie zajmują się cudzymi pieniędzmi. 

Londyn, 26 kwietnia, 1997 r. 

ABCDE... 
Dawno nie było tak dobrego samopoczucia w środowisku światowej elity 
ekonomicznej. Daje się to wyraźnie dostrzec przy okazji wiosennej sesji 
Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Globalna 
gospodarka zaiste wydaje się w dobrej kondycji, inflacja jest najniższa od 
wielu lat, rosną szybko obroty światowego handlu przy ogólnej tendencji 
do jego liberalizacji, do czego Bank i Fundusz zawsze zachęcały. Gorzej jest 
z bezrobociem, które stanowi szczególnie dotkliwy problem nie tylko 
w mniej rozwiniętych obszarach świata, ale i w Unii Europejskiej, gdzie 
stopa bezrobocia wciąż przekracza 10 procent. W USA i Japonii jest znacznie 
niższa - odpowiednio 5,2 i 3,3 procent. 

W swoich najnowszych prognozach MFW przewiduje dalsze zwiększenie 
tempa wzrostu gospodarczego w skali światowej - z 4 procent w 1996 r. 
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do 4,4 w latach 1997-98. Najwyższa dynamika - 6,6 procent w tym 
i następnym roku - spodziewana jest w krajach tradycyjnie określanych 
jako rozwijające się. W ciągu ostatnich kilkunastu lat znaczna ich część 
bardzo poprawiła swoje położenie, korzystając także z pomocy technicznej 
i finansowej BŚ i MFW. 

Dla wielu z nich wciąż dotkliwe jest jednak obciążenie długiem za
granicznym, przy czym najważniejsza jest nie tyle wielkość samego za
dłużenia, ile wskaźnik jego obsługi (liczony jako stosunek płatności rat 
kapitałowych i należnych odsetek do całości wpływów z eksportu dóbr 
i usług). Na czele światowej listy dłużników znajduje się tradycyjnie Meksyk 
z długiem 165 miliardów dolarów i Brazylia zadłużona na 160 miliardów. 
Zaraz po nich plasuje się Rosja (ponad 120 mld) i Chiny (120 mld), które 
mają jednak korzystny wskaźnik obsługi długu (6,6 i 9,9 procent). Wskaźnik 
ten przekracza 33 proc. wpływów z eksportu nie tylko w Brazylii, Algierii 
czy Argentynie, ale także na Węgrzech, gdzie jest rekordowo wysoki (39,1 
procent). Na tym tle Polska - z 12,2 proc. wskaźnikiem obsługi zadłużenia 
- trzyma się zupełnie dobrze. 

To dobrze, że oczekiwane jest zwiększenie skali wzrostu produkcji 
w gospodarkach transformowanych. W fazę wzrostu powinna wreszcie 
wkroczyć Rosja. Ten kraj sporo waży, stąd m.in. bierze się prognoza 
przyspieszenia tempa wzrostu dla całej grupy krajów transformowanych 
z 0,1 w zeszłym roku do 3,0 procent w roku bieżącym i 4,8 w następnym. 

Państwa najbardziej rozwinięte mają przyspieszyć tempo swego rozwoju 
z 2,5 proc. w dwu poprzednich latach do 2,9 w latach 1997-98. Dzieje się 
tak między innymi dlatego, że w warunkach liberalizacji handlu i swobod
nego przepływu kapitału szybciej rozwijają się inne regiony świata, w tym 
nasze okolice. Z wyłaniających i stale poszerzających swe wymiary nowych 
rynków korzystają wszyscy, co dodaje impetu tak globalnej gospodarce, jak 
i krajom najbardziej rozwiniętym. Przy okazji zaobserwować można ten
dencję przesuwania siły roboczej z przemysłu do usług. Co ciekawe, 
w krajach najszybciej się rozwijających - a dla nas wynika z tego konkretna 
lekcja - przesunięcia dokonują się także bezpośrednio z rolnictwa do usług, 
z pominięciem przemysłu. Po prostu historia biegnie szybciej. Tak dzieje 
się w dynamicznych gospodarkach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki 
Łacińskiej. Tak też będzie się działo w gospodarkach transformowanych, 
czego zaczątki można już dostrzec, zwłaszcza w Polsce. Nie trzeba będzie 
powtarzać drogi amerykańskiej, kiedy to zatrudnienie w rolnictwie obniżało 
się przez z górą wiek z 50 procent w 1860 r. do 3 proc. obecnie, po drodze 
koncentrując się w przemyśle. Teraz w amerykańskim przemyśle pracuje 
mniej niż co szósty pracownik, ludzie bowiem głównie świadczą sobie 
usługi. 

U nas daleka jeszcze do tego droga, ale wszystko nadchodzi w swoim 
czasie. Takie tendencje wraz z rosnącą zamożnością będą silniejsze i tym 
bardziej trzeba już teraz dbać o rozwój sektora usług. Ten sektor zatrudnia 
coraz więcej ludzi, ponieważ wydajność pracy w nim jest niższa niż 
w przemyśle, który tych ludzi potrzebuje coraz mniej. Stąd sfera usług jest 
najlepszym amortyzatorem przemysłowego bezrobocia. 
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Na prestiżowej konferencji Banku Światowego znanej jako ABCDE (An-
nual World Bank Conference on Deuelopment Economics) rozważa się nie tylko 
źródła sukcesów w sferze długofalowego rozwoju (a warto było doczekać 
chwili kiedy o polskich doświadczeniach można mówić na sesji poświęconej 
polityce gospodarczej w krajach przodujących we wzroście), ale przede 
wszystkim zagrożenia pojawiające się na jego drodze. Szczególnie wiele 
uwagi przywiązuje się do walki z korupcją, funkcjonowania instytucji 
publicznych, spraw środowiska naturalnego i przeciwdziałania ubóstwu. 
Raz jeszcze okazuje się, że rozwiązanie jednych problemów nie eliminuje 
innych, a niekiedy je wręcz tworzy. I dlatego ekonomiści zawsze będą mieli 
zajęcie ze swoim abecadłem. 

Waszyngton, 1 maja 1997 r. 

Wiosna na Oksfordzie 
Studenci mniej dzisiaj politykują niż kiedyś. Nie wiem, czy jest to jakaś 
głębsza i bardziej trwała cecha współczesnego życia akademickiego, ale 
obserwuję to na całym świecie. Wszędzie zdecydowanie bardziej garną się 
do nauki niż do polityki i nawet przy okazji dyskusji nad zagadnieniami 
ocierającymi się o politykę wykazują wiele pragmatyzmu i analitycznego, 
naukowego właściwie podejścia, także do kwestii politycznych. Tak jest nie 
tylko u nas w SGH czy na KUL, ale w London Business School i Helsinki 
School of Economics, tak jest w Rydze i Wiedniu, tak też jest na University 
of Memphis i w Oksfordzie. Tu wraz z wiosną nastał nowy rząd laburzys-
twoski, co jest raczej witane z zadowoleniem, przede wszystkim dlatego, 
że niebywały sukces wyborczy Nowej Partii Pracy Tony Blaira odbiera się 
jako wyraz dystansowania się od eurosceptyków i poparcia dla idei integ
racji europejskiej, w której urzeczywistnianiu przecież także absolwenci 
znakomitego Oksfordu będą mieli coś do zrobienia. 

Gdy gości się tu z wykładem dla European Affairs Society, czuje się nie 
tylko zainteresowanie, ale i życzliwość dla naszych aspiracji do członkostwa 
w NATO, jak i w Unii. Europejskiej. Szczególnie frapujące na tym tle - bo 
czas przecież szybko biegnie - jest to, czy i kiedy polscy i brytyjscy studenci 
będą w pubach płacili tą samą wspólną walutą - euro? Mało jest praw
dopodobne, aby Wielka Brytania weszła do unii monetarnej od razu 
z chwilą jej utworzenia. Wciąż dość realne jest, że Polska ma szanse dojść 
tam w 2006 r., a więc i prawdopodobne jest, że się kiedyś razem - Brytyj
czycy i Polacy - spotkamy na tych płaszczyznach, bo czasy doprawdy się 
zmieniają. 

Bardzo dawno już temu, kiedy konserwatyści ponieśli podobną klęskę 
jak w ostatnich wyborach - a było to jeszcze w epoce wojen napoleońskich, 
bo w 1812 r. - na tutejszym uniwersytecie nie było studentek. Pojawiły się 
one na Oksfordzie 113 lat temu. Dopiero od 1920 r. kobiety uzyskały 
możliwości doktoryzowania się w tych dostojnych murach, a dzisiaj od-
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grywają znaczącą rolę w życiu naukowym i publicznym, w tym w polityce. 
Przez ten pryzmat widać, jak bardzo zmienił się świat także na polu edukacji 
i nauki, choć jeszcze nie zawsze i nie wszędzie mamy do czynienia z takimi 
samymi szansami kształcenia się dla wszystkich. Co ciekawe, zróżnicowanie 
to współcześnie bynajmniej nie dyskryminuje jak kiedyś kobiet, zdarzają 
się bowiem sytuacje, kiedy to one mają większe możliwości dalszego 
kształcenia się, zwłaszcza na poziomie średnim. Tak na przykład jest 
w krajach tak różnych jak Jordania i Węgry. 

Najważniejsze jednakże jest to, iż na całym świecie podnosi się wyraźnie 
poziom kształcenia, a poprzez to jakość kapitału ludzkiego. Stanowi ona 
przy tym nie tylko wartość samą w sobie, ale wpływa też na rozwój 
w długim okresie. Szacuje się, że poniesione na oświatę nakłady zwracają 
się po siedmiu - dziewięciu latach. Jeśli tak jest, to spadek tych nakładów 
- a miało to, niestety, miejsce i w Polsce, i w całym naszym regionie 
w początkowym okresie transformaq'i - może spowodować przejściowe 
zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego w następnych latach, jeśli inne 
czynniki ten wzrost stymulujące nie będą dostatecznie silne, by zniwelować 
negatywne następstwa okresowego zmniejszenia wydatków na kształcenie 
i studia. 

Finansowanie kapitału ludzkiego poprzez coraz lepszą edukację jest 
uwikłane w swoiste sprzężenie zwrotne, którego pozytywny mechanizm 
można uruchomić tylko w długim okresie. Z jednej strony rosnące nakłady 
na oświatę przyczyniają się do intensyfikacji wzrostu gospodarczego, ale 
z drugiej dopiero państwa korzystające z czasem z efektów tego wzrostu 
mogą sobie pozwolić na sowitsze łożenie na edukację i naukę. Jest zatem 
zupełnie zrozumiałe, że wyraźnie więcej na te cele przeznaczają społeczeńs
twa zamożne, przy czym wydatki są różnie finansowane, niekoniecznie i nie 
wyłącznie z kasy państwowej. 

W krajach zaliczanych do rozwiniętych wydaje się na edukację relatyw
nie, w odniesieniu do poziomu dochodu narodowego, od dwu do czterech 
razy więcej niż w krajach o niskim dochodzie. Cechą szczególną tego 
zróżnicowania jest jego wzrost wraz ze stopniem kształcenia. Otóż tak 
liczone nakłady są w krajach bogatych w porównaniu z biednymi dwu
krotnie wyższe dla szkolnictwa podstawowego, dwuipółkrotnie większe 
w odniesieniu do szkół średnich i aż czterokrotnie większe w przypadku 
szkolnictwa wyższego. 

Kraje przechodzące transformację (w tym Polska) plasują się gdzieś 
pośrodku tej skali zróżnicowanych nakładów, przy czym wyraźnie dorów
nują państwom o wysokim poziomie w odniesieniu do liczby młodzieży 
podejmującej dalszą naukę. Do szkół wyższych w krajach najbiedniejszych 
- takich jak Niger czy Mozambik - idzie ledwie 1 procent absolwentów 
liceów, a w państwach najbogatszych - jak Norwegia, USA czy Nowa 
Zelandia - ponad 50 procent. Wskaźnik ten w krajach transformowanych 
wahał się na początku lat 90. od 16 procent w Czechach i 17 na Węgrzech 
do 45 w Rosji i 46 na Ukrainie, wynosząc w Polsce 26 procent. 

Poza Rosja i Ukrainą, gdzie sytuacja się pogarsza wskutek trwającego 
kryzysu gospodarczego, ostatnie lata przynoszą już w niektórych krajach, 
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także u nas, stopniowe zmiany na lepsze. Są one tym bardziej odczuwalne, 
im wyższe jest tempo wzrostu dochodu narodowego, a w konsekwencji 
i poziomu produkcji. Sytuacja na tym polu będzie się sukcesywnie po
prawiać. Podobnie było podczas ostatnich kilkunastu lat w krajach najbar
dziej rozwiniętych, kiedy to wskaźnik dostępu do szkół średnich między 
1980 a 1993 r. zwiększył się z 86 do 97 procent (u nas z 77 do 84), 
a w przypadku uniwersytetów z 35 do 55 procent (u nas z 18 do 26). 
W Wielkiej Brytanii ten sam wskaźnik skoczył prawie dwukrotnie, rosnąc 
od 19 do 37 proc, co widać także po liczbie studentów (i studentek, bo jest 
wiosna) na Oksfordzie. 

Inwestowanie w naukę przynosi czasami zaskakujące rezultaty. Jeden ze 
znanych amerykańskich profesorów raz jeszcze potwierdził wynikami 
swych empirycznych badań, że lepsze wykształcenie przekłada się w dłu
gim horyzoncie na szybsze tempo rozwoju, ale zarazem odkrył, że w przy
padku wykształcenia kobiet jest... odwrotnie. Ich poziom wyedukowania 
miałby być jakoby negatywnie skorelowany ze wzrostem gospodarczym, 
a to niby dlatego, że lepsze wykształcenie aktywizuje je zawodowo i wtedy 
państwo musi przejąć część domowych i wychowawczych obowiązków 
kobiet, finansując z budżetu określone rodzaje usług społecznych, choćby 
właśnie w wychowaniu i oświacie. To zaś - poprzez rozrost budżetu 
i rosnące obciążenia fiskalne - może hamować wzrost. To mógł wymyśleć 
tylko ekonomista, bo żadna ekonomistka by chyba na to nie wpadła. 
Zwłaszcza na Oksfordzie. 

Oksford, 11 maja 1997 r. 

Budżet piątego roku 
Budżet piątego roku Strategii dla Polski to brzmi prawie jak ósmy dzień 
tygodnia. Kalendarz prac nad budżetem jest taki, że już wiosną zapadać 
powinny decyzje o jego podstawowych proporcjach na następny rok. 

Możliwych jest kilka rozmaitych rozdań, jeśli chodzi o przygotowanie 
i uchwalenie (to nie to samo; dopiero jedno i drugie wraz z późniejszą 
realizaq'ą stanowi całość) budżetu na 1998 r. Wariant najgorszy, przerabiany 
w innych warunkach cztery lata temu, to uchwalenie tylko prowizorium, 
określającego proporcje strumieni i zasobów finansowych na bardzo krótki 
okres, na przykład na pierwszy kwartał. Ta perspektywa czasowa - a do
kładnie jej brak - utrudnia formułowanie planów produkcyjnych i finan
sowych podmiotom gospodarczym, firmom i jednostkom budżetowym 
świadczącym usługi społeczne. To zagraża całej misternie przez lata budo
wanej stabilności gospodarczej. Pokusa jednak, aby nie podejmować już 
teraz wysiłku odpowiedzi na liczne trudne pytania, na które odpowiedzieć 
będzie musiał następny parlament, jest bardzo silna. Po co wikłać się 
w niebagatelne spory, skoro i tak kto inny - a do końca przecież nie 
wiadomo kto i w jakich konfiguracjach - będzie przesądzał o ostatecznym 
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kształcie ustawy budżetowej? Otóż po to przede wszystkim, aby udowodnić 
swoją odpowiedzialność za państwo i gospodarkę, a podstawą ich funk
cjonowania jest zawsze budżet. 

Istnieje też ryzyko przesłania do Sejmu złego budżetu, przygotowywa
nego pod presją zadań i roszczeń, podsycanych dodatkowo przedwyborczą 
atmosferą. Tego rodzaju naciski zawsze występują, ale w tym roku będą 
one szczególnie mocne. Co więcej, mogą także pojawić się wśród niektórych 
kręgów decydentów politycznych zamiary ustąpienia pod presją takich 
nadmiernych oczekiwań, a - jeszcze gorzej - nawet skłonność do ich 
podsycania. Walka o podział publicznych środków zawsze jest zawzięta, 
a w czasach, kiedy składa się wyborcze obietnice wręcz burzliwa. 

Jest jednakże szansa, że także w 1998 r. będziemy mieli dobry budżet. 
Po pierwsze przygotowują go fachowcy pod kierunkiem fachowca. Po 
drugie, klasa polityczna też się uczy i parlament oraz rządowi politycy 
w ostatnim roku mijającej kadencji mają dużo więcej niż kilka lat temu 
wiedzy i zrozumienia dla konieczności umiarkowania strony wydatkowej 
budżetu. Po trzecie i najważniejsze, pomyślne są tendencje finansowe 
i gospodarcze, co tworzy solidny grunt pod przyszłoroczny budżet. W tym 
znaczeniu będzie to z pewnością budżet kontynuacji polityki zapocząt
kowanej w 1994 r., ukierunkowanej na reformowanie gospodarki pod kątem 
lepszego zaspokajania potrzeb społecznych, a nie tylko dla samych reform. 

Każdy budżet ma wiele wymiarów, w których trzeba umieć się zmieścić. 
Dla zdecydowanie największej części uczestników wszelkich debat jest to 
niejako dokument jednej tylko, wydatkowej strony. I tu będzie koncent
rować się wiele, by nie rzec zbyt dużo uwagi i kontrowersji. Budżet jest 
instrumentem transferu części dochodu narodowego z miejsc, gdzie on 
powstaje, do miejsc, gdzie jest on pożytkowany. Sztuka polega na op
tymalizacji skali tej redystrybucji tak w długim okresie, jak i w poszczegól
nych latach. Przez kilka ostatnich udawało się nam zmniejszać udział 
podatków i wydatków w PKB, a zarazem - dzięki szybkiemu wzrostowi 
gospodarczemu - podnosić realne nakłady, głównie na kapitał ludzki. Ta 
cecha musi charakteryzować także następny budżet i stąd konieczne jest 
dalsze zwiększanie niektórych grup wydatków, zwłaszcza na oświatę. 
Jednocześnie budżet, jako instrument redystrybucji dochodów poprzez swój 
wpływ na stabilizację ekonomiczną i zdolność do akumulowania kapitału 
przez podmioty gospodarcze, oddziałuje na zdolności rozwojowe całej 
gospodarki. Ten słynny dylemat przejadania owoców wzrostu występuje 
przy każdym poziomie rozwoju, ale winien być łatwiejszy do rozwikłania 
w fazie silnej ekspansji, w której znajduje się polska gospodarka. 

Zarys budżetu na 1998 rok tworzony jest już od kilku miesięcy, a jego 
podstawy osadzone są na prognozie utrzymania wysokiego tempa wzrostu 
gospodarczego z lat 1994-97. Sądzę, że również w następnym roku wzrost 
PKB rzędu 6 procent jest w zasięgu ręki. Nie należy mierzyć niżej, choć 
dynamika taka bynajmniej nie jest jeszcze przesądzona, a sam budżet - jego 
proporq'e i struktura - zadecydują o tym, czy kolejny rok da nam kolejne 
co najmniej 6 procent tak potrzebnego wzrostu. Będzie to o tyle łatwiejsze, 
o ile uda się już za półtora roku zejść do inflacji jednocyfrowej. Osiągnięcie 
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tej psychologicznej bariery jest możliwe, podobnie jak było możliwe zejście 
poniżej progu 20 procent pół roku temu. Niezbywalne warunki to zredu
kowanie inflacji do końca tego roku do (realistycznie zakładanych w obecnej 
ustawie budżetowej) 13 procent oraz dalsze ograniczenie deficytu budże
towego, być może nawet poniżej dwu procent w roku 1998. To jest osiągalne 
przy zwiększeniu realnych wydatków z budżetu, poprawia się bowiem 
efektywność gospodarcza i rośnie wydolność naszego systemu fiskalnego. 

Na takich proporcjach da się zbudować sensowny budżet roku powybor-
czego. Sensowny, tzn. zmniejszający skalę redystrybucji, ale na ścieżce nie 
cięć, jak kiedyś, lecz wzrostu realnych nakładów i poprawy warunków 
życia. Do tego przyczyniać będzie się szybciej rosnący strumień wydatków 
z dochodów osobistych niż z kasy państwowej, a to także dlatego, że 
ustawowo przesądzona jest kwestia dalszej redukcji podatków. Zgodnie 
z założeniami Pakietu 2000 podatki znowu spadną, a wydatki wzrosną. 
W ramach kontynuowanych reform systemowych gospodarstwa domowe 
przejmą finansowanie kolejnych porcji usług społecznych. Rzecz w tym, 
aby proces tego przejmowania nie łączył się z ich okrajaniem. Tak wcale 
być nie musi i - miejmy nadzieję - nie będzie. Jeśli będzie rok piąty, to na 
pewno będzie on lepszy niż poprzednie. Jak ósmy dzień tygodnia. 

Helsinki, 19 maja 1997 r. 

W stronę nowego porozumienia 
Choć przede wszystkim liczą się fakty - tak w polityce, jak i w nauce - to 
liczą się także słowa, zwłaszcza kiedy mają decydujący wpływ na tych 
faktów wpierw tworzenie, a potem interpretacje . Dojście do sedna rzeczy 
nie jest łatwe i przyznanie racji tym, którzy ją mają, też proste nie jest. 
Wydaje się bowiem, że toczone spory dotyczą różnicy poglądów, ale często 
chodzi o różnice interesów. To co na powierzchni rysuje się jako spór 
intelektualny , faktycznie niejednokrotnie jest sporem politycznym. Innymi 
słowy, często dyskusja wokół tego, kto ma rację, jest tak naprawdę sporem 
o to, czyje interesy wezmą górę? Tak z pewnością trzeba spojrzeć na wciąż 
trwające debaty na temat sposobów transformowania państw posocjalistycz-
nych, jak i szans na zrównoważony i szybki rozwój społeczny oraz gos
podarczy w innych, relatywnie zapóźnionych rejonach świata. 

Nie tak dawno, bo na początku lat 90-ych, wypracowany został tzw. 
Washington consensus. Określa on zasady, na których opierać się musi 
polityka gospodarcza ukierunkowana na wzrost gospodarczy, zwłaszcza 
w państwach uwikłanych w destabilizację finansową, stagnacje i zjawiska 
kryzysowe. Otóż warunkiem przezwyciężenia tych schorzeń miałyby być, 
w myśl zasad tego porozumienia, należycie ustawione makroproporcje 
i podstawy gospodarki rynkowej. Chodzi tu zwłaszcza o mały, kontrolo
wany deficyt budżetowy i niską inflację, a w rezultacie stabilny kurs 
walutowy, duży stopień otwarcia na kontakty zewnętrzne poprzez libera-
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lizację handlu i transferów kapitałowych oraz zaawansowaną prywatyzację 
i malejący udział sektora publicznego. 

Dzisiaj jednak okazuje się, że to nie starcza. Jest to warunek konieczny, 
czego nikt rozsądny nie kwestionuje. Nie jest to jednak warunek wystar
czający, czego dowodzą tak liczne przypadki negatywne w krajach roz
wijających się i w gospodarkach transformowanych, jak i pozytywne w czo
łowych gospodarkach azjatyckich. Żałować tylko trzeba, że liczne prze
strogi, iż ustawianie owych podstaw na siłę, przy lekceważeniu innych 
niezbędnych dla wzrostu i postępu uwarunkowań okazać się może niewy
starczające, nie zostały wysłuchane. Kwestia, na ile było to skutkiem 
błędnych koncepcji, na ile natomiast odmiennych interesów, wciąż pozostaje 
otwarta. Tym bardziej, że ostrzeżeń było sporo, ale zostały one stłumione 
usilną presją o konieczności radykalnej, wstrząsowej polityki w obliczu 
domniemanego braku alternatywy. 

Taka alternatywa została jednak nie tylko wypracowana na gruncie 
intelektualnym, ale także z powodzeniem wdrożona w praktyce, gdy tylko 
pozwoliły na to warunki polityczne. Szczególnie dobitnie widać to podczas 
ostatnich lat w Polsce, zwłaszcza na tle fiaska tzw. szokowej terapii. Strategia 
dla Polski była w stanie zaproponować nie tylko solidne podstawy makro
ekonomiczne dla szybkiego wzrostu gospodarczego, ale także - podejmując 
działania w innych obszarach - taki wzrost urzeczywistnić i nadać mu 
impet. Wcześniejsza liberalizacja i towarzyszące jej reformy bynajmniej nie 
dawały ku temu wystarczających podstaw. Także w wielu państwach, gdzie 
zostały one rzeczywiście zbudowane, nie ma dotychczas wzrostu gospodar
czego. Co gorzej, nie należy na ten wzrost liczyć, jeśli nie nastąpią istotne 
zmiany w polityce gospodarczej na wzór tych wprowadzonych w Polsce 
po 1993 roku. 

Dzisiaj o konieczności takich zmian przekonana jest już większość eko
nomistów, choć nie wszyscy oświadczają to wprost, niezręcznie bowiem im 
przyznać się do własnych, wcześniej popełnionych błędów. Ale stało się. 
Pragmatycznego znaczenia to już nie ma, pod warunkiem jednak, że zostaną 
wyciągnięte właściwe wnioski. Potrafi tego dokonać nie tylko wielu wybit
nych ekonomistów i polityków, ale przekłada się to również na między
narodowe instytucje finansowe. Jeśli jednak były premier Rosji Jegor Gajdar 
powiada, że realizacja obecnych zamierzeń ich rządu może doprowadzić 
Rosję na początku 1999 roku do podobnej sytuacji gospodarczej jak w Polsce 
w końcu 1992 roku, to można się z tym zgodzić. Trzeba jednak dodać, że 
gdyby po tym roku u nas kontynuowano wcześniej zastosowane podejście, 
to obecna sytuacja w Polsce przypominałaby obecny stan rosyjskiej gospoda
rki. Tak się jednak nie stało, po drodze bowiem nastąpiła jakościowa zmiana 
w polityce gospodarczej, co przynosi coraz lepsze, powszechnie dostrzegane 
efekty. 

Także i na tym tle profesorowie Joseph Stiglitz i Nicholas Stern eksponują 
wręcz konieczność odmiennego niż dyktowane duchem Wasgington consen
sus podejścia do polityki rozwoju. Karierę w świecie robi teraz - choć 
szkoda, że dopiero teraz - podejście do reform strukturalnych, liberalizacji 
i prywatyzacji przez pryzmat odpowiedniej instytucjonalnej odbudowy 
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rynkowych reform. To już nie Strategia dla Polski, ale główni ekonomiści 
Banku Światowego i EBOR-u podkreślają konieczność konsekwentnych, 
stopniowych zmian w sferze własności, potrzebę poprawy sterowania 
sektorem publicznym przez jego pełną komercjalizację, demonopolizację 
poprzedzającą prywatyzację sektora usług publicznych, aktywną kontrolę 
i bardziej regulacje niż deregulacje rynków kapitałowych. Nade wszystko 
jednak J. Stiglitz, wiceprezydent Banku Światowego i N. Stern, główny 
ekonomista Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, akcentują partner
stwo między sektorem prywatnym i publicznym oraz nieodzowność ak
tywnej roli państwa. Tylko państwo może stworzyć odpowiednie instytucje, 
bez których rynek po prostu nie może sprawnie funkcjonować, a gospodar
ka nie jest w stanie się rozwijać. 

Przez krótki okres, na początku transformacji doświadczaliśmy tego 
i w Polsce. Dużo dłużej i więcej cierpią z tego powodu ludzie w Rosji i na 
Ukrainie, narastają trudności w Czechach i Rumunii, otwarty jest kryzys 
gospodarczy i nawrót silnej recesji wraz z wysoką inflacją w Bułgarii 
i Albanii. Jeśli ma być jakaś lekcja wyciągnięta z polskich doświadczeń, to 
jest ona podwójna: czego nie robić i co czynić? Wciąż istnieje ryzyko, że 
odpowiedzi na te pytania mogą się pomylić, jedni bowiem nie są wcale 
zainteresowani w przyznaniu, że nie mieli racji, inni zaś mają swoje racje 
w dbaniu o własne interesy. Nie należy przy tym mylić środków polityki 
gospodarczej z jej celami. Ale takie właśnie myślenie to przecież polityka, 
która bierze się przede wszystkim z różnic interesów. 

A na naszym gruncie? Cóż, co do przeszłości, to zasadnicze różnice 
poglądów się utrzymują. Mnie cieszy to, że skoro ktoś wcześniej nie chciał 
przyjąć logiki argumentów merytorycznych, to teraz jest w nader niezgrab
nej sytuacji, jeśli chce odrzucać siłę argumentów w postaci faktów ilust
rujących dobrą - a na tle innych krajów wręcz imponującą - kondycję 
polskiej gospodarki. Tych argumentów nie da się zakrzyczeć, a faktów 
zakłamać. Miejmy taką nadzieję, co zaś do przyszłości, to różnic jest coraz 
mniej, a większość z nich tkwi w słowach, w politycznej retoryce, a nie 
w myślach i ekonomicznych koncepcjach. W pełni podzielam pogląd byłego 
premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, gdy teraz podkreśla niezbędność 
aktywnego sterowania transformacją systemową. Zgadzam się też z szefem 
opozycyjnej partii - Unii Wolności - gdy Leszek Balcerowicz mówi, że 
polityka gospodarcza SLD - tak jak ją wyraża wicepremier Marek Belka 
w istocie nie różni się od ich koncepcji. Trochę to powiedziane na okrągło, 
ale w końcu przynajmniej kierunek jest właściwy. Mój następca bowiem 
ma pytanie Co pana odróżnia od premiera Kołodki? odpowiada: Uważam, że 
kontynuuję Strategię dla Polski. 

Też bym tak robił... 

Helsinki, 26 maja 1997 r. 
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Między Scyllą a Charybdą* 
To, że wyraźnie już widać, iż w Polsce jest obecnie najlepsza sytuacja 
gospodarcza pośród krajów przechodzących transformację, to dla nas po
wód do zadowolenia, ale dla innych małe pocieszenie. Osobiście teraz 
szczególnie, już z pewnej perspektywy czasu i dystansu, mam satysfakcję 
z dobrze wykonanej roboty. Inni chyba też, a echa tego docierają do mnie 
na licznych spotkaniach, głównie w środowiskach naukowych i politycz
nych oraz pośród inwestorów i przedsiębiorców, bo z tymi gremiami mam 
najczęściej do czynienia. Są jednak opinie, które dają szczególnie wiele 
radości, gdyż dowodzą skuteczności obranej strategii i umiejętnego żeg
lowania - i to po nieoznaczonych wodach - pomiędzy Scyllą rodzimych 
oczekiwań społecznych a Charybdą wyzwań współczesnej gospodarki świa
towej. Po odejściu z rządu otrzymałem mnóstwo listów: tak od stoczniow
ców, jak i ministrów finansów, tak z kraju, jak i z szerokiego świata, po 
którym sporo przez ostatnie z górą trzy lata w polskiej sprawie jeździłem. 

Małgorzata Sarnecka z Biskupca pisze: Me jestem żadna znaną ani wpły
wową osobą, jestem po prostu szarym człowiekiem (uczennica liceum) mieszkającym 
w małym miasteczku w województwie olsztyńskim. Jest to jedno z województw, 
gdzie jest wysokie bezrobocie. Mój tata stracił pracę, ale po roku został zatrudniony 
w nowym zakładzie, gdzie ma lepsze warunki. Dzięki Panu z roku na rok bezrobocie 
się zmniejsza - żyje nam się lepiej. Za to bardzo dziękuję. Interesuję się tym, co 
dzieje się w naszym kraju, często oglądam posiedzenia Sejmu, Pana wystąpienia. 
Nie rozumiałam dlaczego inni politycy mieli do Pana pretensje, często o byle co. 
Mam nadzieję, że już niedługo przekonają się, kto miał rację. A tak prawdę 
powiedziawszy był Pan najbardziej ludzkim ministrem w rządzie. Zawsze z po
czuciem humoru, miły i takiego Pana zapamiętamy. Dla Pana nieważne było, która 
partia zyska dzięki Pana decyzji, ważne było dla Pana dobro Polaków, za to jeszcze 
raz dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. 

Taki list, takie myśli i słowa mają dla mnie jeszcze większe znaczenie niż 
opinie otrzymane od szefów najważniejszych organizacji światowych, które 
też przecież swój udział w naszych osiągnięciach mają, a od których wciąż 
wiele zależy. Prezydent Unii Europejskiej Jacques Santer w przesłanym liście 
...wyraża uznanie dla głębokiego zaangażowania w integrację europejską i niezwykle 
ważnego osobistego wkładu do przeprowadzanej z sukcesami transformacji polskiej 
gospodarki. Paradoksalnie, z Jaąuesem Santerem spotkałem się wielokrotnie, 
po raz pierwszy we wrześniu 1994 roku, nazajutrz po jego wyborze na 
prezydenta UE, kiedy był jeszcze premierem (i ministrem finansów) Luksem
burga, po raz ostatni w lutym tego roku na Światowym Forum Gospodar
czym w Davos. Z Małgosią nie spotkałem się bezpośrednio ani razu, ale 
jeszcze raz przekonuję się, że spotykaliśmy się często. Pewnie dlatego, że 
razem nam po tej drodze do przyszłości, którą słusznie wybraliśmy. 

Decyzja o moim odejściu z rządu była dla niektórych niezrozumiała, a dla 
większości niespodziewana. Z licznymi tego echami wciąż jeszcze się 
stykam. Tak jednak trzeba było uczynić po zrealizowaniu celów założonych 
moją polityczną misją. Wolę bowiem odchodzić jako człowiek, sukcesu, na 
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fali powodzeń i wtedy, kiedy decyduję o tym sam. Odszedłem jednak 
przede wszystkim dlatego, że udało się tak ustawić instrumenty polityki 
gospodarczej i z powodzeniem przetoczyć masę krytyczną rynkowych 
reform, że stworzone zostały szanse na skuteczną kontynuacje procesu 
transformacji systemowej. Polska -jeśli nie jest skazana na sukces gospodar
czy to na pewno na taki sukces ma olbrzymie szanse. 

Kraj nasz obecnie - jak nigdy przedtem - jest na świecie powszechnie 
szanowany, czego doświadcza wielu z nas stykając się z opiniami różnych 
środowisk na całym świecie. O Polsce obecnie mówi się dobrze, a nawet 
bardzo dobrze przede wszystkim ze względu na gospodarkę. Przez starsze 
pokolenie jest to traktowane jako coś niebywałego, przez młodsze jako 
szansa na pełną europejską i światową emancypację. Dobra opinia o stanie 
i perspektywach gospodarczych to nie tylko powód do doraźnego zadowo
lenia, ale to również możliwość zdyskontowania tego dla dalszej poprawy 
naszej międzynarodowej pozycji politycznej i ekonomicznej. Niełatwo było 
to wypracować. 

Tym trudnym trzem latom w polityce, zwieńczonym także uzyskaniem 
nagrody telewizyjnego Wiktora dla najpopularniejszego polityka (to od 
Scylli...) oraz tytułu najlepszego ministra finansów Europy Środkowo-Wscho
dniej (to od Charybdy...) towarzyszyły trzy fascynujące lata w Polityce. 
Ogłoszone w niej teksty pisane były w kilkudziesięciu miejscach na całym 
dosłownie świecie: od Sydney do Helsinek, od Chorwacji do Japonii, od 
Środkowej Azji do Centralnej Ameryki, od Chin do USA, od Londynu do 
Rygi, od Madrytu do Helsinek, od Singapuru do Los Angeles. Powstawały 
one też w różnych zakątkach naszego pięknego kraju, nierzadko o porze psiej 
wachty, o czwartej-piątej nad ranem w poniedziałki. Pisałem w hotelach 
i samolotach, ambasadach i konsulatach, restauracjach i biurach, ale najczęś
ciej w domu. Nie było to łatwe, ale było to potrzebne. Tym bardziej Redakcji 
wdzięczny jestem za gościnę, a Czytelnikom za dialog. Tak, właśnie dialog, 
bo tak rozumiem swoje cotygodniowe publikacje na łamach tego najlepszego 
z naszych tygodników, którego sam jestem czytelnikiem od szkolnych lat. 

Ogłaszane teksty służyły dyskusji, publicznej debacie i sporom o racje 
w trudnej materii transformacji i polityki rozwojowej. Sam przy tej okazji 
wiele się uczyłem z otrzymywanych listów i polemik. Teraz nie ma tygodnia 
bez rozmów nawiązujących do moich tekstów w Polityce. Bezlitosny reżim 
cotygodniowego pisania wymuszał bardzo rygorystyczną dyscyplinę, także 
intelektualną. Po trzech latach, 157 tygodniach i odcinkach przychodzi 
zakończyć dialog w tej formie i zebrać to wszystko - wraz z innymi tekstami 
- w trzecim już tomie. Po Roku w Polityce i Dwu latach w Polityce nadszedł 
czas na Trzy lata w Polityce. I starczy. Narazie poprzestańmy na tej trylogii, 
choć nie wiem, co polityczna przyszłość przyniesie. Gospodarcza zaś 
powinna być zupełnie dobra. 

Co zaś do polityki i Polityki, to - jak trzeba będzie - ja jeszcze wrócę... 

Warszawa, 1 czerwca 1997 r. 

* Wszystkie tytuły felietonów pochodzą od Autora. 
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Błyszczqca moneta 

Błyszcząca moneta 
W rozmowie z Agnieszki} Wróblewską; 

Gazeta Wyborcza z 7 lutego 1996 r. 
Miałam do wyboru dwa terminy - godz. 5.30 rano albo 22. W ten sposób 
już przed spotkaniem otrzymałam informację na temat rozkładu zajęć 
wicepremiera Grzegorza Kołodki. 

O godz. 22 tarł oczy, ale mówił, że jest w świetnej formie. - Owszem, 
oczy mnie wieczorem bolą, przyciemniam więc światło i tłumaczę swoim 
ludziom, że oszczędzam pieniądze podatnika. 

Środa: 7.15 rozmowa w Radiu dla Ciebie. Przed ósmą w Ministerstwie 
Finansów, wywiad dla The Warsaw Voice, konferencja w sprawie Pakietu 
2000, czytanie, liczenie, kłótnie z ministrami. 

Po obiedzie konsultacja w siedzibie Polskiej Rady Biznesu. Do URM-u. 
Spotkanie z Financial Times, okazja żeby nadać sygnał: jeśli politycy w Polsce 
się nie opanują, może to zagrozić stabilizacji w gospodarce. 

Kolacja. Przynieśli na biurko rybę z surówką, chleba ani masła wice
premier nie jada. Telefon do córek. Sekretarka ma przykazane przynajmniej 
raz dziennie łączyć z dziećmi. Wiadomości, najchętniej z BBC. Rozmowa 
z doradcami. Liczenie na komputerze. Gazeta Wyborcza. 

Przed północą wychodzę z gabinetu, a wchodzi tam Jerzy Hausner, szef 
doradców wicepremiera. 

W wolniejsze dni stara się po 22 wyskoczyć na basen. Dwa ranki 
w tygodniu występuje w radiu. Felieton dla Polityki pisze w niedzielę 
w nocy albo wstaje za piętnaście czwarta w poniedziałek. 

W mediach trzeba być obecnym, więc chociaż atakuje dziennikarzy, 
rzadko od nich stroni. Teczka z wywiadami, jakich udzielił prasie, należy 
do najgrubszych w naszym redakcyjnym archiwum (...) 

Dwa razy w miesiącu jedzie w Polskę, wtedy dzień zaczyna się o godz. 
5 rano i trwa do 2. w nocy (...) 

Po kim jest ambitny, nie wiadomo. Tymczasem właśnie ambicja stworzyła 
Grzegorza Kołodkę. 

- On cały składa się z ambicji - powiada jeden z jego współpracowników. 
- Nie jest chciwy na pieniądze, tylko na racje. Kolekcjonuje swoje racje, jak 
inni bibeloty, przechowuje je starannie, nawet kiedy są naciągane i chętnie 
wystawia na widok publiczny. Przygwożdżony w dyskusji wpada w złość 
i mówi, że atakują go z pozycji politycznych, a nie merytorycznych. 
O przedstawicielach opozycji w parlamencie opowiada, że budżet im się 
podoba, a głosowali przeciw jedynie przez polityczną przekorę (...) 

Grzegorz Kołodko rozwijał się pod kierunkiem profesorów, którzy praco
wali nad dalszym doskonaleniem gospodarki socjalistycznej. Ferment umys
łowy na uczelni, a potem wyjazdy naukowe na zachodnie uniwersytety 
sprawiły, że ekonomista Kołodko zbliżył się do standardów światowych. 

- Przypomina mi ambitnych Amerykanów z biednych rodzin, którzy 
znają braki swojego wykształcenia i robią wszystko, żeby je zlikwidować 
- mówi o nim amerykański profesor ekonomii. - Obserwowałem, jak 
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w ciągu dwóch lat przeobraził się z asystencika soq'alistycznej szkoły 
w profesjonała dobrze mówiącego po angielsku i jasno formułującego myśli. 
(...) 

Głównym hasłem Strategii dia Polski było obniżenie kosztów społecznych 
reformy. Można powiedzieć, że hasła nie rzucił na wiatr: płace rosną, 
bezrobocie spada i mamy względny spokój społeczny. Na ile jednak jest to 
wynikiem działania Strategii! 

Prof. Jan Mujżel, przewodniczący Rady Strategii Społeczno-Gospodar
czej, uważa, że fala strajkowa opadła przede wszystkim dlatego, że gos
podarka jest już w lepszym stanie. (...) Do uspokojenia nastrojów przy
czyniło się też wprowadzenie w życie negocjacyjnego systemu wynagro
dzeń. Wypracował go ze związkami zawodowymi Jacek Kuroń w Pakiecie 
o przedsiębiorstwie państwowym, ale w życie wszedł dopiero za rządów 
obecnej koalicji. W ub. roku zniesiony został znienawidzony popiwek. Tę 
operację przeprowadził wicepremier Kołodko i odniósł niewątpliwie sukces. 
(...) 

Prof. Marek Belka, dyr. Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i doradca 
ekonomiczny prezydenta Kwaśniewskiego, mówi, że Grzegorz Kołodko jest 
bardziej ministrem finansów niż wicepremierem. Chociaż ostatnio chodzi 
mu już nie tylko o to, aby kasa się zgadzała i częściej w jego wypowiedziach 
pobrzmiewa troska o liberalny kształt gospodarki. Przykładem jest Pakiet 
2000 na temat podatków, kroki w stronę reformy ubezpieczeń czy krytyczny 
stosunek do tworzenia niewydolnych holdingów państwowych. Ale naj
więcej energii skupia na ochronie budżetu przed własnym rządem. 

- Dla Polski na pewno jest korzystne jego hobby, aby trzymać deficyt 
budżetowy na wodzy - uważa prof. Belka. - Kontynuuje makroekonomicz
ną linię Balcerowicza i za to mu chwała. Żeby robić więcej, musiałby mieć 
sojuszników politycznych, tymczasem na posiedzeniach rządu jest samotny. 

Wicepremier przyznaje, że musi wojować wcale nie tylko, a czasami 
nawet nie głównie z opozycją. - Z wieloma poglądami członków rządu się 
nie identyfikuję - powiedział. - Ale polityka ma swoje prawa. 

Prymat polityki nad gospodarką zaskoczył go już w pierwszych tygo
dniach urzędowania. Rozgrywki interesów doprowadzają go do białej 
gorączki. - Politycy są obłudni, cyniczni, dla swoich korzyści nie wahają 
się obrzydzić obrazu Polski w świecie. Nie mniej szkodliwi są, jego zdaniem, 
dla reformy kraju politycy z własnej koalicji, którzy wyszarpują przywileje 
dla swoich. (...) Na tle politycznego bagna gospodarka polska jest błysz
czącą monetą. (...) 
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Byłem „niewarty" 
W rozmowie z Ewą Barciszewską; 

Cogiło nr 11, czerwiec 1996 r. 
Kołodko, z ciebie nic porządnego nie wyrośnie. To słowa dyrektora liceum 
w Tczewie i chyba nie najlepsza rekomendacja dla rozmówcy Czytelników 
Cogito. 

Czyżby Pan był złym uczniem? 
Byłem prymusem, miałem prawie same piątki! 

Ale... 
...czwórkę, a nawet trójkę ze sprawowania... Właściwie już od przed

szkola protestowałem. Zostałem w końcu z niego dyscyplinarnie usunięty 
i przez ostatni rok mama musiała zajmować się mną w domu. 

W siódmej klasie nauczycielka napisała opinię o mnie: żywy, inteligentny, 
ma dużo inicjatywy. Żywy znaczyło niegrzeczny , albo - jak się u mnie 
mawiało - niewarty. Otóż byłem niewarty, a na dodatek zadawałem 
nauczycielom trudne pytania i nie przyjmowałem wymijających odpowie
dzi, albo takich, które uważałem za niewystarczające. 

Do dziś zresztą są tacy, którzy uważają, że nic porządnego ze mnie nie 
wyrosło, ale... mylą się. 

Jest Pan teraz, między innymi, nauczycielem akademickim, profesorem 
SGH. Czy odpowiada Pan na trudne pytania? 

Wyłącznie! Wykładam politykę gospodarczą, a to dziedzina, w której 
wszystkie pytania są trudne. Zwłaszcza gdy teoretyczne dylematy porów
nać z praktyką. 

Niedawno zabrał Pan grupkę swoich studentów do Sofii. Jak doszło do 
wyjazdu, co Pan tam z nimi robił? Pytam, bo studentki są w Panu 
wyraźnie zakochane... 

Nie robiłem nic złego! Przekładałem im właśnie teorię na praktykę! 
A mówiąc zupełnie poważnie: w Sofii odbywała się doroczna konferencja 

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, której towarzyszyło całe mnós
two fachowców, głównie z sektora bankowego, całe mnóstwo rozmaitych 
imprez. Ja, jako polski wicepremier i minister finansów, musiałem oczywiś
cie uczestniczyć w tych dyskusjach. Leciałem tam, wraz z kilkoma innymi 
ministrami, ekspertami, doradcami, samolotem specjalnym (takim małym 
jakiem-40) i miałem wolne miejsca, więc zaproponowałem studentom, żeby 
się zorganizowali i dołączyli do nas. Ośmioro zareagowało natychmiast. 
Pomogłem im tylko załatwić jakieś tanie lokum, które zresztą sami finan
sowali, i zapewniłem im opiekę merytoryczną, czyli udział w imprezach 
ważnych z punktu widzenia polskich interesów, podczas których prezen
towane były nasze problemy, osiągnięcia, perspektywy. (...) 
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Ten wyjazd do Sofii to dość niekonwencjonalna metoda dydaktyczna, na 
jaką chyba tylko Pan mógł sobie pozwolić? 

Owszem, ale uważam, że to właściwa metoda. W przedmiocie bowiem, 
który wykładam najlepiej jest przeplatać ujęcia modelowe z praktyką 
gospodarczą, z tą właśnie polityką gospodarczą, którą na co dzień się 
zajmuję. Cieszę się, że mogłem im to dać i mam nadzieję, że to docenią. 

A Pan ich docenia? 
Byli wspaniali. W Sofii zachowywali się znakomicie, co bardzo mi 

imponowało. Przyznam też, że ich obecność dodała mojemu pobytowi 
i rozmowom w Bułgarii sporo uroku i swoistego kolorytu: na zgromadzeniu 
finansowej czołówki świata ciągle mówiło się o studentach premiera Kołod-
ko. (...) 

Unia,, ludzie i pieniądze 
W rozmowie z Maciejem A. Suszkiem; 

Business Polonia z Gazety Poznańskiej z 12 czerwca 1996 r. 

(...) Coraz częściej słyszy się pytanie: czy zjednoczenie z Unią nie 
spowoduje sytuacji, kiedy to po zderzeniu z silnym kapitałem zachodnim 
staniemy się rodzajem pariasów? 

Czasami zastanawiam się, czy nie powinny mi opaść ręce. Coś takiego 
może wymyśleć totalny nieuk, nie chcę powiedzieć analfabeta ekonomiczny, 
albo ktoś, kto prowadzi cyniczną grę polityczną. Do Unii wchodzimy nie 
po to, żeby zostać pariasami, tylko po to, żeby nimi nie być. A jeśli ktoś 
cierpi na ksenofobię, na pozostałości starych polskich kompleksów w ro
dzaju „nie będzie Niemiec pluł nam w twarz" lub „nie będzie Amerykanin 
albo Anglik inwestował w Polsce i wykorzystywał polskich robotników", 
to rzeczywiście - po co mu Unia? Zamknijmy się w protekcjonalizmie, 
w zaścianku i zobaczymy jak wkrótce będziemy tego żałowali. Myślę, że 
opinia jaką pan zacytował występuje w zdecydowanym odosobnieniu, a na 
pewno w mniejszości. 

Polacy są zdecydowanymi fanami Unii Europejskiej, chociaż nie w pełni 
zdają sobie sprawę, że stowarzyszenie nie jest kwestią miesięcy, a nawet 
roku, dwóch czy trzech. Nasze członkostwo zależy od decyzji politycznych, 
które zapadną w piętnastu stolicach państw członkowskich Unii i centrali 
w Brukseli. Przedtem jednak musimy udowodnić owym piętnastu narodom 
i sobie samym, ze jesteśmy w stanie przejść przez trudny proces przy
stosowania, a także zmienić szereg regulacji prawnych. Moim zdaniem 
kluczowe, choć jeszcze o niczym nie przesądzające jest doprowadzenie 
Polski do członkostwa w OECD. Zajmowało mi to bardzo dużo czasu, 
prowadziłem te operacje jak program „Apollo XIII", to była niezwykle 
precyzyjna praca. Nie jest prawdą, że wszyscy chcą naszego członkostwa. 
Już dawno trwa zorganizowana akcja próbująca nie dopuścić do nowelizacji 
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ustawy o zobowiązaniach podatkowych, w kontekście tak zwanego dostępu 
do tajemnicy bankowej służb skarbowych, a przecież regulacje, jakie pro
ponujemy są bardzo „miękkie" w stosunku do obowiązujących w Wielkiej 
Brytanii, czy na przykład w USA. 

Moim zdaniem banki i politycy, a także niektóre partie przypisujące sobie 
przymiotniki „liberalnych" i „reformatorskich" występujące przeciwko temu, 
faktycznie występują przeciwko naszemu członkostwu w Unii. Podobnie jeśli 
ktoś występuje przeciwko liberalizacji zasad nabywania nieruchomości przez 
cudzoziemców, co jest przecież sposobem na zainteresowanie Polską inwes
torów zagranicznych, głosuje przeciwko naszemu członkostwu w Unii. (...) 

Jaka zdaniem Pana będzie Polska w roku 2000? 
Bardzo wielu rzeczy nie wiem, a chciałbym panu odpowiedzieć do końca 

szczerze. Wiem, co powimiiśmy i jak to trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces. 
To wszystko obarczone jest pewnym ryzykiem, ale staram się tryskać 
optymizmem, którego trochę, być może, udaje mi się przekazać innym. To 
ważne, bo jeśli mamy wygrać tę walkę, to trzeba wierzyć, że jest to możliwe. 
Jeśli Polska - co nie daj Boże - pójdzie bardzo w prawo, to na pewno nie 
będzie tak, jak sobie wyobrażam. Może być bardzo niedobrze. Również, 
jeśli ta linia programowa, nie ukrywam - trudna, ulegnie dewiacji populis
tycznej, bo takie ryzyko również występuje, to też może być źle. Jeśli nie, 
to po czterech latach ciężkiej pracy powinno by następująco: Dochód 
narodowy będzie wynosił około 200 milionów dolarów, to będzie więcej 
niż połowa dochodu narodowego Rosji. Polak będzie zarabiał około 500 
USD miesięcznie. Obecnie zarabia 300. To nie znaczy, że bardzo wzrośnie 
płaca realna, ona wzrośnie w mniejszym stopniu i na pewno będziemy mieli 
najniższe zarobki spośród państw Unii. Zmieni się struktura gospodarcza 
- zasadniczo zmniejszy się udział rolnictwa i przemysłu w produkcji 
krajowej brutto, natomiast będzie rosło zatrudnienie w sektorze usług. 
Silniejsza będzie pozycja eksportu, to ważne w trakcie wielkiej gry o rynki 
zbytu na Wschodzie gdzie żyje ponad 250 milionów ludzi, którzy będą coraz 
lepiej zarabiać i będą chcieli kupować. Inflacja - jeśli politycy zaakceptują 
proponowaną przeze mnie linię - powinna wynosić około 5 procent. 

Czy w 2000 roku Polacy będą zadowoleni? Zapewne nie. Czy skończą 
się napięcia społeczne? Nie. Czy media będą się zachowywały inaczej? Nie. 
Narzekają przecież wszyscy i nie robię sobie żadnych złudzeń, że dożyję 
kiedyś czasów, w których Polacy przestana narzekać. 

Chodzę bez pieniędzy 
W rozmowie ze Stanisławem Bożkiem; 

Tygodnik Wałbrzyski z 18-24 czerwca 1996 r. 
Dość często odwiedza pan nasz region. To sentyment, miłość do turystyki, 
czy tylko obowiązki? 
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Wszystkiego po trochu. Przyjeżdżam z obowiązku, gdy dzieje się coś 
ważnego politycznie i gospodarczo, ale także korzystam z okazji I mając 
zaproszenie, a tych jest sporo z waszego województwa, staram się wyrwać 
ze stolicy, by odwiedzić ten zakątek. (...) Interesują mnie eko- i agro
turystyka, bardzo ciekawe pomysły i rozwiązania podpowiadano mi tu na 
miejscu, muszę powiedzieć, że wasze konsorcjum Turystyczna Szóstka jest 
godne naśladowania. Burmistrzowie wskazali mi wiele ciekawych roz
wiązań, dotyczących pozyskiwania środków pozabudżetowych. (...) 

Czy czekają nas jakieś zmiany w podziale publicznych pieniędzy? 
Jestem za wzmocnieniem pozycji samorządów. Wprowadzając reforma

torską ustawę o dużych miastach, zwiększając pozycję finansową i politycz
ną wojewodów, gospodarzy miast i gmin, chcę, aby jak najwięcej prob
lemów i spraw rozwiązywanych było na dole, przy rosnącym udziale 
środków finansowych, które zostaną w gminach i województwie. Na dzisiaj 
oczekiwania i żądania od ministra finansów są zbyt duże, a nawet ogromne. 
Ja jednak muszę dbać o interes makroekonomiczny, a zwracający się do 
mnie jakby o tym nie pamiętali. (...) 

A kto zarządza prywatną kasą w domu u państwa Kołodków? 
Finansami domowymi dysponuje żona, która czyni wszelkie zakupy. Ja 

prawie w ogóle nie noszę przy sobie pieniędzy. (...) 

Ostatnio zaczyna pan słynąć także z kaskaderskich popisów... 
Podjąłem kilka takich prób, prowadziłem helikopter bojowy Anakonda, 

a wcześniej okręt podwodny. Prawdą jest też, że wykonałem skok z wysoko
ści 22 piętra na rozciągnięte płótno strażackie. Byłem jednak wówczas 
zabezpieczony linką. 

Trzeba być skutecznym 
W rozmowie z Wojciechem Kubickim; 

Trybuna z 4 lipca 1996 r. 
Czy teoria ekonomii pomaga w tworzeniu polityki gospodarczej państwa? 

Z pewnością pomaga. Dzięki znajomości teorii, czyli podstawom nauko
wym, wiadomo co od czego zależy, jakie są w gospodarce mechanizmy 
i sprzężenia zwrotne. Jeżeli więc przez politykę gospodarczą rozumieć coś 
odpowiedzialnego, to teoria jest tu pomocna. Jednak, z drugiej strony, 
stanowi pewne utrudnienie dlatego, że polityka gospodarcza, jako działal
ność praktyczna, nie teoretyczna, jako podejmowanie decyzji wobec żywego 
organizmu społecznego, nie jest roztrząsaniem różnych ciekawych dylema
tów w salach wykładowych i częstokroć kieruje się inną logiką niż ta, która 
obowiązuje na gruncie badań naukowych. W teorii trzeba mieć rację, 
a w polityce być skutecznym. 
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Często jest między tym sprzeczność? 
Moje najbardziej koszmarne sytuacje, jako profesora nauk ekonomicznych 

polegają na tym, że częstokroć jestem do głębi przekonany, że mam rację 
i potrafię tego dowieść naukowo, natomiast na gruncie polityki gospodar
czej czy polityki w ogóle, jest to odbierane jako zarozumialstwo, pewność 
siebie, apodyktyczność, brak elastyczności, brak zdolności do kompromisów 
i inne bezeceństwa. 

A więc nie tylko w systemach totalitarnych występuje prymat polityki 
nad ekonomią? 

W polityce gospodarczej trzeba czasami akceptować rozwiązania, które 
trudno uzasadnić na gruncie teorii. Jest tak dlatego, że w systemie demo
kratycznym decyzje podejmowane są nie według tego kto ma rację, tylko 
tego, kto ma większość. 

Czy tę sprzeczność między nauką a demokracją udaje się Panu pokonać? 
Udaje się częściej niż rzadziej, ale z reguły z pewnym opóźnieniem 

czasowym i przy nadmiernych kosztach. Moim zdaniem, jako uczonego, 
wiele rzeczy można by zrobić szybciej i lepiej, gdyby decydowały argumen
ty teoretyczne i naukowe, natomiast robi się gorzej i wolniej ponieważ 
decydują racje polityczne, które nigdy i nigdzie, a tym bardziej teraz, tu 
w Polsce, nie idą ze sobą do końca w parze. (...) 

Często mówi się o potrzebie nadrzędności celów społecznych nad czysto 
ekonomicznymi. Czy Pan uznaje taką hierarchię celów? 

Nie. Uważam, że jest to typowo nienaukowe postawienie problemu, 
całkowicie błędne. Np. nie można - jak to się czasem głosi - ograniczyć 
ubóstwa i bezrobocia kosztem tempa wzrostu gospodarczego, powiększania 
deficytu budżetowego, a nawet inflacji. To jest populizm a nie żadna teoria 
ekonomiczna, do tego błędna koncepcja polityczna. I mnie z takimi po
glądami całkiem nie po drodze. Jestem skłonny merytorycznie z nimi 
dyskutować. Jedynym skutecznym sposobem ograniczania bezrobocia 
i zmniejszania ubóstwa jest wzrost gospodarczy, trwały i zrównoważony, 
im szybszy - tym lepiej. I, oczywiście, odpowiednie dzielenie efektów tego 
wzrostu. (...) 

Nie ma możliwości żadnego uszczęśliwiania ludzi poprzez inflacyjne 
podwyżki płac, zwiększanie deficytów itd. I dlatego za skrajnie niebezpiecz
ną politycznie, szkodliwą społecznie i błędną ekonomicznie uważam ar
gumentację, także niestety obecną w niektórych kręgach ekonomistów, że 
wyższa inflacja będzie sprzyjała wzrostowi gospodarczemu, a poluzowanie 
dyscypliny finansowej w państwie zmniejszy społeczne koszty reform. 
Prowadziłoby to do skutków odwrotnych niż zamierzone, co się już zresztą 
nieraz w przeszłości zdarzyło. (...) 

Zatem czy zawsze, w każdej sytuacji i w każdym czasie inflacja jest „złem 
absolutnym"? 
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Tak. Uważam, że inflacja z gruntu, z istoty swej, prawie zawsze i prawie 
w każdej postaci jest szkodliwa. Natomiast częstokroć, niestety, jest nieunik
niona. Jest to faza, przez którą gospodarki muszą przejść. Nie ulega 
wątpliwości, że w warunkach transformacji od gospodarki planowej - uwik
łanej w głębokie niedobory, zwłaszcza w jej schyłkowej fazie, zwłaszcza 
w niektórych regionach świata, a szczególnie w Polsce - trzeba było przejść 
przez fazę silnej inflacji. (...) 

Czy ma Pan, jako profesor ekonomii, już usystematyzowane, uogólnione 
i spisane prawidłowości, może nawet prawa ekonomiczne, wedle których 
przebiega przechodzenie od socjalizmu do rozwiniętego kapitalizmu? (...) 

Uogólnienia już pewne są, a więc jakieś elementy teorii, które mogą się 
układać może nawet w zarys praw ekonomicznych. Natomiast nie widzę 
jeszcze takiego zespołu, całego systemu wzajemnie ustrukturyzowanych 
prawidłowości i praw, żeby uzurpować określenie tego mianem teorii czy 
szkoły myślenia. Po drugie, to co robię jest wyprowadzane z krytycznej 
analizy przeszłości. Co działało i jak. Co nie działało i dlaczego w począt
kowym okresie transformaqi również w innych krajach naszego regionu. 
Poza tym trzeba pamiętać, że występuje u nas wiele wątków kontynuacji. 
Często mówimy, że w 1989 r. nastąpił przełom. Nastąpił. Ale to, co się 
dzieje w gospodarce lat 90 jest także skutkiem tego, co było w latach 70. 
i 80. W wątkach pozytywnych i negatywnych. (...) 

Ciąć lancetem po oczach 
W rozmowie z Krystyną Pyłlakowska; 

Panorama z 14 lipca 1996 r. 
(...) Jakich zdolności potrzeba, by przetrwać w rządzie dwóch premierów? 
Teraz już jest trzeci... 

Trzech premierów to nie tak wielu. Może dlatego ich przetrzymuję, że 
oni wytrzymują ze mną. Każdy z nich jest inny, każdy ma swoje zalety 
i osobisty urok, ułatwiający funkcjonowanie wicepremiera koordynującego 
politykę gospodarczą oraz ministra finansów. Ale i każdy z nich ma cechy, 
które pracy mi nie ułatwiają. Jak sobie radzę? Sposobem. Na każdego można 
znaleźć metodę, podobnie jak na żonę. Zdecydowanie trudniej jest wy
trzymać z jedną żoną przez kilkanaście lat niż premierem przez rok. Sądzę 
jednak, że do trzech razy sztuka. Z czwartym pewnie nie będę już pracował, 
kimkolwiek by nie był. 

A co potem? 
To samo co przedtem - jestem człowiekiem nauki. Właściwie ani polityka, 

ani biznes mnie nie interesują. Będę dużo czytał, myślał, pisał i publikował. 
Poza tym rodzinip też się więcej ode mnie należy. No i wreszcie będę mógł 
robić, to co lubię - to znaczy słuchać mojej ukochanej muzyki. (...) 
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Ma Pan duszę romantyka? 
Dzisiaj od jednego z ministrów usłyszałem, że jestem arogant i nie 

powiem jeszcze kto. 

Jest Pan chyba jednym z najbardziej atakowanych polityków. Zapewne 
trzeba wytworzyć w sobie barierę ochronną, włożyć grubą skórę? 

Nie bardzo mi to wychodzi, bo trudno jest bronić się przed agresją. To 
po prostu ciężka praca polegająca na podejmowaniu wyzwań, nawiązywa
niu dialogu. Pamiętam, jak mniej więcej półtora roku temu na zjeździe ZNP 
krzyczano: Roznieść tego faceta! Gdy tam pojechałem, niektórzy byli przeko
nani, że nie wyjdę żywy. 

A wychodził Pan? 
Z owacją na stojąco. Nic do ludzi nie trafia tak jak szczera prawda, nawet 

jeżeli brzmi okrutnie: nie dostaniecie więcej, bo nie ma skąd wziąć, a innym 
też się należy. Najlepiej ciąć lancetem po oczach, wtedy spada bielmo i lepiej 
widać. Bardziej realnie. Słuchacze dochodzą do wniosku: ten człowiek ma 
rację. Gorzej, gdy się przyjeżdża i obiecuje. Bez pokrycia. (...) 

Trzeba mieć cywilną odwagę, by stawać twarzą w twarz z niezadowolo
nymi opozycjonistami? 

Nie wiem, czy to wielka odwaga. Uważam, że to mój obowiązek. Moje 
spotkania ze społeczeństwem wymagają raczej determinacji niż odwagi. 
Rozmowy z przedstawicielami administracji, władz wojewódzkich, samo
rządów dlatego bywają tak trudne, że ci ludzie często upraszczają świat 
używając raz jednej półkuli mózgu - mówiąc o za wysokich podatkach, 
a potem drugiej - twierdząc, że wydatki są za niskie. 

Z kim najbardziej lubi Pan rozmawiać? 
Najbardziej perspektywiczne, odpowiedzialne i patriotyczne pytania za

daje mi młodzież licealna. Gorzej jest z akademicką - zależy to od tego, co 
czytają, jaką gazetę. 

Niedawno poleciałem przez Wrocław na Ziemię Kłodzką. To był chyba 
pierwszy wyjazd, podczas którego nikt nie podszedł do mnie z czymś 
nieprzyjemnym. Nawet emeryci mówili: Panie premierze, jesteśmy z panem, 
tak trzymać. (...) 

Nie jestem potworem 
W rozmowie z Krystyną Hołouszek; 

Gazeta Opolska z 19-25 lipca 1996 r. 

Kim czuje się Pan bardziej - ekonomistą, czy politykiem? 
Czuję się ekonomistą, który aktualnie uprawia politykę. To chyba najlep

sze określenie. 
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Zaczęło się od Zrzeszenia Studentów Polskich... 
Istotnie. Przewodniczyłem uczelnianej organizacji ZSP, co zabierało nie

kiedy więcej mojego serca i uwagi niż studia. Ale na wykłady i zajęcia, 
które mnie naprawdę interesowały, chodziłem regularnie i miałem z tych 
przedmiotów dobre oceny. Z profesorem Pohorillem, u którego pisałem też 
pracę doktorską - zanim w wieku czterdziestu lat sam zostałem profesorem 
- współpracowałem potem przez wiele lat. Do czasu objęcia obecnych 
funkcji spotykałem się z nim co najmniej raz w tygodniu i dyskutowaliśmy 
bez przerwy o naprawie Rzeczypospolitej. Ostatnio jednak mam na to coraz 
mniej czasu, nad czym ubolewam. 

Jak by określił pan swoje poglądy polityczne? 
Sęk w tym, że mam coraz większe problemy ze swoimi poglądami 

politycznymi, bo przychodzi czas, gdy zaczyna się wątpić w różne dog
maty... Moje poglądy określiłbym chyba jako lewicowe, choć nie wiem, czy 
dziś jest to rodzaj poglądów, którymi można coś w gospodarce wyjaśnić. 
Staram się być pragmatykiem, wyznaję system wartości, które można 
określić jako socliberalne. Uważam, że jest u nas tak wiele problemów do 
rozwiązania, iż jest rzeczą wtórną, w jakiej konfiguracji politycznej się 
działa. Oczywiście, jeśli w Polsce będą rządzić partie, których programów 
nie akceptuję, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. 

Zmienił się pan w jakiś sposób, sprawując obecną funkcję? 
Mój charakter na pewno nie uległ zmianie, natomiast zmieniły się moje 

wyobrażenia o pewnych sprawach. Niezwykle wiele czasu zajmują mi 
sprawy koordynowania, uzgadniania, przekonywania. Myślałem, że prob
lemy gospodarcze będą zajmowały osiemdziesiąt - dziewięćdziesiąt procent 
mojego czasu, a pozostałe czynności resztę, ale proporcje te okazały się 
dokładnie odwrotne. 

Wspomniał pan swój charakter. Podobno nie jest pan łatwy we współ
pracy, zbyt impulsywny, a są i tacy, którzy mówią otwarcie, że Kołodki 
nie da się lubić... 

Z tym charakterem to rzeczywiście prawda. Ponieważ dużo wymagam 
od siebie, uważam, że mam moralne prawo wymagać maksimum wysiłku 
od innych. Tak, wyciskam ze współpracowników ostatnie poty. Ludzie, 
którzy przyszli ze mną, chcą zmienić kraj na lepsze, a nie rządzić. Ale są 
wokół i tacy, którzy boją się zburzyć stan błogiej równowagi. Generalnie 
jednak nie jestem potworem. W pewnych środowiskach jestem lubiany, 
a nawet kochany! 
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W klubie bogatych 

W klubie bogatych 
W rozmowie z Tomaszem Lisem; 

Magazyn Przemysłowy nr 3(12) z 1996 r. 
11 lipca tego roku podpisał Pan porozumienie, na mocy którego Polska 
została 28 członkiem prestiżowego klubu OECD (Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju) zrzeszającego najbogatsze kraje świata. Jakie, 
zdaniem Pana, stwarza to szanse dla polskiego przemysłu? 

Szanse polegają na tym, iż przez świat zewnętrzny polska gospodarka 
od tego momentu postrzegana jest jako zorientowana na rynek, zliberali
zowana, bardziej dojrzała, nowoczesna, a także i konkurencyjna. Sądzę, że 
dzisiaj wyższa pozycja konkurencyjna nie jest czynnikiem odstraszającym 
partnerów gospodarczych. Przeciwnie, przyciąga ona tych, którzy wciąż są 
od nas lepsi, bardziej zasobni - także w kapitał. Sam fakt członkostwa 
podnosi pozycję Polski jako atrakcyjnego partnera w stosunkach hand
lowych, skłania do lokowania inwestycji, zwłaszcza bezpośrednich. 

A jak korzyści te wyglądają z punktu widzenia przedsiębiorcy, menedżera 
czy dyrektora, który prowadzi działalność gospodarczą w skali mikro
ekonomicznej? 

Przystąpienie Polski do OECD nobilituje, podnosi prestiż. Przekłada się 
to na konkrety: zmniejsza się tzw. Risk assesment, a więc ocena ryzyka. 
Agencje, które udzielają gwarancji firmom zagranicznym na finansowanie 
transakcji eksportowo-importowych bądź lokowanie inwestycji bezpośred
nich w Polsce, obniżają ocenę ryzyka. W związku z tym koszty pozys
kiwania kredytu są dla tych firm mniejsze, łatwiej jest im rozwijać stosunki 
handlowe, produkcyjne, inwestycyjne czy też technologiczne z naszymi 
firmami. A więc firmy, które weszły już w takie związki poczują dość 
szybko, że coś zmieniło się na lepsze. We Francji sam fakt członkostwa 
Polski w OECD daje zerową bazę wyjściową do oceny ryzyka. W chwili 
gdy podpisywałem ten układ, już inaczej była oceniana polska gospodarka, 
co daje określone możliwości w rozwoju współpracy polsko-francuskiej. 

Odczuwalną korzyścią jest wzmocnienie pozycji Polski na światowych 
rynkach. W przeddzień podpisania porozumienia o członkostwie Polski 
w OECD, ulokowaliśmy na światowym rynku euroobligacje w wysokości 
250 milionów DEM, uzyskując cenę bardzo korzystną - tylko 65 tak 
zwanych punktów bazowych, a więc 0,65% powyżej oprocentowania Bunds 
(pięcioletnie obligacje rządu niemieckiego). Czytałem w Financial Times 
nazajutrz, że takie korzystne uplasowanie to była reakcja rynku na fakt 
przystąpienia Polski do OECD. (...) 

Czym dokładnie zajmuje się OECD? 
OECD działa poprzez swój sekretariat w Paryżu, gdzie zatrudnieni są 

najwyższej klasy fachowcy z wykształceniem ekonomicznym, finansowym, 
prawniczym, menedżerskim, o dużych umiejętnościach także politycznych, 
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negocjacyjnych. Jest to swoisty think tank - taki trust mózgów wykonujący 
cały szereg prac o charakterze analitycznym, diagnostycznym, prognostycz
nym. Służą one współczesnemu światu jako pewien wskaźnik, na który 
trzeba się orientować. Jeśli OECD w jednym ze swoich raportów ocenia 
sytuację na rynku pracy we współczesnym świecie, to jest to fundamentalny 
dokument, który czytają wszyscy interesujący się problematyką gospodar
czą. Muszę dodać, że jako wicepremier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, nie 
mógłbym prowadzić polityki aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i re
alizować restrukturyzacji w sferze siły roboczej, jeśli nie wiedziałbym jakie 
są tendencje światowe w tym okresie. A nie wiedziałbym tego, gdybym nie 
mógł oprzeć się na rzetelnych materiałach, takich jak opracowania przygo
towane przez OECD. (...) 

Droga Polski do Unii Europejskiej jest znacznie dłuższa i bardziej skom
plikowana aniżeli ta do OECD. Czy procesy te są ze sobą kompatybilne? 

Otóż nie. Tu jest pewna konkurencyjność. Polska przystępując do OECD, 
znalazła się w organizacji, której członkami są wszystkie państwa Unii 
Europejskiej, NAFTA (w której czołową rolę odgrywa najpotężniejsza gos
podarka świata - USA) oraz Japonia, Australia i Nowa Zelandia. Nie brak 
tam tarć. Swoja politykę globalną prowadzi Japonia i jak wiadomo, często
kroć wchodzi w sytuacje konfliktogenne, a niekiedy spory; czasami nazywa 
się to wojnami handlowymi z USA, lub także z Unią Europejską. Określone 
sprzeczności interesów ekonomicznych występują także pomiędzy Unią 
Europejską a Polską. Gdy prowadziłem Polskę do OECD, w trosce o nasz 
interes gospodarczy, polityczny, rację stanu, musiałem rozgrywać pewne 
sprawy tak, żeby zyskać akceptację naszego członkostwa i ze strony Japonii, 
i USA, i Unii Europejskiej. Dlatego niektóre kontakty, konsultacje, rozmowy 
odbywały się w sposób dyskrecjonalny i jak sądzę, wpłynęły bardzo dobrze 
na końcowy rezultat. Jestem przekonany, że warunki przystąpienia Polski 
do OECD, wynegocjowane w debatach trwających dwa lata, śą dla nas 
dobre i na pewno nie mniej korzystne niż w przypadku innych państw, 
które przystępowały do tej organizacji. 

Nie będę jednym z lalusiów... 
W rozmowie z Krystyną Gucewicz; 

Kobieta i Styl nr 7-8, lipiec-sierpień 1996 r. 
(...) Kołodko jest postrzegany jako osoba, którą ponoszą nerwy, porywcza, 
konfliktowa... 

Trudność tych, którzy ze mną pracują albo pracują przeciwko mnie, 
polega na tym, że ja się z bardzo dużymi oporami poddaję decyzjom, 
których nie podzielam. Mnie po prostu nie można kazać. Mnie można kazać 
wtedy, kiedy się ma rację. Jak się nie ma racji i każe, wówczas dochodzi 
do konfliktów. To nie ja jestem konfliktowy, takie są sytuacje. 
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Nie będę jednym z lalusiów... 

Jedyne, co mnie wyprowadza z równowagi, tak było, jest i będzie - to 
jest chamstwo i głupota. Także u tych, którzy zadają mi pytania... Swój 
wizerunek w mediach zawdzięczam manipulacji, celowemu doborowi ta
kich a nie innych ujęć z odpowiednim grymasem na twarzy. Nie mam 
żadnego mechanizmu obronnego, nie mam drugiej telewizji, żeby pokazać, 
jaki jestem. Pokornie więc znoszę wszelkie kalumnie i robię swoje. 

Czy to nie jest nieumiejętność w opracowaniu tego, co się nazywa image, 
a musi wreszcie dotrzeć do świadomości ludzi polityki? Brak umiejętności 
zachowania maski, kamiennej twarzy w każdej sytuacji... 

Nie. Znam wielu takich, którzy mają dobry image w mediach i są zupełnie 
kimś innym. Są dużo gorszymi ludźmi niż ten obraz. Naturalnie są i tacy, 
którzy są dużo lepsi. 

Bywa jednak, że trzeba ochronić swoją uczciwość, prostolinijność... 
I z tego nie zrezygnuję, nawet gdybym miał być wyklęty, znienawidzony, 

nielubiany. Powiedziałem już raz, że moja popularność może spaść do zera 
- byle razem z inflacją. Na zewnątrz na pewno nie będę jednym z tych 
lalusiów politycznych... (...) 

Szukajmy kolejnych rysów portretu: sumienny, pedantyczny - na biurku 
idealny porządek. 

Porządek na biurku jest, bo ma być. To dowodzi, że nie ma spraw 
zaległych: co przychodzi, to wychodzi. Ja sam zawsze jestem spakowany, 
tak, że gdybym miał opuścić to miejsce, zabrałbym co najwyżej maskotkę... 
Na moim amerykańskim uniwersytecie w Illinois była taka ulotka: an empty 
desk is sign of sick mind, czyli puste biurko jest dowodem chorego umysłu. 
No więc ja też się wtedy obłożyłem papierami, żeby dorównać moim 
amerykańskim kolegom. Naturalnie przebić ich nie mogłem, bo byłem tam 
tylko 12 miesięcy, a oni całe życie. (...) 

Gołym okiem widać: zadowolony pracoholik. Coś o tym wiem. To jest 
pewien rodzaj egocentryzmu: tak żyje ten, kto to lubi. 

Jeśli to ma być egocentryzm, że ja żyję tak, jak chcę - dobrze, jestem 
egocentrykiem. Natomiast do białej gorączki doprowadzają mnie haniebne 
pomówienia, że to jest moją wadą. Ja prawie wszystko daję z siebie innym, 
a sam z tego nic nie mam. Jeśli już, to mam czasami pewną satysfakcję, że 
ta cholerna produkcja rośnie i ta cała inflacja spada. I czy się komuś podoba 
czy nie - to są fakty. (...) 

Odnoszę wrażenie, że ten portret jest niepełny. Tak naprawdę profesor 
Kołodko to ciągle mały chłopiec, który chce, musi wszystkiego doświad
czyć, dotknąć, sam wszystko sprawdzić... 

Wyłącznie! Tylko świństw nie dotykam, bo jestem uczciwy aż do bólu. 
Natomiast tak to próbuję wszystkiego - latania balonem i podróży pod
wodnym okrętem wojennym. Możemy mówić - na przykład o jedzeniu. 
Ostatnio z rzeczy ciekawych jadłem strusia emu i kangura. Jadłem całą 
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masę zupełnie nieznanych roślin, które rosną w australijskim buszu, a wcze
śniej krokodyle i węże. W ostatnie wakacje próbowałem łosia, pieczeni 
z polarnego bawoła piżmowego i rysia. Na tej samej zasadzie wchodzę na 
góry, oglądam rośliny, próbuję wszystkiego. Nie mam zahamowań, chociaż 
wiem często, że robię to dwa razy - pierwszy i ostatni. (...) 

Młodzi zadają pytania 
Anna Leszkowska; 

Przegląd Techniczny z 25 sierpnia 1996 r. 
„Trzeba wątpić w swą mądrość i codziennie zadawać trudne pytania" 
- poradził Grzegorz Kołodko uczniom najstarszego lubelskiego liceum, 
istniejącego od 1915 r. Młodzież szybko to zrozumiała i... zastosowała się 
do credo gościa. Mecz jednak wygrał wicepremier. Może dlatego, że pytania, 
jakie dostał, dotyczyły zagadnień dobrze mu znanych, a młodzieży jakby 
mniej? Bo czyż w wieku 18... 19 lat myśli się o emerytach, starości, finansach 
państwa, kredytach mieszkaniowych? Dyskusja mogła zatem się rozwinąć 
jedynie przy pytaniu natury etycznej: czym powinien się kierować dobry 
polityk i na jakich wartościach kształtować swoją politykę?. 

Błyskotliwa odpowiedź wicepremiera pewnie zgadzała się z odczuciami 
uczniów, kiedy usłyszeli, że polityka to umiejętność rozwiązywania prob
lemów, ale u znakomitej większości polityków jest to umiejętność utrzyma
nia się przy władzy i realizacji własnych celów. Pytanie o moralność 
w polityce i biznesie pojawiło się zresztą nie tylko w liceum, ale i na KUL, 
gdzie prof. Kołodkę zaproszono na spotkanie ze studentami. Przy pełnej 
sali i galeriach obie strony - gość i studenci - dyskutowały nie tylko 
o polityce gospodarczej państwa, ale i o zagadnieniach społecznych i mię
dzynarodowych. Co i w jakiej kolejności powinniśmy robić, aby nie dopusz
czać do nierównomiernego rozwoju, aby zachować harmonię? Jakie trzeba 
tworzyć instrumenty finansowania pozabudżetowego, aby było więcej pie
niędzy na remonty szkół, na inwestycje w kulturze? „Wiem ile kosztuje 
piszczałka w organach, bo przekazywałem pieniądze na organy w Krako
wie" - podkreślał wicepremier w urzędzie wojewody. 

W KUL, nawiązując do tej formy wspierania kultury i nauki spoza 
budżetu, wskazał, iż inwestycyjne kłopoty uczelni mogłyby być rozwiązanie 
np. przez stosowaną od zawsze przez Kościół formę „na tacę". Bo jest to 
nic innego jak forma sponsoringu pozabudżetowego. (...) 
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Pod lupą 
Robert Waknciak; 

Przegląd Tygodniowy z 28 sierpnia 1996 r. 
Reforma centrum gospodarczego została przesądzona. Jedne ministerstwa 
zostaną zlikwidowane, pojawią się inne. To (...) wywołuje dyskusje między 
SLD a PSL na temat obsady nowych resortów. (...) Wszyscy popatrują na 
resort Kołodki jak na słoik z konfiturami. PSL już zbudowało hasło parzystego 
układu resortów do podziału. A wśród spekulacji, podsycanych przez poli
tyków, zadziwiająco często pada nazwisko Grzegorza Kołodki, jako tej osoby, 
dla której miejsca w nowej strukturze zabraknie. Kołodko najgorszy? 

Przeciwnicy wicepremiera podnoszą argumenty trojakiego rodzaju. Po 
pierwsze, podkreślają , ma on bardzo trudny, konfliktowy charakter. Z Ko-
łodką się ciężko pracuje, narzeka na niego cały gabinet. Jest apodyktyczny, 
często wybucha gniewem. 

Po drugie nie jest typem gracza zespołowego i pieczołowicie strzeże 
swych domen. Józef Oleksy zresztą mówił niedawno, że Polską rządzi 
trójczłonowa koalicja SLD, PSL i Grzegorz Kołodko. (...) 

Po trzecie wreszcie, Kołodko twardo pilnuje kasy. Potrafił ograniczyć 
deficyt budżetowy, pilnuje by ceny żywności nie szły zbyt mocno w górę, 
potrafi powiedzieć „nie" żądającym pieniędzy ministrom. Nieraz bardzo 
wpływowym. (...) 

Wreszcie, dochodzimy chyba do najpoważniejszego zarzutu, sprawa 
odporności na naciski... 

Otóż wśród części polityków koalicji, tak PSL jak i SLD, dominuje pogląd, 
że trzeba poluzować. Że skoro finanse państwowe mają się coraz lepiej, 
a ludzie (vide budżetówka) coraz energiczniej domagają się podwyżek, więc 
trzeba te podwyżki im dać. Zwłaszcza, że za rok będą wybory, które 
rozstrzygną o losie rządzącej koalicji. Podnieśmy więc emerytury i renty 
- wołają na lewicy - dajmy na służbę zdrowia. Wojsku też się należy. 
I oświacie, i policji też. No i oczywiście rolnikom. (...) 

Kołodko staje się więc, według przedstawicieli takiego myślenia, kon
tynuatorem polityki Balcerowicza, oraz osobą osłabiającą wyborcze szanse 
koalicji. Czy można się z tym zgodzić? 

Nie, bo każda próba realizacji tego typu pomysłów skończyłaby się 
katastrofalnie dla budżetu, publicznych finansów, znów wywołałyby infla
cję i w zasadzie wszystko to, czegośmy się dopracowali w ostatnich latach 
runęłoby w gruzy. Może właśnie gospodarka zaczęłaby się pruć tuż przed 
wyborami? A inflacja zawsze najsilniej uderza w sferę budżetową. 

Racja w tym sporze leży więc raczej po stronie Kołodki. Tym bardziej, 
że ekonomiczne wskaźniki potwierdzają słuszność prowadzonej przez niego 
od 30 miesięcy polityki. (...) 

Gospodarka na tle siermiężnej polskiej polityki prezentuje się więc nad 
wyraz przyzwoicie. Kołodko, faktyczny jej kierownik, może więc uchodzić 
za prymusa. Udało mu się osiągnąć rzecz w ekonomii wyjątkową - rośnie 
produkt krajowy brutto, a równocześnie spada inflacja i bezrobocie. 
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Na konto wicepremiera zapisać można jeszcze jedno - Polacy nabrali 
zaufania do gospodarki i złotówki. Coraz więcej złotówek lokują w bankach, 
coraz częściej biorą kredyty, jeśli prześledzi się badania' opinii publicznej 
to widać, że Polska jawi się już jako normalny kraj. Z wojnami na górze 
i politycznymi skandalami, ale i ustabilizowaną sytuacją ekonomiczną. 

Podobna opinia dominuje zresztą na Zachodzie. Polskie euroobligacje 
poszły na tamtejszych giełdach jak woda. Nasza gospodarka postrzegana 
jest tam jako jedna z najbardziej perspektywicznych. Pisze się już o nas jako 
o gospodarczym tygrysie Europy. I jednym z najlepszych miejsc do inwes
towania. A łączy się to wszystko z osobą reklamującego polski big-bang 
wicepremiera. Jak więc trzeba będzie tłumaczyć jego odwołanie. (...) 

Polskie priorytety 
Transition Brief, nr 4 z 1996 r. 

(...) Jakie są główne priorytety Polski w perspektywie średniookresowej, 
by mogła ona utrzymać dynamikę wzrostu gospodarczego i reform? 
A zwłaszcza - w jaki sposób rząd chce uzyskać jednocześnie spadek 
inflacji i bezrobocia, co przewiduje Pakiet 2000? 

Rząd zaczyna realizować mój Pakiet 2000, który jest następnym krokiem 
po średniookresowym programie Strategia dla Polski, zaakceptowanym przez 
parlament w roku 1994. Pakiet 2000 stanowi rozwinięcie i dopełnienie 
Strategii dla Polski w nowych warunkach ekonomicznych. Pakiet 2000 na
kreśla cele, które chcielibyśmy osiągnąć, by polska gospodarka była przy
gotowana do integracji z Unią Europejską. Przede wszystkim chcielibyśmy 
do roku 2000 odczuwalnie zredukować bezrobocie i podnieść konsumpcję. 
W zamierzeniu jest redukcja bezrobocia z 15 procent w roku 1995 do poniżej 
10 procent w roku 2000. (...) 

Nie da się osiągnąć celów społecznych bez utrzymania wysokich wskaź
ników wzrostu gospodarczego, wzrostu eksportu i inwestycji. Średni roczny 
wzrost PKB w latach 1996-2000 w zamierzeniu nie powinien być niższy niż 
4,4 procent. Średni roczny wzrost eksportu w tym samym okresie ma 
wynieść 10,5 proc, a średni roczny wzrost inwestycji - 11 procent. 

W tym celu muszą być utrzymane cztery żelazne zasady. Inflację trzeba 
zredukować w roku 2000 do poziomu 5-7 procent; deficyt budżetowy, który 
w roku 1995 spadł do poziomu 2,6 proc. PKB, musi spaść do poniżej dwóch 
procent w roku 2000. Poziom zadłużenia publicznego, które wcale nie jest 
takie wysokie (około 56 procent PKB pod koniec roku 1995), trzeba obniżyć; 
przychody i wydatki państwa w roku 2000 powinny stanowić poniżej 30 
procent PKB. 

Reformy strukturalne są istotą Strategii dla Polski. Rzeczywiście nie da się 
na dłuższą metę stworzyć warunków dla trwałego wzrostu gospodarczego 
bez reformy systemu emerytalno-rentowego i systemu ochrony zdrowia, 
bez reformy rządowego centrum administracyjnego, bez dalszej prywaty-
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zacji sektora państwowego, bez restrukturyzacji strategicznych sektorów 
gospodarki i dalszego rozwoju sektora finansowego. 

Czy zechciałby Pan powiedzieć, jakich dostosowań legislacyjnych doko
nała Polska w trakcie rozmów z OECD? 

(...) Prowadziliśmy dyskusje, a czasami negocjacje w kwestiach związa
nych z systemem przepływów pieniężnych, z bezpośrednimi inwestycjami 
zagranicznymi, usługami finansowymi, kwestiami podatkowymi, ochroną 
środowiska i przemysłem stoczniowym. Podjęto inicjatywy legislacyjne 
w wielu dziedzinach. W obszarze przepływów pieniężnych na przykład 
odpowiednia ustawa weszła w życie 31 grudnia 1994 r., a jej regulacje 
instrumentalne były później modyfikowane. Zgodnie z zaleceniami OECD 
dokonaliśmy znacznego postępu w kierunku liberalizacji kontroli handlu 
zagranicznego. Pozwoliło to nam przyjąć formalnie, poczynając od 1 czer
wca 1995 r. wymagania Artykułu VII MFW, który dotyczy wymienialności 
pieniądza w bieżących transakcjach międzynarodowych. 

Dokonaliśmy także dostosowań zasadniczych ustaw w dziedzinie bez
pośrednich inwestycji zagranicznych. Na przykład przyjęte w marcu 1996 
r. poprawki znosiły wymóg specjalnych pozwoleń w większości sektorów 
i częściowo liberalizowały nabywanie przez inwestorów nieruchomości. 
W tej ostatniej sprawie zdecydowaliśmy się również uprościć procedury 
administracyjne dzięki zobowiązaniu wydawania zezwoleń w ciągu 30 dni. 

W sektorze finansowym zmiany legislacyjne obejmują poszerzenie do
stępu organów podatkowych do tajemnicy bankowej dzięki poprawce do 
ustawy podatkowej. Wynikało to z zalecenia OECD w celu umożliwienia 
wymiany informacji w ramach porozumień o unikaniu podwójnego opodat
kowania. W dziedzinie ubezpieczeń usunęliśmy wszystkie restrykcje, które 
odnosiły się do międzynarodowego obrotu towarowego i reasekuracji z datą 
wejścia w życie od 1 kwietnia 1996. (...) 

Sumując, w naszej ocenie współpraca z OECD była pod tym względem 
bardzo pozytywna i liczymy także na cenne rady OECD w najbliższej 
przyszłości. (...) 

Kłonica baseballowa 
Daniel Passent; 

Polityka z 32 sierpnia 1996 r. 
(...) Baseball, narodowy sport Amerykanów, jest w Polsce nieznany - nie 
ma chyba ani jednego boiska, ani jednej drużyny, nie ma też chyba żadnego 
ochroniarza, który znałby reguły gry. Ale kije się przyjęły. Sprytny nasz 
naród czerpie z baseballu to co najbardziej praktyczne i może przydać się 
do walki politycznej. 

Tak np., mimo że trudno mówić o załamaniu gospodarczym, p. Janusz 
Jankowiak (dawniej GW, obecnie w ramach szachów przesunięty na Gazetę 
Bankową) zamieścił w GW artykuł pod wymownym tytułem Gospodarka pruje 
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się w szwach. Słowniczek artykułu składa się z takich określeń jak: „chaotycz
na polityka gospodarcza", „marazm", „słabnące tempo", „katastrofa kroi 
się dopiero po wyborach", „niespójna i sprzeczna wewnętrznie polityka 
ekonomiczna", „urzędowy optymizm osadzony jest na lichych fundamen
tach", „brak koordynacji... bije wszelkie rekordy". 

Jeżeli artykuł p. Jankowiaka traktować poważnie, to Grzegorz Kołodko 
powinien popełnić harakiri. W rozmaitych wywiadach prof. Kołodko wcale 
o to nie pytany, wspomniał, że ma biurko zawsze puste, niczego w nim 
nie trzyma, również w swoim gabinecie nie ma żadnych rzeczy osobistych 
i w każdej chwili gotów jest go opuścić. Firma Węgielek nie będzie 
potrzebna do wyprowadzki. Nikt nie będzie musiał wyganiać Kołodki kijem 
baseballowym. 

Minister finansów ma trochę wrogów ze względu na trudne usposobie
nie, ale powiedzmy sobie szczerze - nie jest to stanowisko, na którym 
wdzięk jest najważniejszy. Statystyka gospodarcza nie służy do mierzenia 
uroku. Część przeciwników nie znosi Kołodki nie dlatego, że jest zarozu
miały i nie bije pokłonów przed swoimi poprzednikami, ale ponieważ nie 
rozłożył gospodarki. Pokazał, że nie święci garnki lepią, że ekonomista 
spoza liberalno-unijnego grona również da sobie radę, że nie ma ludzi 
niezastąpionych. Zaś liczby i fakty nie są takie przygnębiające: bezrobocie 
spada, inflacja spada, inwestycje - w tym zagraniczne - rosną, produkcja 
także, oszczędności społeczeństwa przyrastają, i to w złotówkach szybciej 
niż w walutach obcych, niektóre dziedziny gospodarki zbliżają się do 
pełnego wykorzystania swoich mocy, np. budownictwo (mimo trwającej 
zapaści budownictwa mieszkaniowego), polskie papiery wartościowe uzys
kują na świecie coraz lepszą cenę. (...) 

Niewątpliwie minister finansów ma na koncie również porażki, do jakich 
zaliczyć należy np. owe nieszczęsne darowizny czy nie dopilnowaną ustawę 
o waloryzacji emerytur, ale per saldo gospodarka w ostatnich latach miała 
się lepiej niż dobrze, co widzi cały świat, na czele z OECD, do której przyjęci 
zostaliśmy kilka miesięcy temu. Na całym świecie, jeżeli gospodarka się 
rozwija, to laury zbiera minister finansów - na całym świecie, ale nie u nas. 
Ludwig Erhard mógł się na przykład nie podobać, ponieważ był z CDU, 
a ponadto był gruby i palił śmierdzące cygara, ale za jego panowania w RFN 
ten dym wszystkim pachniał jak perfuma. U nas odwrotnie - żeby nawet 
rozlały się perfumy, to będą mówić, że szambo wylało. (...) 

„Strategia dla Polski" triumfuje 
W rozmowie z Kazimierzem Groblewskim; 

Rzeczpospolita z 30 września 1996 r. 

(...) Czy łatwo być ministrem finansów w rządzie koalicyjnym, w którym 
ugrupowania koalicyjne nie popierają ministra finansów i czy bycie nadal 
w takim rządzie ma sens? Czy można w tych warunkach realizować swoją 
politykę? 
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(...) Powiem tak: mam poparcie nie we wszystkich sprawach, nie zawsze 
dostatecznie silne, z pewnością nie takie, jakie by mi się marzyło, ale jestem 
realistą i to rozumiem. Gdyby tego poparcia nie było, to nie byłbym 
wicepremierem koordynującym politykę gospodarczą i ministrem finansów. 
To, że nim jestem jest najlepszym dowodem, iż mam poparcie SLD i PSL. 
A mam nadzieję, że również innych partii, a przede wszystkim większości 
społeczeństwa. 

Czy odchodzi Pan z rządu, czy Pan zostaje? 
Jestem w rządzie. (...) 
Zaproponowano mi objęcie stanowiska ministra finansów w sierpniu 

1989 roku. Wówczas minutę zajęło mi odrzucenie tej oferty. I nieco później 
jeden z byłych wicepremierów powiedział mi: słuchaj, trzeba było się 
zgodzić, chociażby po to, żebyś zobaczył, dlaczego nic nie można zrobić. 
Ten pogląd bardzo mnie zdziwił. Potem jeszcze nie raz odrzucałem pro
pozycję wejścia w skład rządów i objęcia stanowiska ministra finansów. 
Przyjąłem ją wtedy, kiedy byłem przekonany, że są dostateczne gwaranq'e 
polityczne, aby moja linia programowa, znana Strategia dla Polski, mogła 
być skutecznie realizowana. I tak długo, jak długo są ku temu warunki od 
strony politycznej, jestem do dyspozycji państwa, społeczeństwa, a także 
rządzących układów politycznych. 

Na czym polegają te warunki, bo wydaje się, że właśnie od strony 
politycznej ich nie ma? 

Jestem zdania, że są. I powtarzam jeszcze raz, że tak długo, jak są te 
warunki, to ja czynię swoją powinność, która sprowadza się do tego, żeby 
kontynuować reformy strukturalne na ścieżce wzrostu gospodarczego, 
stabilizacji, poprawy warunków życia, a nie daj Boże odwrotnie. Liczę na 
to, że ten wrażliwy społecznie, rozwojowy ekonomicznie i sensowny poli
tycznie program nadal będzie zyskiwał szeroką akceptaq'ę kierowniczych 
gremiów partii tworzących obecną koalicję. I tak to odbieram, co nie 
oznacza, że nie ma problemów i że poglądy są identyczne. Na tym między 
innymi polega układ koalicyjny, że trzeba umieć godzić się na pewne 
kompromisowe rozwiązania nawet wtedy, kiedy treścią odbiegają one od 
tego, co proponuję. Pod warunkiem, że ilość tych różnic nie przechodzi 
w inną jakość programową. (...) 

Czy czuje się Pan w rządzie osamotniony? 
W niektórych sprawach tak. W niektórych czuję całkowite poparcie. 

Powiem szczerze, że najbardziej czuję się osamotniony w walce z inflacją, 
ale nie tylko jeśli chodzi o układ rządowy. Nie mam również dostatecznego 
wsparcia w krucjacie antyinflacyjnej ze strony całego układu parlamentar
nego, ze strony banku centralnego, ze strony związków zawodowych. 
Częstokroć czuję się tak, że inflację wszyscy robią, a walczę z nią sam. Tym 
bardziej jestem zadowolony, że coraz wyraźniej widać pozytywne skutki 
tej determinacji. (...) 
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Czy Pan nie sądzi, że Pański program, Pańska strategia, bankrutuje? 
Ugrupowania rządowe przestają ją popierać. 

Nie, Strategia dla Polski triumfuje. I mam na to wiele dowodów, więc 
gdyby pan chciał zapytać, dlaczego tak twierdzę, to mógłbym chętnie na 
to pytanie odpowiedzieć. Natomiast jeśli są tacy którzy chcieliby, żeby 
zbankrutowała, to się nie da. Dlatego, że stworzyliśmy zbyt wiele pozytyw
nych faktów, których nie sposób ani przekreślić, ani zakrzyczeć. (...) 

Czy nie sądzi Pan, że taką propagandą sukcesu, jaką Pan uprawia, to 
znaczy ciągłymi zapewnieniami, że jest coraz lepiej, wywołuje Pan błędne 
koło: niektórzy politycy koalicji dochodzą do wniosku, że skoro jest tak 
dobrze, jak Pan mówi, to możemy już trochę poluzować i dajmy tym, 
którzy się najgłośniej upominają, zwłaszcza że w przyszłym roku są 
wybory parlamentarne. 

Nie uprawiam żadnej propagandy sukcesu, a tylko stykając się z nawałem 
kłamstwa z różnych stron cały czas powtarzam, jakie są fakty. Nie da się 
zaprzeczyć temu, że w zeszłym roku mieliśmy 7-procentowy wzrost, albo 
że zdjąłem z inflacji przez niecałe trzy łata około 20 punktów procentowych. 
I nie da się również zaprzeczyć temu, że poprawa sytuacji gospodarczej 
w sposób oczywisty przekłada się na oczekiwania i na roszczenia, tak wśród 
gremiów rządowych, jak opozycyjnych. 

Niektórzy sądzą, że moim błędem jest nieprzeznaczenie, jakby to ode 
mnie zależało, dostatecznych kwot, np. na oświatę lub służbę zdrowia. 
Mogę zaręczyć, że wiele czynimy, aby tych środków było więcej, ale realnie. 
I na pewno nie kosztem zaniechania innych potrzeb. Z pewnością są grupy 
społeczne, które wciąż są niezadowolone i które chciałyby więcej czerpać 
z dochodu narodowego. Pamiętajmy jednak - i potwierdzają to wyniki 
badań opinii publicznej - że optymizm konsumenta rośnie. Bo nie da się 
podważyć faktów, że w ślad za poprawą sytuacji gospodarczej poprawia 
się sytuacja społeczna. 

Jestem apolityczny 
W rozmowie z Annę Kwiatkowska i Jerzym Kamińśkim; 

Życie Warszawy z 23 września 1996 r. 
Jest pan postrzegany jako osoba, która twardo trzyma kasę. 

Przede wszystkim pilnuję równowagi finansowej. Na niej buduję równo
wagę społeczną i polityczną. Marnie skończy nie tylko minister finansów, 
ale przede wszystkim straci gospodarka i całe społeczeństwo, jeśli zabraknie 
kogoś, kto potrafi trzymać kasę i dyscyplinę. (...) 

Jest pan również postrzegany jako apolityczny technokrata. Na ile, pode
jmując decyzje finansowe, musi pan wkraczać w interesy polityków? 
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Każda decyzja kogoś, kto jest wicepremierem ds. gospodarczych, mini
strem finansów, koordynuje prace komitetu ekonomicznego rządu jest 
polityczna. Polityka to dla mnie umiejętność rozwiązywania konfliktów 
występujących pomiędzy różnymi interesami. Jeśli natomiast przez poli
tyczność rozumieć partyjność, to jestem apolityczny. 

Jak panu udaje się wyważać interesy polityków? 
Tak jak na wojnie. Idzie się do przodu i trzeba się dostosowywać do 

sytuacji, które są czasami niewyobrażalne. W jednych sprawach się udaje, 
w innych nie . Pewne sprawy realizuję wbrew stanowisku polityków, którzy 
najpierw protestują, a później chwalą się sukcesami. 

Na przykład? 
Choćby sprawa stworzenia grupy bankowej PeKaO SA. Podczas uroczys

tości prezes grupy bankowej PeKaO SA. powiedział, że jestem ojcem tej 
koncepcji... Żartem odpowiedziałem, że pani Gronkiewicz-Waltz powinna 
przyjąć rolę matki, bo nie jest dobrze być sierotą. Teraz wszyscy są 
rodzicami tego sukcesu. A przecież w sytuacji totalnej krytyki prasowej 
i sprzeciwu polityków, by do tego doprowadzić musiałem używać czasem 
siły, czasem forteli, czasem argumentów, a więc różnych socjotechnik. 
Podobnie było z reformą centrum gospodarczego, której koncepcję przed
stawiłem kierownictwu SLD i PSL latem 1994 r. Trzy lata temu w paździer
niku, opublikowałem 44 tezy Strategii dla Polski, która zawierała propozycje 
zmian w sposobie zarządzania państwem. To, co się dziś realizuje, jest 
niemal tożsame z tamtym pomysłem. (...) 

Czy zostanie pan w rządzie? 
O tym, w swoim czasie, sam zdecyduję. Mnie interesują tylko sprawy 

programowe. Muszę być przekonany, że linia Strategii dla Polski i Pakietu 
2000 będzie realizowana. Jej potwierdzenia oczekuję w decyzjach, nie 
w deklaracjach. 

Jakie to decyzje? 
Oczekuję, między innymi, że parlament przyjmie ustawy podatkowe 

zasadniczo w tym kształcie, w jakim je przedstawił rząd. Stoją za tym racje 
ekonomiczne. Zamysł obniżenia podatków ma zmniejszyć redystrybucję 
dochodu narodowego przez budżet i poprzez wzrost skłonności do oszczę
dzania utrzymać wysoką dynamikę rozwoju gospodarczego. 

Czy podatki zostaną uchwalone w pana wersji? 
Rząd dokonał już pewnych zmian w stosunku do pierwotnych propozycji. 

Zgodziłem się na nie, choć wcale nie uważam, że są one lepsze. Rozumiem 
to jako dopuszczalny kompromis, który wynika z tego, że są także inne racje, 
inne preferencje, inne poglądy. Drugim warunkiem będzie przyjęcie budżetu. 

Czy chodzi o korektę budżetu na ten rok, związaną z utworzeniem 
nowych ministerstw? 
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W tym roku nie będzie żadnej korekty. Chodzi o budżet przyszłoroczny. 
Jego założenia przyjęła Rada Ministrów przy akceptacji kierownictw SLD 
i PSL. Teraz słyszę - pewnie ze względu na trwającą kampanię polityczną 
- zastrzeżenia do tych założeń. Nie rozumiem i nie akceptuję tego. Ostatni 
warunek to realizacja reformy centrum, także w aspekcie personalnym. 
Strategię dla Polski i Pakiet 2000 realizuje grupa świetnych fachowców. 
Dobrze byłoby nadal wykorzystywać ich umiejętności. Sumując, jeśli wejście 
w akcję wyborczą AD 1997 nie obróci się przeciwko linii programowej 
- stabilizacji, wzrostu gospodarczego, poprawy warunków życia i pod
noszenia międzynarodowej konkurencyjności polskiej produkcji, będę wi
dział dalej swoje miejsce w rządzie. Jeśli te pryncypia zostaną naruszone, 
nie ma dla mnie miejsca. I nie jest ważne pytanie kto z kogo zrezygnuje. (...) 

Działam w interesie polskiego i społeczeństwa i na korzyść polskiej 
gospodarki, a nie z punktu widzenia partii koalicyjnych. To one jednak 
muszą zdecydować, czy nadal jednoznacznie i autentycznie wspierają linię 
polityki gospodarczo-finansowej, którą podziwia świat. Nie jestem od tego, 
żeby rosła popularność polityków, ale od tego, aby rosła produkcja. Choć 
politycy też na tym korzystają. (...) 

Strażnik pieniędzy elektoratu 
Gościem kolegium redakcyjnego na obiedzie w Głosie 
Wielkopolskim, tradycyjnym spotkaniu z czołowymi 

osobistościami życia publicznego, był Grzegorz Kołodko, 
wicepremier i minister finansów. Gospodarzami 

dyskusji byli: prezes Oficyny Wydawniczej Głos 
Wielkopolski Marian Marek Przybylski oraz Alicja 

Daniluk, Barbara Grzegorzewska, Danuta 
Marcinkowska, Włodzimierz Braniecki, Leszek Gracz, 

Andrzej Piechocki i Jarosław Piotrowski. 
Poniżej - zapis fragmentów dyskusji. 

Głos Wielkopolski nr 253 z 28 października 1996 r. 

Sprawą dnia jest teraz skala podatkowa. Jaki pan przewiduje rozwój 
wydarzeń? Który wariant ostatecznie się utrzyma i jakie będą tego 
konsekwencje? 

Z pewnością nie będę państwu mówił, jaki przewiduję rozwój wydarzeń, 
dlatego, że będę się starał tworzyć ten rozwój. Moją rolą jest rozwiązać 
problem, który został stworzony przez nieodpowiedzialność znakomitej 
części klasy politycznej. I za to powinna być ona konsekwentnie rozliczona 
przez wyborców. Oczekuję, że gazety wydrukują kto jak głosował, żeby 
wyborcy i podatnicy wiedzieli, w jaki sposób przez swoich wybrańców 
zostali oszukani. (...) 
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Ale czy jednak wystąpienie przez rząd z tą koncepcją obniżenia podatków 
było właściwie przygotowane? PSL twierdziło, że o niczym nie wie, że 
jest zaskoczone. Późniejsze opowiedzenie się za koncepcją podatkową 
Unii Pracy mogło być traktowane jako rodzaj odpłaty za pomijanie, za 
lekceważenie... 

O progach podatkowych było wiadomo już kilka miesięcy temu. W pro
jektach ustaw podatkowych jest mowa o obniżeniu podatków do 20, 31, 
i 43 procent w przyszłym roku. Próbowano konsekwentnie rozmontować 
przedłożenie rządowe: niestety, także przy udziale posłów stanowiących 
zaplecze polityczne koalicyjnego rządu. A potem było głosowanie. I jeśli 
jest element zaskoczenia, o którym też pisze Głos Wielkopolski, to wynikami 
głosowania, gdy różne kluby czy partie głosowały za rozwiązaniem obar
czonym wyłącznie wadami, bo żadnej zalety nikt przy zdrowych zmysłach 
w zasadzie wskazać nie potrafi. (...) 

Ale bez PSL przeprowadzenie tych poprawek podatkowych, powrót do 
propozycji rządowych w Senacie jest niemożliwy... 

Bez PSL jest wiele rzeczy możliwych. Bez PSL jest również możliwe 
rządzenie w Polsce. (...) 

To, co rząd zaproponował jest istotnym obniżeniem podatków... 
(...) Nie jest moim największym zmartwieniem skala podatkowa, aczkol

wiek jest ona znakomitym przyczynkiem do dyskusji o odpowiedzialności 
klasy politycznej. Nie są podatki ani pierwszym, ani ostatnim pretekstem 
do konfliktu, jeśli z przyczyn politycznych uniemożliwia się współpracę 
ludziom podobnie myślącym. Jeśli zmusza się ludzi myślących tak, jak 
Marek Pol, do głosowania tak jak Ryszard Bugaj, to są pytania, na które 
chciałbym, żebyście mi państwo odpowiedzieli. Powiem jasno: nie godzę 
się na wejście w życie skali, która została przegłosowana, a jeśli ona wejdzie 
w życie, to będziemy mieli wszyscy bardzo poważne problemy. Nikt nie 
ma lepszych wyliczeń, niż my, dzięki profesjonalistom z Ministerstwa 
Finansów. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, że ma lepsze, przynajmniej jeśli chodzi 
o prognozy inflacyjne. 

Bank centralny powinien walczyć z inflacją, a nie stawiać prognozy. 

Powiedział pan, że jako minister finansów ma poważniejsze zmartwienia 
niż podatki. Jakie? 

Jestem przede wszystkim wicepremierem do spraw gospodarczych I prze
wodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Finanse są po
trzebne po to, żeby prowadzić polską gospodarkę, a nie gospodarka po to, 
żeby prowadzić finanse. Na tym być może polega różnica między księgo
wym, a strategiem. Choć swoją odpowiedzialność, żeby się kasa zgadzała, 
z całą powagą dźwigam. A jako minister finansów mam na przykład 
kłopoty z tym, że wskutek działalności Sejmu w latach minionych system 
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finansowy cały czas jest daleki od idealnego. Ale tak się zastanawiam nad 
tym koszmarnym głosowaniem podatkowym w Sejmie i może, jak mówią 
Polacy „nie ma tego złego..." Może wreszcie się okaże, kto za co odpowiada 
i ludzie zrozumieją, że podatki ustala Sejm, a nie ministrowie finansów. 

A sprawy pana zdaniem poważniejsze? 
Dużo poważniejszym problemem jest na przykład to, czy mamy dobrą 

strategię integracji europejskiej. Polska jest już w OECD. Jest sukces i zara
zem pytanie: co dalej? Pod tym kątem rozpoczęliśmy reformę centrum, 
zaprojektowaną przecież nie na potrzeby koalicji, ale polskiej gospodarki. 
Koalicja ma bowiem określony kalendarz, a te rozwiązania są na przyszłość. 
Kolejne pytanie: czy jak już w tej Unii będziemy, to nie będzie polskiego 
złotego? Takie pytania trzeba sobie zadawać, żeby - gdy przyjdzie odpowie
dni moment - umieć udzielić sobie właściwej odpowiedzi. A na przykład 
dyskusji o długu publicznym, o finansowaniu deficytu w Polsce nie widzę. 
Ani w parlamencie, ani w mediach. Polityka w Polsce polega głównie na 
tworzeniu, a nie rozwiązywaniu problemów. Jeszcze nikt mnie nie zapytał, 
jak widzę politykę gospodarczą w najbliższych latach. (...) 

Czy nie uważa pan, że na obecne trudności nałożyło się i to, że i pan 
i premier, nie macie zbyt silnego zaplecza politycznego w SLD, nie 
mówiąc już o PSL? Czy wasza pozycja polityczna nie jest zbyt słaba? 

Jestem politykiem gospodarczym, a nie partyjnym i sądzę, że tak już 
zostanie. Czy my mamy zaplecze polityczne? Patrzę na to nie w kontekście 
personalnym, ale programowym - czy jest realizowana pewna linia utoż
samiana z moja osobą? (...) Czy poparcie jest wystarczające? Jasno powie
działem na początku pracy, że polityka gospodarcza będzie prowadzona 
na moich warunkach. To zostało przyjęte. I dotychczas jest realizowane. 
Natomiast jeśli zostanie na przykład zdemontowany system podatkowy, to 
sytuacja będzie zupełnie inna. Jedyne więc, co mogę robić, to nie ustępować 
i przekonywać. Linia rządu jest jednogłośna. Za propozycjami obniżenia 
podatków głosowali także PSL-owcy członkowie rządu, poza panem Piet
rewiczem. 

Czy w świetle ujemnego bilansu w handlu zagranicznym nie obawia się 
pan niekorzystnych konsekwencji dla złotówki? 

Moja linia programowa jest następująca: rozwój społeczno-gospodarczy 
w ramach Strategii dla Polski oparty jest na szybkim tempie wzrostu 
gospodarczego, przez co rozumiem 5-7 procent wzrostu realnego PKB przez 
wiele lat. Po drugie, że ten wzrost jest również spowodowany ekspansją 
inwestycyjną i wzrostem eksportu, co oznacza, że eksport i inwestycje mają 
rosnąć szybciej niż produkcja. Jaka jest obecnie sytuacja? Mamy wzrost 
osiągany przez eksport, w granicach 6 procent. Eksport, choć wolniej niż 
w okresach poprzednich, rośnie wciąż szybciej niż produkt krajowy brutto. 
Spada tylko tempo wzrostu eksportu, które było nienaturalnie wysokie 
w latach dziewięćdziesiątych, na co złożyło się bardzo wiele okoliczności. 
(...) 
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Wszystko więc wskazuje na to, że złoty nie będzie słaby. 
Nawet nie ma takich tendencji. Polski pieniądz wzmacnia się w relacji 

do pieniądza zagranicznego. To się kryje za pojęciem realnej aprecjacji 
polskiego złotego. Na przykład przeciętna płaca Polaka rośnie szybciej 
w dolarach niż w złotych realnych. (...) 

Podjął się pan tego trudnego zadania nie mając faktycznie wsparcia, bo 
nie należy do żadnej partii politycznej. W warunkach demokracji jest to 
rzeczywiście trudne, ale na pana przykładzie widać, że można reformować 
polską gospodarkę nie identyfikując się w sposób demonstracyjny z ja
kimś ugrupowaniem politycznym. A panu się udało już sporą część 
programu zrealizować. 

Przyznam, że to jest trudne. Udało się zrobić dużo i gdybym zapisywał, 
co się nie udało, to bilansu nie musiałbym się wstydzić. 

O elektorat pan nie dba? 
Słowo elektorat jest ostatnio częściej używane w polityce niż słowo 

pieniądze. Stoję na straży pieniędzy elektoratu. 

Więcej praw dla Polski 
Focus, nr 45 z 1996 r. 

Obstaje Pan przy roku 2000, jako dacie przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej? 

Wymieniłbym okolice roku 2000 jako datę przystąpienia. Przy czym nie 
jest ważne, czy przystąpienie nastąpi w roku 1999, czy w 2002. Kryteria 
muszą zostać jednak określone, a decyzje podjęte. Już od 1993 r. nasz deficyt 
budżetowy wynosi mniej niż 3%. Naszą ambicją jest, by w 2000 roku stać 
się pełnym członkiem UE. Do tego momentu z pewnością nie wypełnimy 
wszystkich kryteriów. Potrzebujemy okresu przejściowego. 

Nie obawia się Pan konsekwencji wynikających dla rolnictwa z faktu 
przystąpienia? 25% czynnych zawodowo zatrudnionych jest w rolnictwie. 
Czy Polacy wiedzą, co ich czeka? 

Niedawno z dumą powiedziałem, że 70 do 80% Polaków chciałoby do 
UE. Pytanie brzmi, ile wsparcia otrzymamy od UE w kluczowej chwili. 
Jestem za tym, by ostateczną decyzję podjąć w drodze referendum. To musi 
być decyzja narodowa, która nie będzie pozostawiona politykom lub par
lamentowi. Musi ona zostać podjęta z pełną odpowiedzialnością i świado
mością następstw. Strategią dla polskiego rolnictwa jest: rocznie o 1% mniej. 
W Irlandii było w roku 1960 około 25% zatrudnionych w rolnictwie, w 1995 
8-9%. Nie powinna to być terapia szokowa. 

Wskazał Pan na sukcesy Pańskiej polityki. Jakie są porażki? 
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Należy tu zaliczyć zwłokę w tworzeniu systemu ubezpieczeń społecz
nych. Sam dobry pomysł nie wystarcza. Potrzebne jest wsparcie większości 
społeczeństwa lub przynajmniej parlamentu. Obecnie mamy do czynienia 
z sytuacją, w której prezydent, rząd, minister pracy, oraz minister finansów 
są zgodni. Inaczej było w 1993 r., gdy prezydent walczył z rządem. 

Prywatyzacja nie przebiega prawidłowo... 
Prywatyzacja jest pełnym sukcesem, wszystko inne jest politycznym 

bełkotem. Dwie trzecie PKB wytwarzają prywatne zakłady. Tak zwany 
postkomunistyczny rząd prywatyzował efektywniej, niż rząd Solidarności. 
W roku 2000 ok. 85% PKB będzie pochodziło z sektora prywatnego. 
Niektórzy mówią, że faworyzuję obcych inwestorów. Czynię tak, ponieważ 
są oni środkiem do uczynienia naszej gospodarki bardziej konkurencyjną. 
Sprzedaję tym, którzy oferują wyższą cenę. 

Do urzeczywistnienia Pana ekonomicznych planów potrzebuje Pan więk
szości w parlamencie. Jak ocenia Pan szanse powrotu Solidarności w wy
borach 1997? 

Przegrają, ponieważ byłoby rzeczą okropną, gdyby wygrali. Wierzę, że 
naród jest wystarczająco mądry, by nie powtórzyć błędu. 

Nie jestem szulerem 
W rozmowie z Marią Kaczyńska; 

Gazeta Współczesna z 8 listopada 1996 r. 
Od 1993 roku zmienia się niekorzystnie struktura dochodów budżetów 
gmin, twierdzą samorządowcy. Maleją dochody własne na rzecz dotacji 
i subwencji. Samorządowcy głoszą teorię o decentraliazcji kłopotów oraz 
zadań i centralizacji finansów publicznych przez rządzącą koalicję. 

Takie stawianie problemu nie sprzyja rozwiązaniu naturalnej sprzeczno
ści interesów. Zdaję sobie sprawę, że jak długo do końca nie będą zdefi
niowane kryteria i ustabilizowane zasady podziału pieniędzy publicznych 
na część będącą w dyspozycji centrum i tę która jest dysponowana na 
szczeblu regionalnym, takie głosy będą podnoszone. Nie przyjmuję tej 
argumentacji, że się decentralizuje kłopoty I zadania, a nie środki. Kierunek 
zmian jest taki, żeby coraz większa część środków publicznych była dys
ponowania na szczeblu regionalnym przez samorządy lokalne, a coraz 
mniejsza na szczeblu państwowym. 

Od takiego stwierdzenia do decyzji jeszcze daleko. 
Są pewne uwarunkowania, np. mamy bardzo kosztowny system ubez

pieczeń społecznych. Emeryci żyją w małych miastach i gminach, ale są 
finansowani w scentralizowanym systemie. Do ubezpieczeń dopłaca się 
znaczne kwoty z budżetu centralnego. Dopóki ten system nie będzie 
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zreformowany, te płatności będą absorbować znakomitą część środków 
publicznych. Powtarzam, że nie jest naszą intencją, a z pewnością nie jest 
naszą polityką, żeby decentralizować zadania i kłopoty bez alokacji od
powiedniej ilości środków. Uruchamiane są np. dotacje z budżetu państwa 
poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy środki na 
modernizacje infrastruktury drogowej. Samorządy, przy odpowiednim 
wkładzie własnym, mogą korzystać z tego dobrodziejstwa. 

Samorządy wolałyby mieć te pieniądze jako dochody własne, a nie by 
ktoś wyświadczał im dobrodziejstwo. Czy widzi Pan szanse na zwięk
szenie dochodów własnych gmin poprzez zwiększenie ich udziału w po
datkach? 

Udział gmin w podatkach nie powinien być większy, dopóki nie będą 
rozwiązane inne problemy. Więcej podatków dla gmin to mniej dla państwa. 
Nie może być tak, że gra zacznie się toczyć w drugą stronę, że problemy 
i trudności pozostaną na szczeblu centralnym, a pieniądze w coraz więk
szym stopniu będą się koncentrować na szczeblu gminnym. Musi być 
harmonia. Jest dla mnie oczywiste, że będzie się ona rodziła w ferworze 
dyskusji. Wolałbym, żeby to była dyskusja rzeczowa, a nie polityczna. (...) 

„Polityka", pismo, z którym Pan sympatyzuje, opatrzyło materiał o rzą
dowym projekcie budżetu na rok 1997 tytułem: Budżet z kapelusza. 
Sugerują, że jest Pan iluzjonistą? 

Nie wiem, co sugerują. Nadal uważam, ze Polityka to najlepszy tygodnik. 
Jeśli pytają: Czy budżet z kapelusza?, odpowiadam: nie, nie jest z kapelusza, 
ale z precyzyjnych, profesjonalnych wyliczeń na twardym gruncie ekono
micznym. Zapewniam, że rachunki się zgadzają. Praca nad projektem, 
w której uczestniczyły setki, jeśli nie tysiące osób, rozpoczęła się już 
w styczniu. Ten budżet wziął się z bardzo wielu przeliczeń, z konkretnych 
realiów finansowych i gospodarczych, z uwzględnieniem preferencji spo
łecznych i uwarunkowań politycznych. 

Gdy rząd zaproponował obniżkę podatków, posłowie koalicyjnego PSL 
zarzucali dla odmiany Panu, że zagrał Pan asem z rękawa. 

Na klubie PSL w przeddzień głosowania nad ustawą podatkową, gdzie 
byłem razem z panem premierem Cimoszewiczem, dostało nam się za to 
i owo. Także za to, że oto proponując obniżkę podatków wyciągnęliśmy 
asa z lewego rękawa. Ja powiedziałem do posła PSL-owskiego, który 
postawił taki zarzut, że asa z rękawa wyciągają szulerzy. Natomiast tu 
żadnej szulerki nie ma. Po pierwsze, trzeba było ustalić i podpisać się 
wspólnie pod projekcją wydatków budżetowych. Jak to zostało uzgodnione, 
można było jeszcze raz wrócić do pytania (na które już dawno odpowie
działem pozytywnie), czy można obniżyć podatki. Podjąłem jeszcze jeden 
wysiłek, żeby tych, którzy wątpili, a każdy ma prawo być do czasu 
niewiernym Tomaszem, przekonać, że można już w nadchodzącym roku 
obniżać podatki, zapewniając jednocześnie gospodarce zdolność do szyb
kiego rozwoju i wzrost środków na ważne cele społeczne - w ochronie 
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zdrowia, oświacie, kulturze, nauce oraz na poprawę bezpieczeństwa pub
licznego. (...) 

Scenariusze wicepremiera 
W rozmowie ze Stanisławem Ćwikiem 

i Jerzym Sieradzińskim; 
Trybuna z 9-11 listopada 1996 r. 

Wolelibyśmy nie wracać do tego, co stało się przed paroma tygodniami 
w Sejmie z ustawą podatkową, a raczej skoncentrować się na tym, jakie 
Pana zdaniem są możliwe scenariusze wyjścia z powstałej sytuacji i na
prawienia błędu. Czy możemy porozmawiać o przyszłości, o tym jak Pan 
ją widzi? 

Sam z wyraźną niechęcią wracam do tamtej bezprecedensowej sprawy. 
Wolałbym też rozmawiać nie o tej przyszłości, która nas czeka w najbliż
szych dniach czy tygodniach, ale w dłuższym horyzoncie 2000 czy 2002 
roku. Uważam bowiem, ze dyskusja o przyszłości naszego kraju, o perspek
tywie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej i ewntualnego naszego udziału 
w przyszłej unii walutowej, konsekwencje takich wyborów i decyzji - byłaby 
ważniejsza i ciekawsza niż rozważanie na temat ewidentnego błędu popeł
nionego przez Sejm, dlaczego do niego doszło i jak go można dziś naprawić. 
Ta dalsza przyszłość jest zresztą bez porównania bardziej wyrazista i kla
rowna niż ta najbliższa. I to jest jeden z naszych wielkich paradoksów. 

Trudno jednak rozmawiać o roku 2000 czy 2002, kiedy stoimy przed 
rozwiązaniem dramatycznego problemu, dotyczącego naszej najbliższej 
przyszłości. Pan najlepiej wie, że gra nie toczy się o czyste procenty 
stawek podatkowych. Proszę więc powiedzieć, jakie widzi Pan scenariu
sze rozwiązania tej sprawy? 

Ważne jest to, co dzieje się dziś, ale nie można lekceważyć jutra i za
wczasu się oń nie troszczyć. Dlatego staram się, aby perspektywa kreślenia 
scenariuszy nie była - a taka jest na ogół praktyka - bardzo skrócona. 
Zdecydowanie wolałbym mówić o tym, nad czym właśnie pracuję - o pro
gramie EURO-2006, bo nadal twierdzę, że najważniejsze jest to, jakich 
dokonamy wyborów kierunków rozwoju polskiego państwa, społeczeństwa 
i gospodarki na następne lata. (...) 

Wkraczamy w rok wyborczy i określona logika zachowań politycznych 
może nie raz jeszcze wyciskać swoje piętno na sferze gospodarczej. Gdzie 
spodziewa się Pan następnych raf, jeżeli kwestie podatkowe zostaną 
ostatecznie rozwiązane pomyślnie? 

Jestem przekonany, że tych raf czeka nas wiele. Będą się one pojawiały 
w sposób naturalny, a także będą wywołane i tworzone głównie w obszarze 
funkcjonowania usług społecznych. Zwłaszcza tam, gdzie mamy do 
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czynienia z działami finansowanymi całkowicie lub częściowo z budżetu, 
czyli z kieszeni podatnika. Dlatego problem ograniczenia fiskalizmu wiąże 
się tak ściśle z reformą ubezpieczeń i ochrony zdrowia, świadomie nie 
używam tu określenia służba zdrowia, bo naprawdę nie wiem, czy jest to 
jeszcze służba. Wobec coraz liczniejszych protestów lekarzy zastanawiam 
się, kiedy pacjenci zdecydują się na protest przeciwko obecnej jakości usług 
medycznych oferowanych im w placówkach zdrowia, skoro jako podatnicy 
ponoszą coraz większe realne nakłady na ich działalność, a efektów tego 
jakoś nie widać. (...) 

Nie sądzi Pan, że kolejnym takim konfliktogennym terenem stanie się 
także reforma samorządu terytorialnego, propozycje zmian w układzie 
administracyjnym kraju i w systemie finansowania samorządów? Jeśli 
tak, to może nie należy podejmować tego zadania? 

Będzie to z całą pewnością teren mocno zaminowany politycznie, ale nie 
uważam, że dlatego tylko trzeba zrezygnować z poszukiwania lepszych, 
przyszłościowych rozwiązań w imię unikania konfliktów i odkładania 
trudnych spraw na później. 

W nadchodzącej kampanii wyborczej oczekiwałbym przede wszystkim 
ujawnienia się odmiennych poglądów i różnych sposobów podejścia do 
fundamentalnych spraw, które zadecydują o przyszłości naszego państwa, 
określą jego miejsce na politycznej i gospodarczej mapie świata w pierw
szych latach nadchodzącego wieku. 

Myślę tu o korzyściach i obowiązkach wynikających z przyszłego człon
kostwa Polski w Unii Europejskiej. Chciałbym także usłyszeć, co mają dziś 
do powiedzenia poszczególne partie swoim wyborcom o ewentualnym 
udziale naszego kraju w unii walutowej. Czy są one za tym, by około 2006 r. 
pożegnać złotego i rozliczać się w euro-monecie. Jakie widzą w tym 
niebezpieczeństwa? 

A może w tych sprawach jesteśmy akurat wyjątkowo jednomyślni? 
Nie wszyscy i nie do końca, bo przecież w wielu wypowiedziach słychać 

ciągle echo ksenofobicznych urazów. Istniejące różnice stanowisk są jednak 
skrzętnie kamuflowane wszelkiego rodzaju populistyczną retoryką. Ale 
budujące jest to, że większość społeczeństwa jest za integracją naszej 
gospodarki ze strukturami europejskimi. (...) 

Władca mórz 
W rozmowie z Aleksandrą Miedziejko; 

Twoja Gwiazda, nr 11 z listopada 1996 r. 

Q.T.y jest Pan pewny siebie? 
Tak, a szczególnie inni mnie za takiego uważają. Wiem, czego chcę, jak 

coś robię, to wiem dlaczego. Jestem dobrze zorganizowany, co niektórzy 
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określają dążeniem do celu za wszelką cenę. Jestem profesjonalistą i nie 
wstydzę się tego. Nie znoszę fałszywej skromności. 

Inna sprawa, że często myli się zachowania niezbędne w życiu politycz
nym z charakterem człowieka. 

O tym, czy jestem pewny siebie czy nie, można by tak naprawdę 
powiedzieć przebywając ze mną w naturalnym otoczeniu, bez świateł 
jupiterów, bez szumu kamer. Na przykład do dziś rumienię się, gdy ktoś 
mnie chwali. (...) 

Polityka jest brudna i odrażająca. Czy dlatego, że oferuje władzę, dał się 
Pan w nią wciągnąć? 

Ambicji nigdy mi w życiu nie brakowało. Zawsze starałem się chodzić 
tam, gdzie nie było wolno, wygrywać zawody sportowe, więcej wiedzieć, 
rozumieć. 

Władza? Są tacy, co jej szukają na ulicy. Różnie ją ludzie postrzegają. 
Jednym się wydaje, że władza wygląda tak, jak ten mercedes, co pędzi 
wioząc w środku pysznego prominenta. Prominent zaś myśli, że to, co widzi 
z okien auta, to życie. Tak jednak nie jest... 

Dla mnie władza to możność rozwiązywania problemów, ale znam takich 
polityków, dla których ważne jest tylko takie rządzenie, które pozwoli jak 
najdłużej utrzymać się na stanowisku. 

Mnie to nie imponuje i nie interesuje. Ani te guziki, które mogę naciskać, 
ani te ważne telefony, rozmowy na szczycie. Ludzie myślą: „Ten to ma 
dobrze. Spotyka się z prezydentem Francji czy królową Wielkiej Brytanii". 
Otóż tak - często spotykam się z wielkimi tego świata, ale gdy np. na 
uroczystej kolacji, siedząc obok męża królowej, księcia Filipa, przez pół
torej godziny omawiam zawiłe kwestie produkcji whisky, to faktycznie 
jest mi czego zazdrościć! (...) Więc władza jako możliwość dotykania 
wielkich spraw i spotykania wielkich ludzi nie jest tak frapująca, jak się 
wydaje. (...) 

A co to jest męskość? 
To umiejętność sprostania wyzwaniom i dawanie sobie rady z uroczymi 

kobietami. (...) 

A Pan kiedy ostatnio płakał? 
Ostatnio wzruszyłem się do łez, gdy wręczałem Wojciechowi Kilarowi 

nagrodę im. K. Kieślowskiego Bankowej Fundacji Kultury za wybitne 
osiągnięcia w szerzeniu polskiej kultury za granicą. Puszczono wtedy 
fragment genialnego dzieła Kilara Exodus. Przy tej muzyce zawsze dzieje 
się ze mną coś... nadzwyczajnego. 

Gdyby jakiś diabeł zabronił Panu zajmować się polityką i ekonomią, 
czym by się Pan zajął? 

Nie wiem jaki diabeł podkusił mnie, bym się polityką zajął! A gdybym 
musiał stąd odejść? Podróżowałbym. Kocham podróże, zwiedziłem ponad 
70 krajów, zostało mi jeszcze jakieś 130. Kocham też pływanie i wciąż 
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powtarzam - bo wierzę w reinkarnację - że w poprzednim wcieleniu byłem 
delfinem. (...) 

Wciąż Pan wierzy, że oliwa jest zawsze sprawiedliwa? 
Niestety, nie. Po odejściu z polityki będę wiedział też, że nie zawsze 

prawda i dobro zwyciężają. 

Nie gram pod publiczkę 
W rozmowie z Robertem Walenciakiem; 

Przegląd Tygodniowy z 13 listopada 1996 r. 
Budżet na rok 1996 miał być budżetem przełomu. Teraz przekazał pan 
Sejmowi budżet na rok 1997. Jak go pan nazwie? 

Ustalmy wpierw na ile budżet na rok 1996 był budżetem przełomu. Otóż 
- w pewnym stopniu - był, ale nie w takim, w jakim bym chciał. Przełomem 
było, że znakomicie obniżona została relacja długu publicznego do produktu 
krajowego brutto (PKB), co dowodzi, że politykę rozwojową prowadzimy 
nie na koszt przyszłych pokoleń, tylko na nasz własny. Budżet 96 zapocząt
kował topnienie dwóch śnieżnych kul: dopłat do systemu ubezpieczeń 
społecznych oraz kosztów obsługi długu publicznego. To powinno być 
kontynuowane. 

Jak natomiast nazywać się będzie budżet roku 1997? 
Opozycjoniści będą pewnie starali się nazwać go budżetem wyborczym. 

Nie będę się temu przeciwstawiał. Gdyż w pewnym sensie jest to budżet 
wyborczy. I nie ma w tym nic złego tak długo, jak długo będzie się on 
wspierał na zdrowych proporcjach finansowych i korzystnych tendencjach 
gospodarczych. Dopóty, dopóki nie będzie budżetem pod publiczkę. Takim, 
który powstał po to, aby uzyskać tani poklask i przejściowe poparcie na 
moment wyborów. 

I do zmian idących w tym kierunku pan nie dopuści... 
Już do tego nie dopuściłem. Nie podpisałbym się pod budżetem robionym 

na zamówienie, pod publiczkę. 
Nie ukrywam, batalia dotycząca budżetu była niezwykle trudna, zwłasz

cza na początku. Kluczowe znaczenie miało czerwcowe posiedzenie Rady 
Ministrów, na którym przy ostrej opozycji ze strony części ministrów zostały 
przyjęte założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 1997. Dziś pora 
powiedzieć, że były wówczas formułowane, i formalne i polityczne wnioski 
o odrzucenie tych założeń, a co za tym idzie obecnej linii polityki gospodar
czej. Domyślać się należy - zapewne wraz z jej autorem. 

Kto te wnioski formułował? 
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Wtedy powstała dziwna koalicja części wpływowych - ale jak się okazało, 
niedostatecznie - ministrów. Tak ze strony SLD, jak i ze strony PSL. Jednak 
racje merytoryczne, za którymi opowiedziała się większość rządu, z pre
mierem Cimoszewiczem, wzięły górę. 

I tak powstał projekt budżetu na rok 1997. 
Myślę, że jest to budżet priorytetów społecznych. Może jako makro-

ekonomista wolałbym, żeby był bardziej zorientowany prorozwojowo. Żeby 
w niektórych segmentach transfery były mniejsze - mam na myśli m.in. 
dopłaty do systemu ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza do bardzo niewy
dolnego systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych, który w znikomym 
stopniu, bo tylko do około 5 proc, finansuje się z własnych składek. Prawie 
w 95 proc. jest finansowany z kieszeni podatnika, głównie osób pracujących 
poza rolnictwem. 

Nie można było tego chorego systemu zmienić? 
Próbowaliśmy z premierem Cimoszewiczem przeprowadzić pewne zmia

ny, ale nasze propozycje nie znalazły dostatecznego poparcia politycznego. 
W budżecie są także inne nadmierne transfery, które nie mają żadnego 

logicznego i merytorycznego uzasadnienia. Są skutkiem działalności nie
których parlamentarzystów, którzy za miarę swojego sukcesu uznają wszel
kie wywalczone ulgi, przywileje i myślą, że dzięki temu zyskają aplauz, 
a także perspektywę reelekcji. Taka kalkulacja to iluzja. Bardziej potrzebna 
tym, którzy są wybierani niż tym, którzy wybierają. Walczą więc związ
kowcy, walczą politycy... Np. o wzrost nakładów na służbę zdrowia. Tylko, 
że oni wcale nie walczą o to, żeby lepiej czuł się pacjent, albo mniej 
kosztowało to podatnika. 

Więc o co walczą? 
W efekcie o to, aby zwiększyć obciążenia podatkami, bo niby skąd , jak 

nie z kieszeni podatnika miałyby się wziąć większe nakłady na służbę 
zdrowia. Z drugiej zaś strony, nie ma dostatecznej presji, żeby wymuszać 
niezbędne reformy strukturalne. W rezultacie wszyscy są niezadowoleni 
- i podatnicy, i pacjenci, w środku, z innych powodów - służba zdrowia. (...) 

Jakie więc błędy zawiera projekt ustawy budżetowej? 
To pozostawiam do analizy opozycjonistom. A czytelnikom PT przybliżę 

inne porównanie - otóż budżet 1997 przypomina niekompletną rzeźbę. 
Michała Anioł pytany jak tworzy swe rzeźby, odpowiedział: biorę bryłę 
marmuru, dogłębnie analizuję jej strukturę, a potem wyrzucam to, co jest 
niepotrzebne. Nie mogę powiedzieć, bym wyrzucił z budżetu 1997 wszystko 
to, co uważam za niepotrzebne. Daleko mu więc do uroku tych wspaniałych 
rzeźb, ale nie jest to także potworek, którego mielibyśmy się wstydzić. (...) 
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Jestem twardym człowiekiem 
W rozmowie z Izabellą Wajszczuk, 

Aleksandrem Chętko, Bogdanem Możdżyńskim; 
Życie Warszawy z 21 listopada 1996 r. 

Po roku pracy w rządzie powiedział pan: „Mamy prawie dwie trzecie 
Sejmu, ale zanim te dwie trzecie się przekona, trzeba się niekiedy 
porządnie wykrwawić". Jak pan się czuje po ostatnich debatach podat
kowych w parlamencie? 

Bardzo dobrze, ponieważ w końcu ekonomia zatriumfowała nad polityką, 
a nie odwrotnie. Rozwiązania, które wejdą w życie, będą zgodne z linią 
programową Strategii dla Polski i Pakietu 2000. To, co zamierzaliśmy, będzie 
więc osiągnięte. Zmiany mogą być niewielkie i być może w ostatecznym 
rachunku wyjdą nawet na lepsze. Dlatego spokojnie mogę patrzeć w przy
szłość, czego inni nie mogą powiedzieć o sobie. (...) 

Czy nie jest chore, że debata podatkowa toczy się jednocześnie z debatą 
budżetową? 

Jest, i mam nadzieję, że udało się tej chorobie zapobiec. W przyszłym 
roku nie powinno być debaty podatkowej takiej, jak ostatnia. Chyba, że ktoś 
znów wystąpi z jakimś cudownym pomysłem, by wprowadzać 6 lub więcej 
stawek, jedne z nich obniżać, a inne podnosić w imię tzw. sprawiedliwości 
podatkowej. 

Propozycje podatkowe w ramach Pakietu 2000 przedstawiłem jeszcze 
w lutym. Były one dyskutowane na Radzie Ministrów, czasem nawet ostro. 
Kontrowersji nie brakowało. Postanowiliśmy, a była to propozycja premiera 
Cimoszewicza, którą podzieliłem - żeby obniżyć podatki. Jednak ze wzglę
du na wydatki budżetowe związane ze zobowiązaniami państwa, obniżkę 
rozłożyliśmy na dwa lata. Wtedy jeszcze miałem nadzieję, że uda się 
rozpocząć tę procedurę legislacyjną przed wakacjami, a nie tak, jak się stało, 
z końcem roku. 

Nie było to intencją moją ani rządu, ale tych, którzy mają wpływ na 
decydowanie, kiedy parlament zajmuje się projektami ustaw. 

Często jest tak, że rząd, wychodząc z pewnymi inicjatywami, nie jest 
dostatecznie silny, by skutecznie oddziaływać na tempo i rytm pracy 
legislacyjnej, a tym bardziej na jej ostateczne wyniki - choć ma większość 
parlamentarną. (...) 

Powiedział pan, że rządowi zabrakło siły politycznej. Czy to jest przykład 
ciągle słabego państwa i źle funkcjonujących mechanizmów, które na
bierają dopiero rytmu? Jaką właściwie ma pan siłę sprawczą jako wice
premier? To jest klęska rządu. 

Nie. To nie jest klęska. Problem jest szerszy i dotyczy kwestii sprawo
wania władzy. Jeden z moich kolegów z uczelni, który kiedyś pracował 
w tym gmachu, powiedział w pierwszych dniach mojej pracy w rządzie, 
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że 95% czasu zajmowało mu utrzymywanie w ryzach ówczesnej koalicji. 
Pomyślałem sobie, że mnie to nie dotyczy, bo przecież mnie poprosiły 
zgodnie i PSL, i SLD, żebym został wicepremierem i ministrem finansów. 
Nie bez obaw wyraziłem zgodę. 

Wydawało mi się, że skoro tak silna koalicja wynajmuje fachowca, który 
wie, na czym polega polityka gospodarcza i finanse publiczne, to po to, 
żeby go wspierać w działaniu. Bardzo szybko się przekonałem, że tak być 
nie musi. 

Mówiłem wielokrotnie i jeszcze raz powtórzę, że mnie nie jest potrzebna 
opozycja, wystarczy mi własna koalicja. Przecież w sprawie podatków nie 
walczyłem tylko z opozycją. Nie chcę nikogo oskarżać ani usprawiedliwiać. 
To była najtrudniejsza bitwa z prawie tysiąca dni mojej pracy w rządzie. (...) 

Dzisiaj się mówi: „Balcerowicz" i skojarzenie jest natychmiastowe. Co za 
pięć lat będzie się myślało o Kołodce? 

Nie wiem, co będzie za pięć lat. Jak bym chciał? Nie chcę mówić za dużo, 
bo zaraz powiedzą, że się chwalę. A ja chwalę polską gospodarkę, przed
siębiorczość, pomysłowość, rozsądek i odwagę w budowaniu wolnego 
rynku, to wszystko, co składa się na nasz wspólny sukces. Lata 1994-96 
i to już jest przesądzone, to są naprawdę złote lata w gospodarce. Właśnie 
wówczas rośnie o 15% realna konsumpcja, dochód narodowy o 20%, 
inwestycje o 38%. To są lata, kiedy dług publiczny spada z 86% do 54% 
produktu krajowego brutto, a inflacja z 38% do 18%, kiedy Polska wstępuje 
do OECD, a bezrobocie zmniejsza się o 700 tys. osób... Tego się jednak nie 
docenia. Nie wiem zatem, jaki państwo zdołacie wykreować wizerunek 
gospodarki, nie mówiąc już o wizerunku mojej osoby i tych, którzy się do 
tego przyczynili. O jaki wizerunek bym zabiegał? Jeśli mam jakiekolwiek 
ambicje osobiste, to polegają one na tym, że chciałbym jak najwięcej osób 
przekonać do tych racji programowych, do których sam jestem przekonany. 
Ekonomia jest taką dyscypliną wiedzy i taką sferą praktycznych działań, 
że wiele lat musi upłynąć zanim przyzna się komuś rację. (...) 

Jeśli opozycja wygra, a premierem będzie Marian Krzaklewski, który 
panu zaproponuje drugą kadencję, to przyjmie pan tę ofertę? 

Nie. 

A dla Polski? 
Dla Polski mogę pracować z ludźmi, którzy potrafią coś porządnego 

zaproponować. 

Ale ludzie występując w nowej roli, na nowych stanowiskach, zmieniają 
się? 

Jedni się zmieniają, inni nie. (...) 

Idzie pan pod prąd polskiej mentalności mówiąc społeczeństwu, że jest 
dobrze, a będzie rewelacyjnie, podczas gdy ono ciągle narzeka. Czy to 
jest sprawa pana charakteru, czy też może ma pan poczucie jakiejś misji? 
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Me wierzę w polskq prawicę 

Nigdy nie mówię, że jest dobrze, a będzie rewelacyjnie, tylko zawsze 
mówię, że jest lepiej i może być jeszcze lepiej. 

Dlaczego przekonuję ludzi, pewne grupy społeczne do różnych wizji? 
Dlatego, że muszą wierzyć, że można coś zrobić. I to polskie biadolenie, że 
wszystko jest do niczego, że się sypie, że już gorzej być nie może, że większy 
to mniejszy, że dłuższy to krótszy, że lepiej to gorzej - jest bez sensu. Jeżdżę 
po świecie i słyszę, jak tam dobrze mówią o Polsce. (...) 

Nie wierzę w polską prawicę 
W rozmowie z Magdę Sowińską; 

The Warsaw Voice z 1 grudnia 1996 r. 
Panie premierze, czy zwrot na prawo, który obserwujemy w młodych 
demokracjach Europy Środkowej, w tym także w Polsce, może zagrozić 
dalszym reformom gospodarczym w tych krajach? 

Obawiam się tego, ale nie zamierzam unikać ani uciekać od tych prob
lemów. Jednak bardzo staram się dystansować od określenia prawica. Mam 
przyjaciół w Czechach, Słowenii, Chorwacji, znakomitych fachowców, ko-
legów-ministrów finansów i kiedy słyszę, że oni są prawicą to już nie wiem, 
gdzie przebiega podział sceny politycznej. Ale jeśli jest już mowa o prze
suwaniu się na prawo, to tak, widać taką tendencje w regionie. 

Gdyby w Polsce miało być tak, że pragmatyczny, reformatorski nurt, 
który z jakiegoś powodu jest epitetowany jako prawica zostanie wybrany 
wolą narodu w demokratycznych wyborach w przyszłym roku, to niech 
i tak będzie. Ale w Polsce niebezpieczeństwo polega na czym innym. Mamy 
bowiem do czynienia z prawicowym populizmem, z elementami bez mała 
narodowo-socjalistycznymi. Dlatego jestem pełen obaw i będę się starał 
konsekwentnie prowadzić taką politykę gospodarczą, żeby przynajmniej 
stan gospodarki i jej perspektywy nie były argumentem wykorzystywanym 
przez tego typu orientacje polityczne. 

Nie wierzę w prawicę w Polsce, bo gdyby ona nie daj Boże doszła do 
władzy to okazałoby się bardzo szybko, iż oszukuje swój elektorat. Jest tam 
(w programach tych partii) tyle szarlatanerii, demagogii społecznej i gos
podarczej, że gdyby już tę władzę mieli to bardzo szybko byłoby jasne, że 
większość ich postulatów jest niespełnialna. 

Jest jednak faktem, że krytykowana przez prawicę obecna koalicja 
osłabła w woli głębszego reformowania gospodarki państwa. Czy w cią
gu najbliższego roku, jaki został do wyborów, spodziewa się pan 
przełomu? 

Nie, dzisiaj mogę powiedzieć, że nie ma co robić sobie iluzji. Przynajmniej 
ja się jej pozbyłem, zwłaszcza po tym co przeżyłem przez minione dziesięć 
miesięcy walcząc o obniżkę podatków i doprowadzenie do członkostwa 
Polski w OECD. 
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Teraz najważniejsze jest wywalczenie budżetu na 1997 rok, bo on zdys
cyplinuje aktorów na scenie politycznej i gospodarczej w zasadzie na cały 
rok. Rozwijający się sektor prywatny, wprowadzona w życie ustawa o ko
mercjalizacji przedsiębiorstw państwowych i ich prywatyzacji, dopływ 
kapitału zagranicznego, to są czynniki, które właściwie ukierunkowują 
procesy gospodarcze na przyszłość. Natomiast patrząc jak działa mecha
nizm decyzji politycznych, jak funkcjonuje obecna koalicja i opozycja, nie 
widzę szans na zdecydowane działania. 

Nie widzę na przykład większego wsparcia ze strony opozycji dla 
przyspieszenia reform w finansowaniu służby zdrowia czy restrukturyzacji 
górnictwa węglowego. Trudności, jakie występują w tych obszarach w spo
sób obiektywny, które mniej czy bardziej udolnie staramy się przezwycię
żyć, są wręcz wykorzystywane po to, aby pokazywać, iż koalicja rządząca 
nie chce, nie potrafi czy nie może czegoś zrobić. 

Coś jednak uda się chyba zrobić w nadchodzących miesiącach? 
Za rok ogólnie sytuacja gospodarcza i finansowa będzie lepsza niż teraz. 

Polska gospodarka jest odpolityczniona w coraz większym stopniu, co jest 
funkcją postępującej prywatyzacji i deregulacji. Pozycja międzynarodowa 
Polski też nie powinna być gorsza w przyszłym roku. Natomiast, moim 
zdaniem, zmiany strukturalne były większe w poprzednich latach niż to co 
nas w następnym roku czeka. 

Na pewno zwiększy się udział sektora prywatnego, bo będą realizowane 
prywatyzacje w ramach programów strukturalnych. Myślę, że będą pierw
sze jakościowe efekty z programu NFI. Kolejny znaczący krok zostanie 
dokonany w restrukturyzacji i prywatyzacji sektora finansowego w Polsce, 
nie tylko bankowego ale i ubezpieczeniowego. Natomiast najmniej się 
dokona w zakresie reformy ubezpieczeń społecznych, z bardzo oczywistej 
przyczyny. Mamy ponad 9 milionów ludności w wieku emerytalnym a to 
jest ponad połowa aktywnego elektoratu. 

To jest szerszy problem polityczny. Sposób rządzenia w Polsce nigdy mi 
się nie podobał, a ostatnio nie podoba mi się w jeszcze większym stopniu. 
Myślę, że nie tylko ja jeden mam taki absmak. I nie jest to tylko gorzka 
refleksja po ostatniej batalii podatkowej. Wyciągam to z głębszych przemyś
leń z tysiąca dni, jakie spędziłem jako minister finansów. 

Koniec misji 
Jerzy Domagała; 

Życie Gospodarcze z 20-27 grudnia 1996 r. 

Myśli o odejściu, a przecież w rankingach popularności zajmuje bardzo 
wysoką lokatę. Brytyjski miesięcznik Euromoney uznał Grzegorza Kołodkę 
za najlepszego ministra finansów w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Jest postacią złożoną i kontrowersyjną, nie sposób odmówić mu odwagi, 
można nawet powiedzieć, że jest enfant terrible polskiej gospodarki, co nie 
zawsze pozostaje w zgodzie z poglądami koalicji. 
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Koniec misji 

Choć od 1989 roku ministrów finansów było sześciu, pamięta się dwóch 
- Balcerowicza i Kołodkę. O pierwszym wiadomo, kim był i co zrobił. 
Drugiego, choć urzęduje najdłużej i spina trzy rządy koaIiq'i, trudno 
jednoznacznie klasyfikować. Nazwisko Balcerowicza widnieje w sześcio-
tomowej encyklopedii PWN. Kołodki tam nie ma. A może jeszcze nie ma? 
(...) 

Dziś Grzegorz Kołodko świeci własnym blaskiem, osobowością i pozycją. 
Gdy jednak rozmawia się z nim w połowie grudnia 1996 roku, ma się 
wrażenie rozczarowania i goryczy. 

Gabinet wicepremiera, szefa polskiej gospodarki, wygląda tak, jakby nikt 
tu nie urzędował. Pusty blat biurka, puste półki, żadnych urzędowych 
papierów czy rzeczy osobistych. Jedynie koło lampy kilka małych maskotek, 
które można w każdej chwili włożyć do teczki i wyjść. 

- Nadchodzi czas polityków, nie ekonomistów. Rozpoczyna się kampania wybor
cza, w której nie zamierzam uczestniczyć. Nie chcę mieć nic wspólnego z polityką. 
Wolę koncentrować się na tym, co jest pozytywne, co łączy, a nie co dzieli - mówi 
wicepremier. (...) 

Nie od dziś prasa pisze, że wicepremier Kołodko jest w rządzie i koalicji 
sam. Jego pozycja opiera się głównie na poparciu prezydenta. 

- Tak, jestem osamotniony - przyznaje wicepremier. - Ale to nie znaczy, że 
samotny. Z pewnością mogę liczyć na poparcie prezydenta, który rozumie istotę 
procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Mam ekipę, którą łączy tożsamość 
programowa. Odczuwam coraz większe poparcie ze strony przedsiębiorców. Stoi za 
mną chyba większość opinii publicznej, choć jest ona często nastawiana przeciwko 
mnie, w myśl zasady, że atakuje się nie najsłabsze ogniwo, lecz najsilniejsze. (...) 

- Lada dzień przedstawię - mówi - ostatnią część tryptyku, składającego się 
ze Strategii dla Polski, w zasadniczym stopniu już zrealizowanej i Pakietu 2000, 
którego krytyczna masa - mam nadzieję - przetoczyła się w sposób nieodwracalny 
z przyjęciem właściwych rozwiązań przez parlament. Powstaje część trzecia - Euro 
2006. fest to program, który ma sprowokować dyskusję intelektualną i polityczna 
nad ścieżkami prowadzącymi Polskę do pełnego udziału w procesach integracji 
europejskiej, łącznie z unią walutową. Dziś to zagadnienie zdominowało dyskusję 
wśród państw członkowskich Unii Europejskiej w dużo większym stopniu niż sam 
proces poszerzania tego ugrupowania, co dla Polaków jest najważniejsze. 

Zaprzecza, że nie ma własnej ekipy. Wymienia nazwiska ludzi, których 
ze sobą przyprowadził do rządu: prof. Danuta Hubner - sekretarz Komitetu 
Integracji Europejskiej, prof. Jerzy Hausner - dyrektor generalny w URM, 
Marek Pol - pełnomocnik rządu ds. reformy centrum gospodarczego rządu, 
prof. Jan Monkiewicz - do niedawna podsekretarz stanu w URM, obecnie 
prezes PZU SA, prof. Jan Czekaj - do niedawna wiceminister przekształceń 
własnościowych i nadal przewodniczący Rady Banku BPH SA, prof. Kata
rzyna Duczkowska-Małysz - wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnoś
ciowej, Marek Wagner - sekretarz KERM, Izabela Dudzin - wiceminister 
zdrowia i opieki społecznej, Jan Bogutyn, Krzysztof Kalicki, Halina Wasi-
lewska-Trenkner - wiceministrowie finansów. (...) 

O Kołodce ciągle jest bardzo głośno, a nawet coraz głośniej. Udziela bodaj 
najwięcej wywiadów ze wszystkich ministrów. Ma ostry język, wygłasza 
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skrajne opinie, które często publicznie prostują członkowie rządu i koalicyjni 
partnerzy, jak choćby w przypadku stwierdzenia, wygłoszonego po niedaw
nym głosowaniu nad podatkami w Sejmie, że w sensie programowym 
koalicja SLD-PSL, chyba już nie istnieje. Pomimo reprymendy otrzymanej 
od premiera, powtarza i wzmacnia tę opinię w rozmowie z dziennikarzami 
Życia Gospodarczego: 

- Przy uchwalaniu budżetu liczę na koalicję faktyczną, tę rządzącą , choć nadal 
sądzę, że na gruncie programowym przestała już istnieć. (...) 

I taka przedstawia samoocenę: - Jeśli kiedykolwiek historia będzie sprawied
liwa, choć wyzbyłem się już złudzeń i przestałem wierzyć w takie rzeczy, to ocena 
powinna wyglądać tak: bez względu na to, ile byłoby dyskusji merytorycznych, na 
temat co kryje się za hasłami „plan Balcerowicza" i „strategią Kołodki", to ten 
drugi uratował tego pierwszego. Ale ta ocena nastąpi nie za rok, dwa, bo dziś górę 
biorą emocje polityczne, tylko za lat pięć, dziesięć. Wszystko co dobre w reformach 
Balcerowicza, byłoby zaprzepaszczone, gdyby nie linia „Strategii dla Polski" 
i „Pakietu 2000". Gdyby miała być kontynuowana linia z początku transformacji, 
w której było wiele dobrego, ale i mnóstwo błędów, to Polska przypominałaby dziś 
bardziej ekonomiczny regres Ukrainy czy Rosji niż kraj sukcesu gospodarczego. (...) 

Orzeł czy tygrys 
W rozmowie z Janem Bazylem Lipszycem; 

Businessman, styczeń 1997 r. 
Rozmawiamy w dniu uchwalenia przez Sejm ustawy podatkowej na rok 
1997. Odetchnął Pan z ulgą? 

Westchnąłem, gdyż wiem z doświadczenia, że po rozwiązaniu jednego 
problemu natychmiast trzeba przejść do rozwiązywania następnych. Trud
ności nie będzie brakować, ale oczywiście jestem bardzo zadowolony, że 
Sejm na wiele lat rozstrzygnął sprawę podatków zgodnie z sensowną 
argumentacja ekonomiczną. 

Mam nieodparte wrażenie, że wiele trudności, jakie przed nami się 
piętrzą, nie wynika z przyczyn obiektywnych, ale z przypadłości życia 
publicznego. Coraz lepiej rozumiem powiedzenie Woodrowa Wilsona, że 
tydzień w polityce to długi okres. Mnie ostatnio wydawało się, że nawet 
dzień nie ma końca i często nie wiedziałem, jakie ostatecznie decyzje 
zapadną i czy w ciągu 24 godzin nie będą one zmienione. (...) 

Przedsiębiorcy oceniają rok 1996 jako udany. Wynika to zarówno ze 
wskaźników makro, jak i wyników poszczególnych firm, bo one się na 
globalny obraz składają. Rok 1997 może być jednak z wielu względów 
znacznie trudniejszy. Nadal nie mamy reformy świadczeń społecznych, 
nie ma pewności, że stabilny jest system podatkowy, opóźniona jest 
prywatyzacja, za dużo administracyjnej uznaniowości w decyzjach gos
podarczych, olbrzymia ciągle konkurencja szarej i czarnej strefy wobec 
firm płacących podatki. Podziela Pan obawy, że będzie trudniej? 

194 



Ruchomy cel 

Nie sądzę, ale trudności będą. Zgadzam się, że wymienione problemy są 
ważne, choć każdy z nich wymagałby rozwinięcia. Wszystko jest procesem 
i dlatego trzeba spytać, czy zmiany będą szły we właściwym kierunku 
i w zadowalającym tempie? Co do ogólnego kierunku chyba się zgadzamy. 
W sprawie tempa pewnie też. 

Choć zgadzamy się, jak sądzę, że przemiany powinny iść szybciej. 
Szybciej, wolniej to jest wartościowanie, a nie język ekonomii. (...) 
Jeśli patrzeć na tempo i kierunek zmian w gospodarce, to decyzje, które 

już zapadły, np. dotyczące podatków i tegorocznego budżetu, wskazują, że 
generalnie rzecz biorąc przedsiębiorcom powinno być łatwiej. Choć oczy
wiście nie wszystkim. Dla przykładu - likwidujemy podatek importowy, 
co może spowodować, że niektóre firmy będą wystawione na ostrzejszą 
konkurencję towarów z zagranicy. Ich właściciele mogą wobec tego uznać, 
że im się pogarsza, mimo że inni będą mieli odmienne zdanie. (...) 

Stwierdził Pan, że nadal wysokie są obciążenia firm z tytułu ZUS. Nie 
ma szans, żeby się raptownie zmniejszyły. Mówiliśmy już o obniżaniu 
podatków. To cieszy, ale jest to tylko pierwszy krok w dobrą stronę. Skala 
tej obniżki nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Pan też mówi, że powin
ny być nadal obniżane. Drogie są kredyty. W sumie - koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej w Polsce są wysokie. Jakie są realne szanse 
obniżenia ich? 

Nie mówmy w kontekście roku 1997 o zmniejszaniu składek na ZUS, 
gdyż jest to niemożliwe. Będzie to wieloletni proces, który zacznie się nie 
wcześniej niż koło roku 2000, gdyż wymaga przesunięcia systemu świad
czeń społecznych poza finanse publiczne, poza budżet państwa. Dziś chcąc 
obniżyć składki, musielibyśmy podnosić podatki, aby zrekompensować 
ubytek dochodów budżetu. (...) 

Gospodarka jest też coraz mniej podatna na polityczne zawirowania. 
I o to właśnie chodzi (...) Musiałyby zajść bardzo głębokie niekorzystne 

zmiany, żeby spadł optymizm inwestorów, zmieniła się ocena perspektyw 
rozwoju polskiej gospodarki, zmniejszyła się skłonność do oszczędzania. 
Z tego punktu widzenia rok 1997 będzie trudny, ale on jest do wygrania. 

Ruchomy cel 
W rozmowie z Krzysztofem Bieniem; 

Rzeczpospolita z 6 stycznia 1997 r. 
Na najbliższe posiedzenie Komitetu Integracji Europejskiej podsuwa pan 
nowy dokument kierunkowy - „Euro 2006" - dotyczący ewentualnego 
udziału Polski w przyszłej europejskiej unii walutowej. Czy nie za 
wcześnie jeszcze na takie rozważania? Nie wiadomo przecież jeszcze, czy 
w ogóle znajdziemy się w Unii Europejskiej, nie wiadomo czy unia 
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walutowa powstanie, a nasz w niej udział wydaje się jeszcze bardziej 
odległy. 

Przyjęcie Polski do OECD w roku 1996 wieńczy pewną fazę transformacji 
polskiej gospodarki, zapoczątkowaną bez mała 8 lat temu, kiedy zasiedliśmy 
do okrągłego stołu. Dziś Polska ma otwartą, zliberalizowaną gospodarkę 
rynkową, choć nie jest to jeszcze gospodarka w pełni dojrzała. Trzeba myśleć 
co będzie dalej. Rezolucja sejmowa zobowiązała rząd do przedstawienia 
w parlamencie Narodowego programu integracji europejskiej. Dotyczy on 
wszakże pierwszego, choć najważniejszego kroku w kierunku naszej integ
racji z UE - starań o przyjęcie do ugrupowania. 

Jednakże cel jest ruchomy. W momencie gdy przystąpimy do UE, co 
- patrząc realistycznie - może nastąpić nie wcześniej niż w roku 2002, nie 
będzie ona już tą samą Unią Europejską co dzisiaj, z licznymi programami 
np. wspierania rolnictwa czy zacofanych regionów. Wśród „15" krajów Unii 
Europejskiej głównym obecnie nurtem dyskusji nie jest bynajmniej to, co 
jest najważniejsze dla nas, tzn. proces poszerzania ugrupowania, ale kwestia 
pogłębiania związków przez wprowadzenie do 1999 roku unii walutowej. 
Dlatego stawiam pytanie i chciałbym, aby postawili je sobie wszyscy, którzy 
poważnie myślą o przyszłości, czy Polska powinna obierać sobie za cel 
samo tylko członkostwo w Unii Europejskiej, czy też pełny udział w or
ganizacji, a więc także w unii monetarnej. Moja odpowiedź brzmi: tak, 
chcemy być pełnokrwistym członkiem nie tylko Unii Europejskiej, ale także 
walutowej i uważam, że będzie to możliwe w roku 2006. 

W programie mówi się o duszeniu inflacji, o konieczności przeprowa
dzenia zapewne niebezbolesnych reform systemowych i strukturalnych, 
takich jak chociażby reforma ubezpieczeń społecznych. Czy sądzi pan, 
że to dobry moment na podsuwanie do rozstrzygnięcia tego dość jeszcze 
odległego dylematu naszego uczestnictwa w unii walutowej już teraz, 
w roku wyborczym? 

Nie jestem politykiem partyjnym, ale gospodarczym, finansowym i chciał
bym, aby w roku wyborów parlamentarnych prowokować także intelektual
nie i zmuszać prominentnych przedstawicieli klasy politycznej do wypo
wiadania się na temat naszego nie tylko członkostwa, ale także miejsca 
w Unii Europejskiej. Kandydaci do parlamentu powinni odpowiadać rów
nież na takie pytania. (...) 

Wśród pięciu kryteriów integracyjnych kluczowe niewątpliwie znaczenie 
ma spadek inflacji. 

Zakładam, że w roku 2006 jest możliwe spełnienie tego kryterium, tzn. 
obniżenie w naszym kraju inflacji do poziomu odchylającego się o 1,5 pkt. 
proc. od przeciętnej stopy inflacji w trzech krajach UE, w których będzie 
ona najniższa. Oznacza to, że inflacja w Polsce wynosić będzie około 2,5 
proc. 

Wymaga to olbrzymiego wysiłku reformatorskiego, konsekwentnej reali
zacji polityki stabilizacyjnej, przekształceń strukturalnych, dalszej liberali-
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zacji itd. I w tym momencie chciałbym wywołać poważną dyskusję. Jeśli 
zapytam, czy ktoś jest dziś w Polsce za tym, aby inflacja za lat 8-9 nie 
przekraczała 2,5 proc, to nikt nie będzie przeciwny. A jeśli mówię, jak to 
osiągnąć, napotykam opór. (...) 

Czy rząd jest już zgodny co do kształtu reformy ubezpieczeń społecznych? 
(...) Sądzę, że powinien być konsensus w rządzie co do tego pakietu. Ale 

zgoda w rządzie i w koalicji nie wystarczy. To będą ustawy. Jeśli każda 
będzie po kolei trafiała do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli to wszystko 
będzie przedmiotem ferworu politycznego, to reformy nie będzie. Nie 
będzie wówczas także ścieżki obniżania inflacji, konsekwentnie prowadzą
cej z 18 proc. w roku 1996 poprzez 13 proc. na koniec tego roku, do 5 proc. 
w 2000 i 2,5 proc. w 2006. A wtedy choćbyśmy nawet byli członkami Unii 
Europejskiej to i tak płynące z tego główne korzyści, takie jak stabilizacja 
kursu walutowego, obniżanie kosztów wymiany handlowej, łatwiejszy 
dostęp do wspólnego rynku, nas ominą. Nie będziemy bowiem w stanie 
przystąpić do tego, co o korzyściach tych zdecyduje - do unii walutowej. 

Pozwoli pan, że teraz ja zadam pytanie: czy wierzy pan, że w 2006 r. 
będziemy w unii walutowej? 

Zmiana ról. Z reguły jestem optymistą i wierzę. Parę lat temu też trudno 
było sobie wyobrazić, że można wziąć paszport, swoje pieniądze i poje
chać gdzieś w świat. 

To dobrze, że nie tylko ja jestem optymistą. 

Obawiam się jednak, że nie ma ich tak wielu. Nie wszystkich stać na 
wyjeżdżanie w świat. 

Właśnie dlatego trzeba rozmawiać o naszym przyszłym członkostwie 
w Unii Europejskiej i unii walutowej. Jaka jest bowiem alternatywa? 

Gospodarka jest w olimpijskiej formie 
W rozmowie z Mieczysławem Wodzickim; 

Trybuna z 8 stycznia 1997 r. 
Jak Pan ocenia ubiegłoroczny bilans gospodarki? 

Ten bilans jest zdecydowanie korzystny. Rok 1996 jest najlepszym rokiem 
polskiej gospodarki w ostatnim ćwierćwieczu. Tę ocenę wywodzę z kom
pleksowej analizy dokonań. Sam wzrost gospodarczy jest najmocniejszą 
stroną skuteczności prowadzonej polityki. W ramach Strategii dla Polski 
chodziło o utrwalenie wysokiego tempa wzrostu poprzez ekspansję ekspor
towa i inwestycyjną. 

Wobec tego jest pytanie, czy 6,5-7 procentowy wzrost PKB wywołany jest 
przez eksport i przez inwestycje? 
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Moim zdaniem tak! Szacujemy, że eksport w stosunku do roku 1995 
zwiększył się o około 10 proc, a więc był większy niż wzrost PKB. 

Co do inwestycji - to mamy boom inwestycyjny. Tu się zgadzam 
z ocenami, choć nie z ich złośliwymi kontekstami, że takiego wyniku nie 
było od czasów Gierka, różnica wszak jest zasadnicza, bo boom lat 70. 
odbywał się na nasz rachunek, na kredyt, który spłacamy do dziś. My 
natomiast wyzwoliliśmy tendencję do efektywności w inwestowaniu. Ujaw
niły się słynne już polskie cechy jak: zaradność, zapobiegliwość. Dziś nie 
mówi się o polskim cwaniactwie, ale o polskiej przedsiębiorczości. 

Jest to także rok najniższego od wielu, wielu lat długu publicznego... 
Powiedziałbym, że w Polsce dziś co ma rosnąć - rośnie, a co ma spadać 
to spada. 

Ostatnio tzw. niezależni ekonomiści i publicyści usiłują dokumentować 
tezę, że nastąpiło „przegrzanie" koniunktury. Czy się Pan z tym twier
dzeniem zgadza? 

Nie. Przewrotność tych ocen polega na tym, że najpierw mówi się, że 
wzrost jest za niski. Gdy się okazało, że jest wysoki, to stawia się pytanie: 
czy nie ma przegrzania koniunktury. W tak postawionym pytaniu pojawia 
się supozycja, że jest. Miałoby to oznaczać, że trzeba spowalniać tempo 
wzrostu gospodarczego, że za szybko rośnie produkcja, zbyt wielu ludzi 
znajduje pracę, co przyczynia się do wzrostu zatrudnienia i spadku bez
robocia, że za dużo wydajemy na konsumpcję. Wobec tego niech ci pub
licyści i ekonomiści, którzy głoszą fałszywą tezę o przegrzaniu koniunktury, 
powiedzą polskiej inteligencji, polskim robotnikom, ludziom korzystającym 
ze świadczeń społecznych, że za dużo wydają i za dobrze jedzą, niepotrzeb
nie kupują sobie samochody na raty, że niepotrzebnie zdecydowali się 
podjąć remont swojego mieszkania. (...) 

Czy jest Pan zaniepokojony faktem zmniejszenia obrotów polskiego 
eksportu? 

Tak długo jak eksport rośnie szybciej od produkcji i jak długo mamy 
bezpieczny poziom rezerw (a przekracza on wartość półrocznego importu) 
nie powinno być obaw co do słuszności takiego kursu polityki gospodarczej. 

Wcześniej próbowano nas atakować i jest to jedna z największych 
kompromitacji opozyq'i w stosunku do obecnego układu rządzącego - że 
za rządów SLD-PSL zahamowane zostaną inwestycje zagraniczne... Rok 
1996 jest najlepszy nie tylko na przestrzeni ostatnich lat naszej transformacji, 
ale w całej historii Polski. W zeszłym roku zainwestowano bezpośrednio 
w Polsce prawie 5 mld dolarów. To się przekłada na dodatkowe miejsca 
pracy i podnosi konkurencyjność polskiej gospodarki. 

Ale za tymi miliardami inwestycji bezpośrednich idzie import inwestycyj
ny, który przy współczynniku elastyczności 0,4 szacuję na 2 mld dolarów. 
A więc tylko z tego powodu import jest większy. A poza tym import, poza 
wspieraniem polskiego rynku i wywieraniem presji konkurencyjnej, jest 
instrumentem przeciwdziałania inflacji... Bardzo łatwo jest wywołać psy
chozę wokół ujemnego bilansu handlowego, żeby - nie daj Boże - ten rząd 
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popełnił jakiś błąd i poprawiając bilans, wyraźnie spowolnił tempo dysinf-
lacji... Do tego postaram się nie dopuścić. (...) 

W samej polityce gospodarczej wielkich rewelacji nie ma. Jest: tak 
trzymać! Będziemy kontynuować konsekwentnie w czwartym roku reali
zacji Strategii dla Polski program stabilizacji wzrostu, podnoszenia skłonności 
do oszczędzania, restrukturyzacji mikroekonomicznej. Sądzę, że w tym roku 
skala wzrostu gospodarczego będzie porównywalna do lat 1994-96. Oto 
PKB ukształtuje się na poziomie ok. 6 proc, bezrobocie spadnie poniżej 
2 min. (...) 

Minie wkrótce 1000 dni sterowania przez Pana polska gospodarką. Jak 
sprawdził się model, w którym istnieje jeden ośrodek sterujący roz
wojem? Otóż obecne rozczłonkowanie decyzyjne w ramach reformy 
centrum może rodzić obawy, że wskutek braku takiego lidera polskie 
przemiany stracą rozpęd... 

Musi być lider - koordynator. Musi być strateg, który ma wizje, a nie 
iluzję który „nie po trupach", ale jak czołg idzie do przodu i łamie opory 
biurokratyczne, obawy, fobie, bojaźń, tradycje, nawyki. Uważam, że polska 
gospodarka ma osiągnięcia imponujące, jest w olimpijskiej formie. Nigdy 
bym nie dokonał tyle w ciągu tych 1000 dni, gdybym nie miał w ręku fuzji 
dwóch urzędów: wicepremiera i ministra. Ale nie chodzi o to, by gospodar
ką miał w ogóle ktoś rządzić. Gospodarką mają bowiem rządzić prawa 
ekonomiczne. Rząd potrzebny jest zaś tam, gdzie nie może dać dobrych 
wyników sama niewidzialna ręka rynku. 

Sport (a nie polityka) to zdrowie 
W rozmowie z Adamem Barteczko i Lidią Nowakową; 

Sport z 10-12 stycznia 1997 r. 
(...) Pracuję 18 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu i tak to już jest 1000 

dni. Jestem nie do zdarcia! Właśnie dlatego, że zajmuję się sportem. Przy 
czym zdecydowanie więcej zajmuję się jego uprawianiem niż oglądaniem. 
Podziwiam sportowców, ale nie znaczy to, że chciałbym skoczyć wyżej niż 
Artur Partyka czy żeglować lepiej niż Mateusz Kusznierewicz. O tym 
mógłbym marzyć lat temu - powiedzmy - trzydzieści. Natomiast wszystko 
co robię, staram się robić porządnie albo wcale. Staram się wszystko robić 
w olimpijskim stylu. Równać do najlepszych. Jestem pracoholikiem, haruję 
i nigdy się nie poddaję. Walczę - czyli posiadam cechy prawdziwego 
sportowca i w niczym mi nie uchybia jeśli ktoś mówi, że zachowuję się jak 
sportowiec, jak wyczynowiec. A że to wywołuje różnego typu reakcje? 
Zazdrość? Niechęć? Bezinteresowną zawiść? To niech nerwy zjadają tych, 
co tak myślą. (...) 

Jeśli czasami słyszę, że wychodzę przed orkiestrę tak bardzo, że już nikt 
z tyłu nie został? Ze idę jak samotny dyrygent? To wówczas mówię: Gdyby 
Korzeniowski tak nie szedł z szybkością 15 i pół kilometra na godzinę przez 
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ponad 3 godziny i 50 minut, to by przecież nie doszedł do tego swego 
złotego medalu. Gdybym więc ja nie wychodził przed tę swoją orkiestrę, 
czasami nie odpowiedział ostro, to Polska nie byłaby w OECD. To nie 
byłoby pieniędzy na przygotowania olimpijskie i wiele innych rzeczy (...) 
Kiedyś jeden ze zdobywców Mount Everestu, który wszedł tam samotnie, 
bez tlenu, na pytanie po co tam wszedł, odpowiedział: bo inaczej dostać 
się tam nie można. Wziąłem na siebie odpowiedzialność i to robię, a że 
robię w sposób... wyczynowy? (...) 

Czy stać nas na igrzyska olimpijskie w Zakopanem, w 2006 roku? Patrzę 
na to z umiarkowanym optymizmem. Otóż na pewno nie będziemy robić 
igrzysk jako przedsięwzięcie państwowe, na które rząd z pieniędzy podat
ników, z budżetu, wyłoży olbrzymie środki. Przede wszystkim trzeba udo
wodnić, że igrzyska w Zakopanem - jeśli dojdą do skutku, a chciałbym, aby 
tak się stało - sfinansują się same. Wtedy jest pytanie - kto da gwarancje? 
Tak, nasz rząd da gwarancje polityczne, że będzie w pełni sprawna, bez
pieczna obsługa igrzysk ze strony państwa. Każdy będzie mógł przyjechać, 
wyjechać i będzie bezpieczny. Gwaranq'e finansowe rząd może rozważać na 
zasadach zupełnie komercyjnych. Jeśli któryś bank będzie chciał sfinansować 
to przedsięwzięcie, ale będzie chciał mieć na to gwarancje rządowe, to jeśli 
zobaczymy, że jest porządny biznes-plan - a idea jest piękna - podejmiemy 
ryzyko, bo jest większa szansa przeprowadzenia opłacalnych igrzysk Zako
pane 2006 niż wyprostowanie tego, co zrobiono w Stoczni Gdańskiej. (...) 

Dzisiaj nie jest jeszcze za późno, żeby nie tylko marzyć o igrzyskach 
olimpijskich w Zakopanem, ale żeby w tym kierunku działać... 

Tysiąc dni „Strategii dla Polski" 
Mieczysław Wodzicki; 

Trybuna z 20 stycznia 1997 r. 
Strategia dla Polski, która kończy właśnie 1000 dni swego istnienia, to 
program naprawy polskiej gospodarki i Polski na miarę przedwojennego 
dzieła Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

Może krzywić się będą na to określenie różni „niezależni" politycy 
i polityko-ekonomiści, ale fakty mówią za siebie. Oto w ciągu ostatnich 
trzech lat uzyskiwane dobre wyniki gospodarcze wysoko przesunęły nasz 
kraj w rankingu gospodarek światowych. Również procesy gospodarcze 
uniezależniły się od polityki, polska gospodarka nie da się już zepchnąć na 
pobocze drogi. 

Kołodko ma szczęście. Trafił na swój czas i na ugrupowania polityczne, 
które zechciały firmować jego autorski program i walczyć o jego realizację. 
Nazywa skromnie swoje dokonania tryptykiem, stąd że po Strategii dla 
Polski, która kreśliła horyzont zdarzeń dla gospodarki po rok 1996 przyszedł. 
Pakiet 2000 ze scenariuszem zmian do końca stulecia, a ten uzupełnia trzecia 
część - Euro 2006, gdzie Kołodko kreśli warunki wstąpienia Polski do UE 
do 2002 roku a następnie w roku 2006 - przystąpienie do Unii Walutowej. 
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44 tezy w sprawie kształtowania polityki gospodarczej Grzegorz Kołodko 
przedstawił premierowi Waldemarowi Pawlakowi już 21 października 1993 
roku, podczas konsultacji zmierzających do obsadzenia stanowiska wice
premiera i ministra finansów. Wtedy też stwierdził, że niezbędna jest 
realizacja wieloletniej strategii rozwojowej, w której kluczowa kwestię 
stanowi zreformowanie i zrównoważenie finansów państwa, co jednak 
może się dokonać jedynie na ścieżce wzrostu gospodarczego. Kołodko nie 
przyjął wówczas teki ministra finansów. Tezy, będące zapowiedzią kom
petentnego, wszechstronnego, autorskiego programu kierowania gospodar
ka i finansami kraju, po kilku miesiącach stały się podstawa rozwiniętego 
dokumentu Strategia dla Polski. 

Główną, strategiczną linią polityki makroekonomicznej - stwierdzał 
wówczas Kołodko - powinna być ucieczka do przodu. O ile reformy lat 
osiemdziesiątych zapoczątkowały polską drogę do rynku i demokracji, to 
w kolejnej fazie transformacji systemowej trzeba było nadać jej kształt 
społecznie użyteczny i akceptowany. Podstawową różnicą w stosunku do 
polityki ostatnich lat, którą zapoczątkowuje Strategia dla Polski, jest obniżenie 
społecznych kosztów reform. (...) 

Oficjalna prezentacja Strategii dla Polski nastąpiła w Sejmie 9 czerwca 1994 
roku. W rozwinięciu Strategii dla Polski prof. Grzegorz Kołodko położył 
nacisk na trwały spokój społeczny, jako warunek powodzenia reform. (...) 

Strategia prezentowała się efektownie. Do tego stopnia, że ówczesny 
prezydent, Lech Wałęsa powiedział: - Ten rząd przedstawił najlepszy od pięciu 
lat program. Mówię bezczelnie szczerze - wolałbym, by przedstawiła go inna opcja, 
ale tak się nie stało... 

Odzew na Strategię był pozytywny. Polska Rada Biznesu z zadowoleniem 
przyjęła Strategię dla Polski - mówił jej prezes Jan Wejchert - Zgadzamy się 
z większością zawartych w niej stwierdzeń. Jesteśmy gotowi aktywnie włączyć się 
w realizację przedstawionej przez rząd strategii... 

- Program ten wychodzi od realnych problemów i stara się szukać rozwiązań 
z wykorzystaniem wiedzy ekonomicznej i w kontakcie z rzeczywistością gospodarczą 
kraju - mówił Waldemar Kuczyński, minister przekształceń własnościowych 
w rządzie Mazowieckiego. 

- To nie jest koncert życzeń , wszystkie elementy zostały bardzo dokładnie 
przeanalizowane. Prognozy przygotowano na podstawach naukowych i na obser
wowanych od kilku lat tendencjach gospodarczych - stwierdził prof. Domenico 
Mario Nuti z London Business School. (...) 

Większość wskaźników została wykonana z nadwyżką. Dochód narodo
wy w stosunku do 1993 roku wzrósł o ok. 20 proc, produkcja o ok. 25 proc. 
Inflacja z 38 proc. spadła do 18,5 proc, deficyt budżetowy zmalał do 2,4 
proc. a stopa bezrobocia spadła do 13,5 proc. Dług publiczny w relacji do 
PKB zmalał do 54 proc. Wysoka dynamika rozwoju, jedna z najwyższych 
na kontynencie, stała się przyczyną nazywania Polski, tygrysem Europy 
Środkowo-Wschodniej. Szybko rośnie konsumpcja ludności. (...) 

Wzrost gospodarczy - mawia jednak Kołodko - nie jest podobnie jak rozum 
dany na zawsze... Trzeba wielu świadomych zabiegów i wysiłku, by korzystne 
tendencje utrwalić. 
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Jest szansa na 13% 
W rozmowie ze Zbigniewem Maciagiem 

i Przemysławem Szubańskim; 
Nowa Europa z 21 stycznia 1997 r. 

Ubiegłoroczna inflacja - 18,5 proc. była nieznacznie wyższa, niż plano
wano w ustawie budżetowej, ale niższa, niż prognozowały np. banki czy 
wielu ekonomistów. Czy jest Pan zadowolony? 

Tak, jestem zadowolony i to bardzo. Mało kto w Polsce zdaje sobie 
sprawę, jak trudno było sprowadzić inflację do tak niskiego - choć wciąż 
zdecydowanie za wysokiego - poziomu. Trzeba jednak wszystko widzieć 
we właściwej perspektywie. W punkcie startu 3 lata temu inflacja sięgała 
38 proc. Zdjęcie w ciągu 3 lat ok. 20 proc. jest znaczącym osiągnięciem, tym 
większym, że w tym samym czasie o tyle samo zwiększył się Produkt 
Krajowy Brutto. 

Czy można było osiągnąć więcej? Tak, ale osiągając mniej gdzie indziej. 
Sam zakładałem większy spadek inflacji - ale z kolei niższy wzrost gos
podarczy. Można było schodzić szybciej z inflacją, ale kosztem spowolnienia 
tempa wzrostu. 

Uważam, że znaczącym sukcesem nas wszystkich jest to, że po raz 
pierwszy zrealizowaliśmy wskaźnik inflacji zakładany ustawą budżetową 
w ujęciu średniorocznym. Planowano 19,8 wyszło 19,89 - to po prostu bingo. 

A czy nie sądzi Pan, że w tym roku znacznie trudniej będzie osiągnąć 
zakładany poziom - 13 proc? Jeśli to możliwe, to jakie muszą być 
spełnione warunki? 

Jest to możliwe, choć trudniejsze niż osiągnięcie 17 proc. w ub.r. W jakim 
stopniu jest to realne, okaże się za rok - wiele jest bowiem jeszcze 
niewiadomych. Dodatkowy element, poszerzający obszar niepewności, to 
wybory parlamentarne. Ale im trudniejszy jest cel, tym bardziej trzeba się 
wysilić, by w jak największym stopniu się do niego zbliżyć. Uważam, że 
szansa jest. (...) 

Pojawiają się zarzuty, że tegoroczny budżet przygotowany został pod 
kątem wyborów, a lista jego priorytetów uwzględnia potrzeby elek
toratów rządzącej koalicji. 

Co w tym budżecie jest tak wspaniałego, że ludzie z miast i wsi pokochają 
koalicję PSL-SLD, a zarazem błędnego z punktu widzenia gospodarczego 
czy finansowego? Jeśli tego typu krytyka zmierza do stwierdzenia, że za 
szybko rosną płace sfery budżetowej, to bardzo proszę o konkretne przy
kłady. Niech ktoś jasno powie: tak, zbyt szybko rosną płace pielęgniarek, 
lekarzy, profesorów, policjantów. Czy są w tym budżecie zapisy, które 
byłyby inne, gdyby zależały tylko ode mnie? Tak: podjąłem wysiłek, niestety 
nieskuteczny, żeby zacząć zmieniać sposób finansowania Kasy Rolniczych 
Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja rzędu 9 mld zł do systemu ubezpieczenia 
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emerytalnego rolników jest olbrzymim obciążeniem finansów publicznych 
i podatników. 

Co uznaje Pan za największą porażkę minionych trzech lat? Czy nie brak 
reformy ubezpieczeń społecznych? Nic w tym kierunku nie zostało 
zrobione. 

Nie jest prawdą, że nic. Nigdy dotychczas nie byliśmy tak zaawansowani 
na ścieżce tych reform, jak teraz. Zapóźnienie tej ważnej reformy struktural
nej jest znaczące. Jest prawie gotów pakiet ustaw, który chcielibyśmy jeszcze 
w tym kwartale skierować do Sejmu i doprowadzić do jego uchwalenia 
przed wyborami, a więc w tej kadencji Sejmu. Jeśli się to nie uda, to może 
go spotkać podobny los, jak paktu o przedsiębiorstwie. Czy to jest porażka 
- i czyja? Uznałbym to za porażkę, gdyby wszystko poszło w zupełnie 
innym kierunku: gdyby zaniechano prac albo przeforsowano błędne roz
wiązania. Błędów piramidalnych nie popełniono, sytuacja się nie pogor
szyła, choć problem nabrzmiewa tak samo, jak stan chorobowy - bo ten 
system jest chory. Nie daje się już sfinansować. Widzę inny stan świadomo
ści tych, którzy będą o tym decydować i dlatego jestem optymistą. Ale mój 
optymizm dotyczy tego parlamentu. Jaki będzie przyszły nie wiemy. (...) 

A co w takim razie uznaje Pan za największy sukces minionych trzech lat? 
Do dzisiaj nie wiem, jak powinna brzmieć odpowiedź - czy wzrost 

gospodarczy, czy spokój społeczny, czy OECD, które jest miarą instytuc
jonalną sukcesu. Sądzę, że wraz z wejściem Polski do tej organizacji 
mieliśmy prawo oznajmić, że jesteśmy już otwartą zliberalizowaną gos
podarką rynkową. (...) 

Jak eksportować mózgi 
W rozmowie z Lechosławem Balcerzakiem; 

Sztandar z 29 stycznia 1997 r. 

Powołanie Fundacji „Wiedzieć jak" ma służyć wspomaganiu krajów 
postkomunistycznych, borykających się z problemami, z którymi my już 
daliśmy sobie radę. Stać nas na to? (...) To chyba nie jest polski oryginalny 
pomysł? 

Zgadza się. Sięgamy do cudzych doświadczeń, np. do brytyjskiego fun
duszu Know-How, który pomagał i pomaga w Polsce w reformach rynkowych. 
My z kolei chcemy w ten sposób spłacić dług moralny, jaki zaciągnęliśmy 
wobec tych, którzy służą nam pomocą. Przy okazji, na wieść o powołaniu 
naszej fundacji chęć współpracy wyrazili właśnie Anglicy, a także Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank światowy i United Nation Development 
Program. Krótko mówiąc, chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami 
z transformacji rynkowej z tymi, którzy chcą z nich skorzystać. Doświad
czenia negatywne, tzn. co nie działa i dlaczego, mogą być równie owocne. (...) 
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Czy mamy już pierwszych ewentualnych klientów? 
Mamy. Między innymi podczas niedawnej wizyty w Macedonii dowie

działem się, że chcą tam poznać przyczyny naszych sukcesów w prywatyzacji 
oraz organizacji rynku kapitałowego i finansowego. Chińczycy pytają o sto
sowaną przez nas politykę ochrony środowiska. Podczas ostatniej wizyty 
w Polsce prezydent Rumunii wyraził zainteresowanie polską polityką budż-
tową. Kiedy byłem w Indiach dowiedziałem się, że również oni sondują 
nasze możliwości w pomocy tzw. technicznej, to znaczy doradztwa ekono
micznego. Polscy ekonomiści maja tam tradycyjnie znakomitą opinię. (...) 

Ile fundacja ma pieniędzy i skąd? 
Ubolewam na tym, ale pieniędzy, przynajmniej na początku będzie mniej 

niż potrzeba. Posłowie z opozycji, z sejmowej komisji budżetowej wystąpili 
o okrojenie środków budżetowych dla fundacji. (...) Liczę na to, że z czasem 
poważny wkład wniosą organizacje reprezentujące biznes, jak Krajowa Izba 
Gospodarcza, Krajowa Rada Biznesu czy inne lobby przedsiębiorców, a tak
że największe polskie firmy. 

Praktycznie rzecz ujmując, do kogo trafią te pieniądze i za co? 
Za co to się jeszcze okaże. Będzie to wynikało z konkretnych potrzeb 

klientów. Z pierwszego rozpoznania wynika, że jest popyt na ekspertyzy 
i programy proponujące rozwiązania systemowe. Nie można z góry wy
kluczyć, że fundacja będzie finansowała przedsięwzięcia innej natury, 
mikroekonomiczne. A kto je dostanie? Ci, którzy wykonują konkretną pracę: 
eksperci i naukowcy, firmy doradcze, prywatne i państwowe instytuty 
naukowe. (...) Bieżącą pracą Fundacji zajmować się będzie Rada i Zarząd. 
Ich składy są dobrane tak, by odzwierciedlały pełny wachlarz różnych 
sposobów myślenia o gospodarce, różne orientacje, różne doświadczenia, 
podejście praktyczne i teoretyczne. Mam nadzieję, że dzięki temu Fundacja 
uchroni się przed ewentualnymi naciskami politycznymi... 

Davos 97 - znowu gwiazda 
W rozmowie z Joanna Przyjemską; 

Rynki Zagraniczne z 30-31 stycznia 1997 r. 
W jakich sesjach i spotkaniach będzie pan uczestniczył podczas tegorocz
nego szczytu gospodarczego w Davos? 

(...) Jadę do Davos z jeszcze większą dozą dumy narodowej niż rok, czy 
dwa lata temu i choć już Polska była gwiazdą światowego Forum Gos
podarczego w ubiegłym roku, to wówczas dopiero zapowiadałem wpro
wadzenie jej do OECD, natomiast teraz będę występował jako wicepremier 
kraju, który członkiem OECD już jest. 

Na Polskę będą też patrzeć w Davos jak na lidera przemian rynkowych 
w tej części świata i, jak sądzę, na przykład godny naśladowania. Zamie-
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rzam też ponownie przedstawić argumentację, dlaczego należy tak, a nie 
inaczej transformować gospodarkę. Do szwajcarskiego kurortu przyjeż
dżają bowiem także ekonomiści, naukowcy, znani profesorowie i teraz 
obok argumentów naukowych i logicznych mogę im przedstawić także 
fakty. (...) 

Rok 1996 , który już jest za nami, jest najlepszym w historii Polski rokiem 
z punktu widzenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych już 
zrealizowanych. Sięgają one 5 mld USD. Ma pani prawo zapytać mnie, o ile 
tych inwestycji byłoby mniej, gdyby nie Davos, ale tego nie da się wyliczyć. 
Wiem, że na pewno mniej. Pamiętam swoje rozmowy w Davos w ubiegłym 
roku oraz tematy tych rozmów i potem widziałem ewidentne ich skutki 
w postaci inwestycji w naszym kraju. 

Polska ma już teraz więcej, aniżeli tylko swoje 5 minut i w jakimś stopniu 
są to efekty wydarzeń w Davos. (...) 

Szkoda życia na przesypianie 
Wywiad przeprowadzono 10 dni przed złożeniem dymisji 

przez Grzegorza Kołodko. 
W rozmowie z Tadeuszem Deptułą; 

Gentleman nr 3, luty-marzec 1997 r. 
Czy minister finansów może mieć politycznych przyjaciół? 

Miałby przyjaciół w tych osobach, którym ustępowałby w realizacji ich 
ambicji politycznych. Łatwiej się bowiem rządzi, gdy ma się więcej publicz
nych pieniędzy. Ale to nie ze mną. 

Przyjaciela politycznego (o ile mogę tak powiedzieć nie nadużywając 
naszych stosunków, bo chodzi o męża stanu a nie tylko o polityka) mam 
jednego. Jest nim prezydent Aleksander Kwaśniewski. Mamy chyba podob
ny system wartości, wizję rozwoju państwa, międzynarodowej pozycji 
Polski i roli, jaką ma w tym spełniać gospodarka, finanse. 

Ale może jestem zbyt sceptyczny? Może prawdziwych przyjaciół poli
tycznych znalazłoby się więcej? 

Czy zastanawiał się pan, co będzie ze „Strategią dla Polski" i z „Pakietem 
2000", jeśli koalicja przegra wybory? Czy przyjąłby pan propozycję 
pozostania na swoim stanowisku ze strony nowej, dajmy na to, centro
prawicowej koalicji? 

Nie, w żadnym przypadku. Nie wierzę bowiem w to, żeby prawicowy 
rząd jakiejkolwiek proweniencji dobrze służył rozwojowi gospodarczemu 
kraju, stabilizacji, poprawie warunków pracy i życia ludzi. Polska nie będzie 
się rozwijała, jeśli ugrzęźnie w konfliktach, a prawica ma wielką zdolność 
do antagonizowania, a nie do poszukiwania consensusu. Do ideologizowa-
nia a nie do pragmatycznego podejścia. Następuje nadmierne upolitycz
nienie spraw gospodarczych, ale paradoksalnie - a rebours, tym razem 
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głównie po prawej stronie sceny. W polskiej prawicy dominuje populizm 
a nie realizm. Odpowiadam więc zdecydowanie - nie. To jest wykluczone. 

Zresztą pytanie postawię inaczej: czy w ogóle zamierzam pozostawać 
w polityce po wyborach? Ułatwię panu i czytelnikom odpowiedź. Nie 
zamierzam pozostawać na tym stanowisku do wyborów. (...) 

Panie premierze, formalnie nie należy pan do żadnego ugrupowania 
politycznego. Czy nie myślał pan o założeniu własnej partii? 

Zdecydowanie nie. Jestem politykiem gospodarczym i pragmatykiem, jak 
niektórzy powiadają - technokratą. Nie miałem i nie mam ambicji politycz
nych, choć wielu mnie o to podejrzewa i wielu do tego nakłania. 

Jest wszakże program i ludzie, ta tzw. moja ekipa, która się tak dobrze 
sprawdza. Tego nie chciałbym zaprzepaścić. Po trzech latach realizacji 
Strategii dia Polski trudno opisywać naszą rzeczywistość i wyzwania bez 
odniesienia się do tego programu i jego następnych części: Pakietu 2000 
i Euro 2006. Jest on już głęboko osadzony w realiach i w psychice społecznej 
i to zarówno w kręgach koalicji jak i opozycji. Nawet kiedy zejdę z tej sceny, 
sztuka Strategia dla Polski będzie dalej grana. Do czasu, aż przyjdzie ktoś 
z lepszym programem. 

Co zamierza pan robić, gdy już przestanie być premierem? 
Wrócić tam, skąd przyszedłem. Wszystko robiłem w życiu wcześnie, 

może za wcześnie. Byłem najmłodszym przewodniczącym Rady Uczelnianej 
Zrzeszenia Studentów Polskich na ówczesnym SGPiS-sie, byłem profesorem 
ekonomii przed czterdziestką. Nadal chcę być profesorem. Nigdy nie 
przerwałem zajęć ze studentami w Szkole Głównej Handlowej, gdzie 
prowadzę wykłady z polityki gospodarczej. W pracy naukowej zajmuję się 
opisem działania systemu gospodarczego i finansowego. Z tego opisu 
wynika, że trzeba go zmieniać na lepsze. Chciałbym zajmować się tym dalej 
na szerszym forum - wspomagać proces transformacji gospodarczych 
w innych krajach, żeby równie szybko jak Polska zmieniały swoje oblicze. 
(...) 

Odchodzę, bo jest dobrze 
W rozmowie z Jerzym Baczyńskim; 

Polityka z 15 lutego 1997 r. 

Czy sam pan wybrał moment swojego odejścia? 
Tak, i to ponad pół roku temu. Po podjęciu tej decyzji z pełną premedyta

cją ją realizowałem. Postawiłem sobie następujące cele: doprowadzenie do 
pełnego członkostwa Polski w OECD, obniżenie podatków od ludności 
i przedsiębiorstw, wyeliminowanie podatku importowego oraz - trzeci cel 
- przygotowanie możliwie najlepszej ustawy budżetowej. Weszła także 
w życie trudna reforma centrum gospodarczego rządu. Teraz jest tak, jakby 
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konduktor zatrzasnął wszystkie drzwi w odjeżdżającym pociągu: można się 
jeszcze w środku kotłować, lecz do następnej stacji pociąg dojedzie. 

Tym bardziej nie ma powodu, aby konduktor wyskakiwał w biegu. Czy 
to nie jest ucieczka przed odpowiedzialnością? 

Przeciwnie, to jest wyraz odpowiedzialności. Wśród celów, jakie sobie 
stawiałem, nie było trwania na stanowisku. A inne osiągnąłem. (...) 

Czy swojemu następcy udzielił pan jakiś przestróg? 
Część niech pozostanie nasza tajemnicą. Ale wszystkich nas przestrzegam 

przed populizmem, wyborem łatwiejszych politycznie rozwiązań, przed 
obłudą i zakłamaniem, których tak dużo w polityce. 

Nie lubi pan polityki? 
Jeśli pan mówi o tygodniku, to uważam go za najlepszy. 

Mówię o polityce przez małe p. 
W naszych warunkach to p jest bardzo malutkie. Przed trzema laty w tym 

samym biurze udzieliłem poprzedniego i jedynego od tamtej pory wywiadu 
dla Polityki: Głowa ponad lawina. Tak wyobrażałem sobie wtedy moją rolę: 
człowieka, który w nawale bieżących spraw stara się utrzymać głowę 
i rozum ponad powierzchnią i widzi dalej niż do najbliższego kamienia, 
którym w niego rzucono. Nie spodziewałem się, że ta moja głowa będzie 
■nieustannie opluwana. Jeszcze dzisiaj musiałem wysłuchać, że próby tłu
maczenia i obrony swojego stanowiska to arogancja, że konsekwencja jest 
uporem, że walka o interes ogólny jest brakiem elastyczności. Kiedy moim 
oponentom brakowało argumentów, to mówiło się o moim trudnym charak
terze. 

Pan ze swojego charakteru jest zadowolony. 
Tak i mam nadzieję, że mój następca i kontynuator będzie miał te same 

wady co ja. 

Bardzo wiele czasu w tych minionych latach poświęcił pan pisaniu 
programów, opatrzonych datami: 2000, nawet 2006. Jaką to dzisiaj po 
pańskim odejściu, ma wartość? 

Te programy istnieją i trudno je ignorować, choć politycy mają skłonność 
do skracania horyzontów. Mój sposób rozumienia polityki gospodarczej 
polegał na tym, aby mieć pewną strategiczną wizję, dystans, wiedzieć, do 
czego się dąży. Ja starałem się urzeczywistniać swoje wizje, choćby po to, 
aby inni nie mogli urzeczywistniać swoich iluzji. 

Mówiło się, że jest pan trzecim członem koalicji SLD-PSL-Kołodko. Czy 
to znaczy, że był pan politycznym samotnikiem? 

Jaka to samotność, jeśli moją politykę popierała w głosowaniach więk
szość parlamentarna, a w przeddzień odejścia miałem poparcie, jakim nie 
cieszył się wcześniej żaden minister finansów? Dodatkowo zawsze mogłem 
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liczyć na osobiste poparcie pana Aleksandra Kwaśniewskiego i jako szefa 
największej partii, i później jako prezydenta, za co jestem mu ogromnie 
wdzięczny. Najbardziej osamotniony czułem się w swoich zmaganiach 
antyinflacyjnych: na świecie odpowiedzialność za walkę z inflacją ponosi 
głównie bank centralny, a nie rząd, natomiast u nas - co jest niebywałe - to 
NBP przyczyniał się do hamowania tempa spadku inflacji poprzez brak 
właściwej koordynaq'i polityki kursowej z polityką stóp procentowych. 
Trzeba zadać pytanie: gdzie wyparował zysk NBP, dotychczas ważne źródło 
dochodów budżetu? (...) 

Opozycja mówi, że największe sukcesy odniósł pan w dziedzinie propa
gandy i autoreklamy. 

Owszem, uprawiałem marketing polskiej gospodarki. Propaganda to - jak 
rozumiem - fałszywe komunikaty, mające zamaskować rzeczywistość. Ja 
nie musiałem uprawiać propagandy, bo gospodarka jest w znakomitej 
kondycji. Propagandę uprawiają ci, którzy przekonują, że jak jest lepiej, to 
jest gorzej, że jak jest szybciej, to jest wolniej, że jak rośnie , to spada... 
Dlatego wolę odejść teraz, żeby nie poświęcać najbliższych miesięcy na 
prostowanie kłamstw. 

Z boksu do szachów 
Tąpani Makinen; 

Kauppalehti Optio 3 kwietnia 1997 
Niezależny politycznie profesor Grzegorz W. Kołodko jest ekonomistą 
i krytykiem szokowej terapii, którego długą listę nagród otwiera przyznana 
przez polską telewizję w 1984 r. za sposób w jaki odpowiadał w mass 
mediach na pytania dotyczące gospodarki 12 lat później, w ubiegłym roku, 
magazyn Euromoney przyznał mu tytuł najlepszego ministra finansów 
Wschodniej Europy. W tym samym roku telewidzowie w plebiscycie uznali 
go za najpopularniejszego polskiego polityka. Teraz powrócił jako zwycięz
ca ze świata polityki do świata nauki. 

W ubiegłym roku rozszerzył swoją Strategię o programy Polska 2000 
i Euro 2006, które traktują już o przyszłej integracji z Unią Europejską. 
W opinii Kołodki integracja z UE będzie dla Polski o wiele ważniejsza niż 
członkostwo w NATO. Uważa, że Polska będzie w Unii około roku 2002, 
a w 2004 powinna spełniać kryteria Europejskiej Unii Monetarnej (EMU). 

- Kiedy Polska wstąpi do UE, będzie to inna Unia niż obecna. Zmieni ją EMU, 
a my nie mamy szansy by zostać w tym czasie jej członkiem - mówi. Członkostwo 
w Unii Europejskiej jest kluczową sprawą dla polskiej gospodarki. Będzie rezultatem 
instytucjonalnych dostosowań i zmian strukturalnych. (...) 

Polskie rolnictwo jest określane jako najtrudniejszy problem związany 
z członkostwem. Gdyby Polska znalazła się teraz w UE prawie co trzeci 
rolnik Unii byłby Polakiem i prawie 20% terenów rolniczych znajdowałoby 
się w Polsce. Kołodko nie ma żadnej cudownej recepty na rozwiązanie tego 
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Z boksu do szachów 

problemu. Jest zdania, że polska wieś musi się rozwijać na bazie swoich 
lokalnych zasobów. Ludzie mieszkający na wsi muszą mieć zapewnioną 
pracę na swoim terenie, ale poza rolnictwem. Nie jest jeszcze określona 
w czasie wspólna polityka rolna Unii (CAP). W opinii Kołodki w Unii 
powinna się odbyć debata nad reformami w rolnictwie, gdyż nie będzie 
ona mogła przetrwać realizując obecne umowy finansowe. Jego zdaniem 
Unia nie będzie mogła egzystować w przyszłym tysiącleciu bez Polski 
i innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Taka jest po prostu logika 
rozwoju. A jeśli CAP na obecnym etapie nie może sobie poradzić z Polską, 
to oznacza, że powinna się zmienić zarówno polityka rolna Unii, jak 
i polskie rolnictwo. 

W ubiegłym roku Polska została członkiem OECD. Kołodko uważa, że 
w tym momencie zostało zrealizowane 70% pracy przed integracją. Pozo
stałe 30% zajmie jakieś pięć lat. Ale wspięcie się na szczyt będzie znacznie 
trudniejsze niż początek tej podróży. 

- Moim głównym celem było pozostawienie gospodarki w stabilnym rozwoju 
tak, by było to akceptowane przez społeczeństwo. Chciałbym, by ludzie uwierzyli, 
że to, co robiłem było słuszne - mówi. Celem Kołodki było też doprowadzenie 
Polski do OECD. Uważa to za ważne osiągnięcie dowodzące, że Polska ma 
już gospodarkę wolnorynkową. - Zrealizowałem te cele jeszcze przed poczętkiem 
1997 r. i to jest główny powód, dla którego zostawiłem politykę i wróciłem do 
pracy naukowej - powiedział. (...) 

- Kiedy wchodziłem do rządu - wspomina - wyobrażałem sobie, że będzie to 
coś na kształt gry w szachy. Ale to nie były szachy. Raczej boks w stylu wolnej 
amerykanki. Jeszcze cztery lata temu niezbyt rozumiałem relacje między polityką 
i polityką gospodarczą. Teraz wiem, że rzeczywistość jest bardzo różna od tej 
pokazywanej w książkach. (...) 
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