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To moze byc nowy zloty wiek
polskiej gospodarki
Polska stoi na progu swojego nowego zlotego wieku. Na koniec tego roku poziom PKS na glowe mieszkanca
najwyzszy od 1500 roku, zarówno w wartosciach
\Vzl'osL PKB nie Z<lv.'sze
\\' pelni odz\derciedla tempo
\'/zrostujakosci zycia ..Jest niemal pewne,

ze nasz poziom

zy-

cia jest blizszy standardom
Europy Zachodniej, niz wskazywalaby na to róznica w dochodach. Biorac pod uwage
dost\,p do edukm:ji nowych
technologii, jakoM' opieki
zurowotrwj srodowiska na~
turalnego, mozliwosci podrózowania oraz ilosc CZJSU \1,101ncgo. poziom zycia Polakajest
elzi; JW fl<D\\'yz~zym absolul~
nym relatywnym poziomie
\\' calej naszej historii. Polacy
magq korzystac z efektÓw
swiatowego
I'OZ\\'oju technolo-

i

i

absolutnych,

jak i w proporcji

do sredniego

jów starej Europy. XXI wiek
naprawde wiec zapowiada sie
na nowy polski zloty wiek. Paradoksalnie, swiatowy kryzys
jeszcze dodatkowo przyspieszy} proces doganiania przez
Polske krajów wysoko rozwinietych.
SzybCiej niz inni

Co wazne, przez kolejne dziesieL'iolecia Polska ma szanse
rosnac nie tylko szybciej od
sredniej dla Europy Zachodniej, ale rÓ\I.rniezszybciej niz
wiele krajów gospodarek
wschodzacych. Mamy bowiem
wiele atutów: wysoka jakosc
Marcin Piatkowski
edukacji, pomimo relatyvmie
niskich
na
nia
nakladów,
cordZ
wialy
u nas wiele do zyczenia,
gicznego,
naukowego
kultu+
moze miec wielkie znaczenie.
I'alnego prawie w takim sa- mocniejsze instytucje, rela·
Wiekszosc krajów gospodamym :,topniujak na~i zachod- tywnie ni.,••ki poziom nierównorek wschodzacych nie ma na
ki spolecznej oraz wspierane
ni :,a.;·iedzi.
Sul)i('kt.\·wn~·poziom -"zez\-,- przcz postepujqc:~ europejska
sobie podobnego instytucjocor:lz l>:1rdziej nalnego i prawnego gorsetu.
;'Ci;ljt':,t tez 11;\tl;1j\\'~!zsz~'m integr,\('je
poziomiC' - WL'dlug wynikÓw otwarte tynki towarów, uslug Sa one tez mniej stabilne politycz:nie, spolecznie i etnicznic,
teg(Jl'Ocznej Di,-1gnozy Sp 0- i si!y roboczej,
\V przcciwienstwie do prak- co zwieksza ryzyko polityczlel'zt1l'j lU proc. l'oi<lkÓwUW a;;<1:-:i~' ;w _-;zl'zl,,;;liw,veh,n;\j- lYL'znie wszystkich krajów
nych i gospodarczych perturbacji. Pokryz:ysowy spadek
\\'jf,'Cl',i
\\- hi:,tol'ii SOll(!<IZU wschodz,\cych mamy tez per(\\' l!JD:~roku ~zcze;liwych b,\/- spektywe \\'Ydania w ciagu
tempa swiatowego wzrostu
lo ;-);-{
proc. Po!aI,J1\\'J.. 1L'sz('ze przyszlych dziesieciolcci sctek gospodarczego m07;cdodatkonigd,v Polakom nie Z~'!Osi\-, militlrdÓw euro z funduszy eu- \\-'0 zaostrzyc~ glQboko drzetak dobrze.
miace polityczne, spoleczne
ropejskich na wysokorentowi etniczne konflikty, zarówno
Ten pozytywny trend ma ne inwestycje w kapitalludzki,
innowacje i infr<-1strukture, wewnatrz,jak i pomiedzy kraSZ,HlS\-,dlugo sir,.'utrzymac,
szezeg{)lnie
j0;;li
ehodzi ktÓre Illog<)przyspieszyc nasz jami. Ekstrapolacja w przyszlosc ostatnich dwudziestu
()wzrost dm-,hodul\JlukÓw (to wzrusl gospodarczy o nawet
lat by laby duzym bledem,
mnit'j pl'WIW\\' pl'z~rpadku su- l pkt proc, rocznie. Podobnie
unikatowq
perspektywa
jest
szczególnie
wobec wzmacniabiektywnego poziomu ~zcz\-,~cia, bo ten po osiqgnieciu do- mozliwosc przyjecia euro, nia sie trzech swiatowych
trendów, które w przeszlosci
chodu okolo 15 tys. dol. na przyszlej wiod<)cej waluty
mje~zk<lnea zacz:ma ro:m:,c swiata, co mogloby przyspieprawie zawsze prowadzily do
wojen
i ckonomicznego regreznacznie wolniej). \Vszystkie szyc nasz wzrost gospodarL'zy
o nawet 0,7 pkt proc. rocznie.
su: zmiany globalnego i regiobez wyj<}tkudlugoterrninowe
W ctlugimokresie najwazniej- nalnego ukladu si! (szczególprognozy wzrostu gospodarnie w Azji), zmnicjsz:ljqcych
ez('gtl zakl;ubjq, Zl' polska go- szy dla polskich perspekty\v
wzroslu
w porównaniu 7. inny- sie zasobów naturalnych oraz
spod,-u'k,1)i.,'dziejeszcze przez
dlugie lata rosn<.!0szybciej niz mi krajami gospodarek wscho- postepujacej politycznej i ekoknDe Europy :0achodniej. dzacych moze okazac si\, nomicznej emancypacji swia\V 2():~()roku poziom polskie- wplyw naszej akcesji do Unii towej biedoty.
EUl'Oj)cjskiqj,klÓr;'1n<llozyl:lna
go I'I\B na g!ow\'ll1il'szkaiwa
Uwaga na wydajnosc pracy
ma byc bliski KO proL'. pozio- nas gorset polityczny i instytumu dOL'hodu w Europie Za- L'jonalnyznacznie ograniL'zaja- Polska ma tez slabosci. Przede
L'Yryzyko, ze kiedykolwick na- wszystkim grozi nam spadek
chodniej. Bylby to najwyzszy
t'ebtY\~'II,\' !)()zi(Jln (hwhodu si politycy bedq mogli pozwo- tempa wzrostu wydajnof;ei
\,'('alej na;-;zejp()t!adt,\'~iqcll't- lil' sobie n;,\jawnie szkodliw<} pracy, bo polska gospodarka
polityk,' gospoJareza
skonsumowala ju:i.proste poniej historii.
\Vsparcie unijnych instytucji
transformacyjne
rezerwy.
,Jako;;c zycia by !aby wtedy
praktycznie nie cloodróznieniLI dla rzqdów prawa, które na Grozny jest postepujqcy prood wysOKOl'Ozwinil,'Lyt'hkr<l- prz('strzel1i wil'k()w IH)%()stu- L'es stm'zpnia sic::spoleczenstwa, wynikaj:ley z niskiego
wskaznika dzietnmki oraz niekorzystnego cyklu demograPriorytety rozwoju do 2030 roku
Iiczncj..,1().
M07.eto w przyszlosci
w[)lynq0 n;1wzrost wyd,ljn(Jf;ci
PrzyszlOSCI polskie! go17 pazdzlernlka w gmachu
SGH w Warszawie w rapracy stan finansÓw publil'zspodarkI bedzie poswiecony panel Priorytety rozwomach IV Kongresu Obywanych, pomimo reformy emeryju gospodarczego
do roku
telskiego. DGP jest patro'
talnej. Wreszcie, kula u nogi
2030. kt6ry OdbedZIe sie
nem panelu
jest niski poziom zatn1dnicnia,

i

i

i

któremu daleko do unijnej
sredniej. Zaden model gospodarczy tego nie wytrzyma.
Slaboscia jest równiez wolniej niz gdzie indziej postc;puj<jcapoprawajako~ei otoczcnia
biznesowego.
Konieczne oszczednosci

.Jaka powinna byc polska polityka gospodarcza? Swiatowy
kryzys jest okazj'j, zeby przeana1izowac~ model rozwoju
i zmienic go tak, by bazowal na
najlepszych cechach modelu
nowoeuropejskiego - otwartosci na handel mic;dzynarodowy,niskim nierównosciom spolecznym, relatywnie wysokiej
jakosci kapitalu ludzkiego i instytucji - i a7Jatyckiego, opartego na wyzszej niz u nas stopie oszczednosci, zdywersyfikowanym eksporcie kontrolowanej aprecjacji walut.
Polska powinna zwiekszyc
oszczednosci, zeby uzaleznic
siC;od importu ()~zczc;dnof;ci
z zagranicy. Polityka fiskalna
powinna byc bardziej zdyscyplinowana. Stawki podatkowe
powinny m6c si\, zmieniac'
(r6wniez po to, aby zapobiegac
spekulacyjnym bankom), najlepiej w ramach regionalnej koordynacji polityki podatkowej.
Niee!cktywne wydatki publiczne lez oczywiscie trzeba ci<!c.
Unijny Pakt Stabilizacji i Rozwoju powinien byc uzupelniony rodzimymi regulami budzetowymi i now,-!niezale:i.n'l Ila(hl Fisk<'lln'-l.kt/w(Iopiniowili,,·
by polityk~ budzetow,! rzqdu
z punktu widzenia ekonomicznej elektyvmof;ci, dlugoterminowej wyplacalnosd i miedzypokoleniowej sprawicdliwosci.
Powinno sie ró\'miez wzmocnic bodzce dla zwiekszenia
oszczednosci w sektorze pry-

i

Polski bedzie

dochodu na glowe w Europie

ma dywersyfikacja eksportu.
Tym razem jej brak Polsce
jeszcze zbytnio nie zaszkodzil,
bo jestesmy nadal dosyc zamknieta gospodarka, ale przy
okazji kolejnego kryzysu nie
bedzie juz nam tak latwo. Juz
dzis wiec powinnismy tworqc
dobre warunki dla eksportu na
nowe, szybko rozwijajace sie 'rynki w Azji, Ameryce Lacinskiej i Afryee, np. poprzez
_ umowy partnerskie z nowymi
~ potegami gospodarczymi.
~ Dla spowolnienia procesu
~ starzenia sie spoleczenstwa
.z powinnismy, oprócz zwiekszenia poziomu zatrudnienia,
podniesienia wieku emerytalnego i wzmocnienia polityki
watnym, np. przez reformy
pro rodzinnej, w pelni otwoemerytalne.
rzyc rynki pracy dla imigracji,
Biorac pod uwag~ pokryzy~
wy spadek tempa naplywu ",i- szczególnie z krajów osciengranicznego k<lpitalu i wzrost nych. Wydanie pozwolenia na
jego ceny, oslnbiaj,ICY tcmpo
pobyt staly czy nadanie ohy- _
wzrostu konsumpcji i inwesty- watelstwa nie powinno byc
cji, Polska powinna zwiekszyc biurokratyczna mordegq, ale
nacisk na wzrost wydajnosci aktywnym instrumentem popracy. B~dzie do tego potrleblityki demograficznej. Naplyw
ne podniesienie jakosci eduka- imigrantów jest zreszta tylko
cji, zwiekszenie liczby innowa- bresli<) czasu, bo bogdc<}casie
cji i poprawa infmstntktury. Po- Polska bedzie coraz atrakc)jwinnismy mÓc polegac nie tyl- niejsz<:\,Lepiej zaczac kontroko na absorpcji technologii
lowac ten proces juz teraz.
zagranicznych, ale takze na
Na koniec: Polska powinna
wlasnych innowacjach. Naplyw wspierac proces poJitycznej,
bezposrednich inwestycji za- spolecznej i gospodarczej integraniczych, które maj<) duze gracji Unii Europejskiej orazjej
znaczenie dla wzrostu \vyd:D- dalszego rozszerzenia.
nosci, powinien byc dalej wspieW historii swi<ltamalo który
rany, chociaz nie za cene samo- biedny kraj straci! na czlonkobójczej konkurencji podatko- stwie w klubie bogatych. W nawej z innymi krajami ra,rionu.
szym interesie, jako kmju ciaPowinni.':;'my
rÓwniezwspiemc glejeszcze pozostajacego na gointegracje sektom iinansoweh1() spodarczych peryferiach, jest
w ramach UE, dbajac jednak
róvmiez wsparcie wszystkich
o wZlnol'nienie n,\(lZ()J11 1i11<\n- inicjatyw majacych na L'elu
sowego, m~lepiej przez jego wzmocnienie koordynacji l,wiascentmlizowanie na poziomie towej polityki gospodarczej,
Unii, oraz zmniqjszenie uza]ez- wsparcia dla miedzynarodonienia od zagr<'lIliC'znychban- wych instytucji fin:msowych,
ków,bo kryzys pOk~IZ,II,
ze kapi- w tym nie tylko dla Miedzynatal jednak ma narodowose.
rodowego Funduszu Walutowego i Banku Swiatowego, ale
Szybko do strefy euro
równiez dla naszych wlasnych
Polska powinn;'1 rl'lzyc do j;,\k europejskich odpowiednikÓw,
nqjszybszcgo wstqpienia do oraz lepszego nadzoru nad sekstrc(y curo, po kOllkurcllL'yj- torem tinunsowym. Im wi\,L'cj
nym kursic. Zeby jednak to by- miedzynarodowej koordynacji,
lo mozJiwe, potrzebna bedzie tym mniej swobody dla swiatozmiana lub l'hocia:i.udnslyL'z- wYL'hmocarstw. I tym wi\-,cej
nienie kryt('ri()\\-I wej;;('i;1 do miejsca dla nas.
strely eul'O,bo m,ljq one L'oraz
mniejszy ekonomiczny sens, Marcin Piatkowski
Byly glówny ekonomista PKO BP.
Polska powinn:I tez wspierac
wszelkie reformy, kt6re 1>0- ekonomista w Departamencie Euro·
zwolilyby euro stue sie w przy- pejskim i doradca dyrektora wykoszlosci wiodac<!w,-llut<}
swiata. nawczego w MFW (2004-08). Ko·
Kryzys pokazal. jak duze mentator ekonomiczny Centrum
Badawczego TIGER
znaczcnie dla naszego regionu

