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1. 
 

Waszyngtoński szczyt 
 
 Dawno już doroczne spotkanie Miedzynarodowego Funduszu Walutowego I 
Banku Swiatowego nie odbywalo sie na tak interesujacym tle, jak tym razem. W 
poprzednich latach, kiedy to wielokrotnie mialem okazje uczestniczyc w tego rodzaju 
�szczytach� w innej roli, reprezentujac rzad Polski jako wiceremier I minister finansow, 
atmosfora byla tyle robocza, co I doniosla, jednakze panowal ogolny spokoj. Nie dzialo 
sie bowiem nic nadzwyczajnego. Nawet nasza rynkowa transformacja postrzegana byla 
jako cos oczywistego I w miare �pod kontrola�.  Tym razem wszakze dyrektor 
zarzadzajacy MFW � Michel Camdessus � w skadinad swietnie skomponowanym, jego 
najlepszym od lat wystapieniu, musi akcentowac I dowodzic, ze �Nie jestesmy w 1928 
roku�. Rownoczesnie prezydent BS � James Wolfensohn � nie omieszka przyznac, ze 
�Biedni nie moga czekac na nasze deliberacje�. Gdzie zatem jestesmy? Czy tylko w 1998 
roku?    
 Tak, ale szczegolny to rok dla gospodarki swiatowej. Wiele procesow 
przebiegajacych w jego ramach nabralo nieoczekiwanego rok wczesniej tempa, a co 
wazniejsze skierowalo sie nie w te strone, ktora widziano rok temu w Hong Kongu.  
Wowczas tak MFW, jak I zwlaszcza BS tryskaly optymizmem. W miedzyczasie ludzie 
stojacy na czele tych organziacji oraz autorzy przygotowywanych przez nie raportow nie 
zmienili sie. Zmienily sie natomiast oklicznosci, a w slad za nimi takze oceny. Dzisiaj w 
Waszyngtonie atmosfera jest inna, inne bowiem sa tez prognozy co do tendencji 
rozwojowych gospodarki swiatowej. Inaczej, a dokladniej wyraznie juz z pesymizmem, 
widzi sie takze najblizsza przyszlosc gospodarki amerykanskiej. To jeszcze nie caly 
swiat, ale az okolo 25 procent swiatowej produkcji, stad tez implikacje tendencji 
wystepujacych na skale globalna dla gospodarki USA � I odwrotnie � maja szczegolne 
znaczenie.    
 O ile rok temu MFW I BS zakladal jeszcze znaczacy wzrost produkcji � rzedu az 
4 procent w 1998 roku � to teraz mowi sie o co najwyzej 2 procentach. Zasadniczo 
zmieniane sa tez prognozy na nastepne lata. Co zas do dalszej perspektywy � rok temu 
nakreslonej tak smialo I optymistycznie, ze az nierealistycznie � to teraz mniej sie o tym 
mowi. Wpierw bowiem trzeba miec koncepcje zareagowania na to, co sie obecnie dzieje.  
A dzieje sie wiele. Po kryzysie finansowym zapoczatkowanym ponad rok temu w Azji 
Poludniowo-Wschodniej, wpierw w Tajlandii, a potem na daleko wieksza skale w 
Indonezji, przeszedl on w forme ogolnego kryzysu gospodraczego w calym regionie. 
Pozniej mamy do czynienia z rozleglym kryzyem w Rosji I jego miedzynarodowymi 
implikacji, ktore nadal sie nasilaja. Mechnizm swiatowych rynkow finansowych 
spowodowal, ze krach rosyjski poprzez oczekiwania inwestorow powoduje spore 
trudnosci na rynkach nie tylko wschodnioeuropesjskich, ale rowniez 
poludniowoamerykanskich. A te maja juz zdecydowanie wieksze znaczenie dla USA, a 
zatem I dla calej gospodarki swiatowej. Nie tylko dlatego, ze Ameryka Lacinska 
wytwarza ponad 6 procent swiatowego PKB, kiedy Rosja tylko 1,2, a caly obszar 
poradziecki I Europa Wschodnia w sumie ledwie 3,6 procent. Przede wszystkim dlatego, 
ze w Poludniowej Ameryce ulokowanych jest zdecydowanie wiecej zagranicznych, 
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zwlaszcza amerykanskich inwestycji niz w Azji Poludniowo-Wschodniej czy tez w 
naszej czesci swiata. 
 Tak wiec rosnace zaniepokojenie bierze sie z troski o wlasne interesy. Gdy 
wystawione sa one na rosnace ryzyko albo wrecz na szwnak, wtedy wpierw zmieniaja sie 
nastroje, a potem oczekiwania. Zmienic jednakze musza sie rowniez dzialania, tj. 
Polityka I jej instrumenty. Od tej strony spodziewano sie wiele po tegorocznym zjezdzie 
w Waszyngtonie, choc nieslusznie. Wciaz bowiem jeszcze ani amerykanskie interesy nie 
zostaly glebiej dotkniete, ani tez nie dokonano niezbednej korekty intelektualnych 
koncepcji co do zasad funkcjonowania swiatowego systemu finansowego. Ale I do tego 
dojdzie, choc jeszcze nie teraz. Widac juz wszakze co najmniej trzy linie podzialow. Po 
pierwsze, trwaja spory (bardziej polityczne niz mertoryczne) w obrebie amerykanskiego 
establishmentu nt. Roli, jaka USA odegraly w dopuszczeniu do obecnego kryzysu. 
Wiekszosc republikanska w Kongresie wciaz blokuje dofinansowanie MFW, wskazujac 
na zle wykorzystywanie tych srodkow.   
Po drugie, uwypuklaja sie rozbieznosci miedzy USA a Europa Zachodnia I Japonia. Nie 
ma juz jednolitosci pogladow w obrebie grupy G-7, a ministrowie I centralni bankierzy 
UE zwracaja uwage, ze USA nie stanela na wysokosci zadania I nie wywiazuje sie 
nalezycie ze swej roli globalnego przywodcy. Zarazem amerykanie zrzucaja wine na 
kryzys w Azji na Japonie, choc z pewnoscia mieli wiekszy wplyw na jego eskalacja.  Z 
czasem nalezy spodziewac sie relatywnego wzmocnienia UE, zwlaszcza po 
wprowadzeniu Euro, kosztem tak Japonii, jak I USA.     
 Trzecia linia podzialu, zarysowana wyrazniej na forum publicznym dopiero w tym 
tygodniu, to narastajace rozbieznosci w ocenie sytuacji I proponowsnych remediach 
pomiedzy siostarznymi organziacjami zrodzonymi na inne potrzeby I w innym swiecie 
pol wieku temu w Bretton Woods. O ile MFW trzyma sie swoich tradycyjnych ocen I 
wciaz nie jest w stanie przyznac, ze jego neoliberalna, monetarna ortodoksja nie jest w 
stabie sprostac zaburzeniom pojawiajacym sie w funkcjonowaniu swiatowego rynku, o 
tyle BS dostrzega, ze istotnie musi zmienic sie podejscie do swiatowej gospodarki I 
miedzynarodowych przeplywow finansowych. Jesli Camdessus ma racje, ze to nie 1928 
rok, to jeszcze bardziej ma ja Wolfensohn, gdy mowi, iz �matematyka nie moze 
zdominowac humanizmu�. Gdyby to chociaz byla dobra matematyka, ale rzecz nie w 
tym, ze slupki coraz bardziej sie nie zgadzaja, tylko ze teraz juz widac, iz stosowane 
polityki nie przynosza zapowiadanych skutkow. Przyznane to jednak bedzie w pelni 
dopiero wtedy, kiedy kryzys potoczy sie dalej. A potoczy sie, bo w Waszyngtonie � 
zwlaszcza po stronie amerykanskiej administracji I MFW � mowi sie duzo na temat 
koniecznych zmian, ale robi nienajwiecej.   
 Nie powinno jednak ulegac watpliwosci, ze system swiatowych finansow I 
globalna polityka gospodarcza  musza ulec daleko idacym zmianom, skoro doprowadzily 
do tak powaznego zalamania rownowagi strumieni I zasobow finansowych I postawily 
nawet najmozniejszych tego swiata w obliczu recesji. Obecny kryzys nie jest ani 
skutkiem korupcji w Indonezji czy obciazen strukturalnych z przeslosci w Rosji. Wynika 
on z przeceniania aspektow czysto monetarnych I fiskalnych w polityce dostosowan 
strukturalnych, w tym w liberalizcji I integracji , niedocenia zas aspektow 
instytucjonalnych.  Dobrze zatem, ze Bank Swiatowy tym razem zaakcentowal swoje 
odrebne stanowisko. To Bank Swiatowy ma racje, bo racje ma ekonomia instytucjonalna, 
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a MFW sie mysli, bo bledna jest koncepcja rozwoju opieracjaca sie na ortodoksji 
monetarnej.  Gdy to bedzie zrozumiane, z jednej strony, a interesy tych co decyduja o 
kursie polityki swiatowej, zostane takze dotkniete na tyle, ze I oni nie bede tolerpowac 
rozlewania sie kryzysu, to wowczas nastapia glebsze zmiany. 
 W jakim pojda one kierunku? Otoz z pewnosci rola instytucji w funkcjonowaniu 
rynku zostanie wreszcie dostrzezona I doceniona.  Wzrost bedzie musial byc bardziej 
zrownowazony, a jego efektt mniej nierwonomiernie dzielone.  To zas wymaga wieksze 
zaangazowania sie panstwa, a na scenie swiatowej takze miedzynardowych organizacji.  
Nastepi takze re-regulacja rynkow finansowych, dzis bowiem juz widac, ze obecnie 
funkcjonujace rozwiazania sie nie sprawdzily. Nie sluza one dlugofalowemu rozwojowi, 
a szkodzic nawet moga krotkoterminowym spekulacjom. Rzecz w tym, aby jedno nie 
szkodzilo drugiemu.  A ze moze szkodzic, widac nie tylko ze szczytow I nie tylko z 
Waszyngtonu.  
 

Waszyngton, 9 pazdziernika 1998       
 
 

2. 
 

Wygrac OECD 
 
 Ostatnim bardziej wazkim akordem w ewolucji architektury miedzynarodowych 
organizacji gospodarczych I finansowych bylo przeksztalcenie przed kilkoma laty GATT, 
czyli Generalnego Porozumienia nt. Taryf I Handlu, w WTO, tj. Swiatowa Organizacje 
Handlu. Wspolczesnie oczekiwac jednak trzeba istotnej, acz spokojnej I stopniowej  
rekonstrukcji swiatowego systemu tych organizacji. Nie musi ona polegac na likwidacji 
niektorych obecnie istniejacych I tworzeniu nowych, ale na zmianie ich funkcji, zakresu 
dzialania I wzajemnych relacji.  Na ich forum zmienia sie tez znaczenie roznych regionow I 
panstw; nasze juz jest nieco wieksze. Niektorym organizacjom przybywac bede nowe 
prerogatywy, podczas gdy innym bedzie ich ubywac. W slad za tym relatywna pozycja 
jednych organizacji bedzie sie zwiekszala, a innych malala.  

Do tych, ktorych ranga bedzie rosla, zaliczylbym OECD. Organizacja Wspolpracy 
Gospodarczej I Rozwoju powinna rozbudowywac zakres swoich funkcji, a tym samym I 
mozliwosci oddzialywania na pewne sfery globalnych stosunkow ekonomicznych I 
finansowych. Dotychczas bowiem funkcjonuje ona jako cialo bardziej analityczne I 
opiniotworcze niz decyzyjne. Sa jednak obszary, gdzie OECD ma coraz wiecej do 
powiedzenia, nie tylko wobec swoich 29 czlonkow. Dotyczy to przede wszystkim zasad 
regulujacych przeplywy kapitalu I zagraniczne inwestycje bezposrednie, a takze tzw. 
Obroty niewidoczne. W polu widzenia sa takze wazkie aspekty koordynacji systemow 
podatkowych oraz ochrony srodowiska.  

Ostatnio OECD odegralo istotna role w przeforsowaniu konkretnych rozwiazan 
instytucjonalnych utrudniajacych korupcje przy okazji miedzynarodowych powiazan 
gospodarczych. Ciekawe, ale na przyklad ustawodawstwo amerykanskie az to tego czasu 
tolerowalo specjalne gratyfikacje finansowe udzielane partnerom zagranica jako 
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dopuszczalny lobbying czy tez promocje, choc na rodzimym gruncie praktyki takie od 
dawna sa scigane jako po prostu lapownictwo.  

Znaczenie OECD powinno rosnac przede wszystkim ze wzgledu na zdolnosc tej 
instutucji do okreslania uwarunkowan dlugofalowego rozwoju. Moglby ktos powiedziec, ze 
podobne rzeczy potrafia liczne agencje ONZ, czy tez organizacje Bretton Woods.  W tym 
pierwszym przypadku wszakze prace skupiaja sie bardziej na analizach, ocenach I 
prognozach, w drugim zas programowanie laczy sie bezposrednio z finansowaniem.  
Pomijajac juz to, ze zwlaszcza MFW koncentruje sie raczej na krotkookresowej 
rownowadze, to tak on jak I Bank Swiatowy musza widziec wszelkie zalecane programy I 
polityki przez pryzmat swego potencjalnego zaangazowanie finansowego. A to obciaza. 
Czynnik ten nie wystepuje w przypadku OECD, ktore nie moze sie poslugiwac pieniedzmi 
(ktorych nie ma) ani jako marchewka (�damy, jesli��), ani kijem (�nie damy, bo��). 
Potrafi zas ono pomoc w koordynacji dzialan na plaszczyznie miedzynarodowej, gdzie inni 
zawodza.  

Przymiotem OECD jest umiejetnosc wiazania opcji programowych z reformami 
instytucjolnymi. To zas jest najwazniejsze w polityce gospodarczej ukierunkowanej na 
finansowo, spolecznie I ekologicznie zrownowazony rozwoj. O ile agendy ONZ staraja sie 
walczyc z juz istniejaca bieda i nierownomiernym podzialem dochodow w skali globalnej, 
MFW troszczy sie przede wszystkim o pieniadze � ich wymienialnosc i plynnosc, a BS w 
swoich wysilkach na rzecz rozwoju jest pod nieustanna presja zadan o coraz wieksze 
wsparcie finansowe, o tyle OECD � poza tym ze skupia jedynie czolowke rozwinietego 
swiata � nie jest obciazone nadmiernym wychyleniem w zadna ze stron. To daje mu szanse 
wiekszego wplywu na zmiany zachodzace w ukladzie globalnym.   

Mysle, ze rekonstrukcja powiazan miedzy najwazniejszymi organizacjami 
swiatowymi (a takze regionalnymi, takimi jak np. EBOR I jego odpowiednicy z innych 
kontynentow) powinna zmierzac do bardziej funkcjonalnego podzialu zadan.  OECD 
bedzie mialo wiecej do powiedzenia w sprawie regulacji przeplywow kapitalowych, 
podobnie jak WTO ma juz sporo do powiedzenie w kwestii handlu.  

Organizacja Wspolpracy Gospodarczej I Rozwoju pomogla wielu krajom naszego 
regionu w transformacji I rozwoju I m. in. dlatego bylaby w stanie niezle skoordynowac 
pomoc techniczna dla Rosji, ktora nota bene przed rokiem zglosila jakze przedwczesny 
akces do tej organizacji. Nic przy tym nie byloby warunkowane ani okazaniem, ani 
odmowa wsparcia finansowego, bo to nie jej domena. Organizacja ta moze pomagac, ale 
nie jest w stanie wymuszac, moze radzic, ale nie narzucac.       

Choc OECD jest organizacja elitarna, majaca ledwie jedna czwarta tej ilosci 
czlonkow co WTO I jedna szosta tego, co organizacje Bretton Woods, to I tak skupia 
ogromny potencjal. Tak tu, jak I w najwiekszych organizacjach decyduja nieliczni 
najsilniejsi, a nie liczni slabsi. Tak jak na olimpiadzie; USA bardzo chcialy, aby w Atlancie 
uczestniczylo az 200 panstw, ale jeszce bardziej chcialy zgarnac jaknajwiecej medali, 
razem z innymi potegami G-7 innym niewiele pozostawiajac. Udaje sie to I w sporcie, I w 
tej jedynej w swoim rodzaju konkurencji, jaka jest globalne wspolzawodnictwo 
gospodarcze.  

Polska wypracowala sobie miejsce w OECD latami reform I wprowadzeniem 
gospodarki na sciezke szybkiego rozwoju. Negocjacje o warunkach przystapienia, a nade 
wszystko przeprowadzanie niezbednych dostosowan strukturalnych I ustawowych regulacji 
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byly nielatwe. Po licznych bojach udalo sie jednak zwienczyc je powodzeniem I w lipcu 
1996 roku moglem podpisac w Paryzu historyczne porozumienie z goszczacym w tym 
tygodniu w Warszawie Sekretarzem Generalnym OECD � Donaldem Johnstonem. 
Znakomicie podnioslo to prestiz Polski na arenie miedzynarodowej.  

Zasady przystapienia do OECD, co dzis widac szczegolnie wyraznie, 
wynegocjowalismy dobre. Lepsze niz Czesi, ktorzy zbyt latwo akceptowali warunki 
stawiane przez duzo silniejszych partnerow. Nie gorsze na pewno niz inni nowi 
czlonkowie.  A choc nie jest ich wielu, to sprawiaja sporo klopotow. Do grona 24 starych 
czlonkow w minionych 5 latach dolaczylo 5 panstw, posrod nich Polska. I tylko nasza 
gospodarka nie przeszla pozniej przez kryzys, ktory w roznej mierze I postaci dotknal 
pozostalych. Wpierw byl wielki kryzys w Meksyku, kiedy to po dewaluacji peso PKB spadl 
w 1995 roku az o 7 procent. Potem spore klopoty mieli Wegrzy, ktorzy musieli znacznie 
obnizyc wydatki wewnetrzne, hamujac wzrost. Nastepnie w maju ubieglego roku Czechy 
byly zmuszone zdewaluowac korone I nadal znajduja sie w fazie stagnacji. W tym roku 
Korea Poludniowa, ktora dolaczyla do OECD juz po Polsce, weszla w ostry kryzys I 
recesje. Dzieje sie tak nie dlatego, ze kraje te przyjely regulacje OECD, ale dlatego, iz nie 
potrafily odpowiednio wykorzystac okolicznosci szerszego wlaczania sie w zliberalizowana 
gospodarke swiatowa. Nam sie to � jak dotychczas � udaje.  

Teraz pora na szersze skorzystania z mozliwosci wspolpracy. OECD dostarcza ich 
sporo, zwlaszcza pod katem przyciagania kapitalu zagranicznego I wspolpracy z nim na 
rynkach trzecich, o czym za malo sie mysli. Warto takze wykorzystywac to forum dla 
posredniego wplywu na to, co dzieje sie na szerszych wodach, po ktorych I my juz 
zeglujemy. Przynaleznosc do OECD trzeba umiec wygrac I korzystac z niej jako z czynnika 
katalizujacego wysokie tempo rozwoju, tym bardziej ze ostatnio nierozwazne wychladzanie 
popytu wewnetrznego niepotrzebnie je hamuje.  

 
New Haven, 16 pazdziernika 1998 

 
 

3. 
Baltyk Srodziemny 

 
 Globalizacja nie stoi w sprzecznosci z regionalizacja. Pomimo rozwoju 
wszelkiego typu stosunkow ekonomicznych na skale swiatowa, zawsze najwiecej dzieje 
sie miedzy sasiadami. Aczkolwiek wspolczesnie � w dobie niezwykle szybkich 
przeplywow kapitalu I informacji- czynnik lokalizacji rynkow odgrywa mniejsza role niz 
kiedys, to jednak bliskie sasiedztwo ulatwia wspolprace gospodarcza, nie tylko wymiane 
towarowa. A dla krajow mniej zaawansowanych, w tym dla panstw przechodzacych 
transformacje rynkowa, handel przez wiele jeszcze  lat odgrywal bedzie dominujaca role 
w miedzynarodowej wspolpracy gospodarczej.  
  O ile cecha szczegolna wspolczesnej gospodarki swiatowej jest daleko wyzsza 
dynamika przeplywu kapitalu oraz inwestycji zagranicznych niz handlu towarami, o tyle 
tak jeszcze nie jest w przypadku wzajemnych, wciaz ksztaltujacych sie na nowo 
stosunkow w gospodarkach transformowanych.  Wynika  to przede wszystkim z braku 
kapitalu. Jesli nie starcza go na finansowanie wewnetrznych potrzeb rozwojowych, to 
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tym bardziej nie moze starczac  na ekspansje zewnetrzna.  Tym m. in. roznia sie 
wylaniajace sie rynki naszego regionu od innych, gdzie w normalnych warunkach nie 
tylko wiele kapitalu zagranicznego doplywa, ale takze kraje absorbujace go netto sa juz w 
stanie takze kapital eksportowac. Jest to zjawisko normalne tak w Azji Wschodniej, jak I 
w Ameryce Poludniowej, na Bliskim Wschodzie, I w Afryce, ale jeszcze nie w Europie 
Wschodniej czy Azji Srodkowej.  
  W naszej czesci swiata nadal pojecie �bezposrednie inwestycje zagraniczne� 
odnosi sie prawie wylacznie do inwestycji lokowanych u nas przez zagranice.  Szacuje 
sie, ze w 1997 roku kraje Europy Wschodniej (nie liczac Rosji) zainwestowaly 
bezposrednio zagranica niespelna miliard dolarow, z czego wiekszosc wlasnie �na krzyz� 
u siebie. Dopiero pojawiaja sie pierwsze bezposrednie inwestycje polskie w innych 
panstwach transformujaych swoje gospodarki. Waznym impulsem rozwoju tego typu 
projektow powinny byc w przyszlosci przedsiewziecia trojstronne, z udzialem kapitalu z 
najbardziej rozwinietych panstw regionu.   
 Z takiego punktu widzenia nie powinno byc rynkow, które sa niedoceniane. 
Kazdy sie liczy, nawet te najmniejsze. Zreszta,  co jest male z punktu widzenia naszej 
gospodarki jako calosci (która note bene niektorym tez wydaje sie mala),  moze byc 
znaczacym partnerem z punktu widzenia  przedsiebiorstwa produkcyjnego czy firmy 
handlowej. Tak wlasnie jest w przypadku naszych polnocno-wschodnich sasiadow, trzech 
panstw nadbaltyckich � Litwy, Lotwy I Estonii. Kraje male, ale coraz prezniej sie 
rozwijajce I dobrze rokujace co do tempa rozwoju na nastepne lata. Prognozy � przy 
wszystkich watpliwosciach, jakie musza one nasuwac ze wzgledu na wciaz zmieniajace 
sie uwarunkowania � zakladaja w odniesieniu do calej trojki tempo wzrostu 
przekraczajace w latach 1999-2002 przecietnie 5 procent. W sprzyjajacych 
okolicznosciach powinno byc to nawet wiecej. W nastepnej dekadzie ten maly region 
bedzie jednym z najszybciej rozwijajcych sie na swiecie. A to oznacza wieksze dochody 
firm I konsumentow, a tym samym rosnace mozliwosci zbytu.  
 Nasze obroty handlowe z panstwami nadbaltyckimi sa jeszcze male, ale I powinny 
szybko rosnac. Wynosza one w tym roku od okolo 100 milionow dolarow z Estonia do 
okolo 500 milionow z Litwa. Podejmowane w poprzednich latach wysilki daja coraz 
wyrazniejsze efekty, a zawierana wlasnie miedzy Polska a Estonia umowa o wolnym 
handlu jest formalnym zwienczeniem dzialan zmierzajacych do stworzenia  traktatowych 
podstaw dla rozwijajcych sie kontaktow. Choc caly rynek estonski jest mniejszy niz 
warszawski, to I on jest godny uwagi. Dobrze dyskontuje to na przyklad Mostostal 
Zabrze. Dostrzegly swja szanse firmy przemyslu spozywczego, które staraja sie wejsc ze 
swoimi produktami na ten rynek. Na odbywajacych sie w tych dniach targach zywnosci 
wiele z nich pojawilo sie po raz pierwszy. Stalo sie tak pod wplywem kryzysu w Rosji, na 
ktorej rynek mozna tez probowc dotrzec poprzez  rynki panstw nadbaltyckich.  
 Oprocz watka geopolitycznego takie wlasnie kompleksowe myslenie I dzialania 
wyraznie dostrzec mozna w strategii Finlandii I panstw skandynawskich.  Ich 
zaangazowanie na rzecz rynkowych przemian u sasiadow z drugiej strony Baltyku od 
poczatku lat 90-tych jest ogromne. Gdyby na przyklad Wlochy uczynily tyle dla Albanii, 
co Finlandia dla Estonii, lub tez Grecja dla Macedonii tyle, co Szwecja dla Lotwy, to 
sytuacja tych malych krajow na poludniowo-wschodniej flance transformacji moglaby 
byc niewiele gorsza niz na flance polnocno-wschodniej. Tak sie jednak nie stalo.  
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 Panstwa nordyckie bardzo mocno akcentuja potrzebe wspolpracy regionalnej I 
chca fakt rynkowej transformacji wykorzystac takze dla swojej ekspansji gospodarczej. I 
choc pewne zwiazki kulturowe temu sprzyjaja, to decyduja jednak interesy. Rzecz w tym, 
ze te kraje lezace wokól Baltyku maja je po czesci wspolne; wspolny region rodzi 
wspolne interesy. Gospodarki bogatsze sa zrodlem doplywu kapitalu oraz swiadczenia 
wartosciowej,  bardzo konkretnej, pomocy technicznej. Jednoczesnie  otwieraja swoje 
rynki, tym samym wplywaja na zasadnicza restrukturyzacje kierunkow handlu 
zagranicznego trzech malych sasiadow ze wschodu. Z kolei dla panstw skandynawskich 
ten maly region  oznacza nowe rynki oraz daje szanse na wejscie na rynek rosyjski. 
 Dla Litwy, Lotwy I Estonii  wsparcie Finlandii, Szwecji, Danii I Norwegii na 
forum swiatowym ma kapitalne znaczenie. W Banku Swiatowym I MFW naleza one do 
konstytuanty kierowanej przez Finlandie. Ostatnio Lotwa zostala przyjeta do WTO, a lada 
dzien powinna dostac sie tam Estonia I juz wkrotce Litwa. W lonie EBOiR lobby 
nadbaltyckie tez daje o sobie znac. W tym tygodniu zas odbyla sie w Tallinnie duza 
miedzynarodowa konferencja nt. Rozwoju gospodarczego w regionie Baltyku 
zorganizowana wespol z OECD. Organizacja ta tworzy program rozwoju regionalnego 
dla panstw nadbaltyckich I dobrze byloby, aby Polska odegrala w jego przygotowaniu I 
wdrozeniu znaczna role.   
 Konferencja skupila grono politykow I ekspertow z krajow nadbaltyckich, ktorzy 
chcieliby widziec Baltyk jako nasze, polnocnoeuropejskie morze �srodziemne�. Bedac 
zaproszony przez rzad Estonii, mialem okazje przedstawic swoja wizje rozwoju I 
uwarunkowania zrownowazonego wzrostu w regionie, jak tez doswiadzcenia z naszej 
polityki zmian systemwych I rozwoju. Z tych doswiadczen inni chca korzystac, choc sami 
swoich dobrych tez maja coraz wiecej. Wskazywal na to podczas naszej rozmowy nowy 
minister spraw zagranicznych Estonii � Raul Malk. Rozumiem jego obawy co do sily 
determinacji w lonie Unii Europejskiej w kwestii jej poszerzania, ale na autentyczne 
wsparcie skandynawskich czlonkow UE mozemy z pewnoscia liczyc. Konferencja w 
Tallinnie wyraznie to potwierdzila.    

 
Tallinn, 23 pazdziernika 1998 

 
 

4. 
Poszukiwacze zaginionego konsensusu 

 
 Sa w historii okresy, kiedy zakres porozumienia wokól celow I podstawowych 
instrumentow polityki gosodarczej jest znaczny. Tak bylo z pewnoscia po okresie 
Nowego Ladu ekonomicznego wdrozonego przez prezydenta Roosevelta ponad 60 lat 
temu, tak wydawalo sie byc niespelna 10 lat temu, kiedy to dominowalo podejscie 
wywodzace sie z glownego nurtu neoliberalnego monetaryzmu. Do zblizenia stanowisk w 
sprawie glownych metod parania sie z problemami strukturalnymi I rozwojowymi 
dochodzi wówczas, kiedy z jednej strony one sie pietrza, a z drugiej nauka moze w tym 
samym czasie podpowiedziec cos rozsadnego, co polityka jest w stanie I zrozumiec, I 
wdrozyc. Szczescie wiec mial I Roosevelt, I Keynes. Ten pierwszy dlatego, ze znalazl sie 
ekonomista, który potrafil cos podpowiedziec, a ten drugi, iz trafil na polityka, który byl 
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w stanie to pojac I � co wazniejsze � umejetnie zastosowac. Co ciekawe, po ich 
pierwszym spotkaniu Keynes powiedzial, ze nie spotkal jeszcze nikogo tak 
nieobeznanego z ekonomia� 
 Wspolczesnie swiatowe stosunki gospodarcze sa bardziej skomplikowane, przy 
czym  wciaz dla ich losow fundamentalne znaczenie ma Waszyngton. Na przelomie lat 
80-ych I 90-ych � w odpowiedzi na strukturalny kryzys w Ameryce Lacinskiej I jej 
olbrzymie zadluzenie, glownie wobec polnocnego sasiada � wylonila sie dosc zwarta 
koncepcja reform polityki gospodarczej. Chodzilo o takie zmiany w jej instrumentach, 
aby kraje znajdujace sie na granicy niewyplacalnosci mogly wejsc na sciezke 
zrownowazonego wzrostu. Glowne akcenty zostaly polozone na daleko posunieta 
liberalizacje I nieskrepowane otwarcie na zewnetrzne kontakty. Mialo to stworzyc szanse 
na wieksza akumulacje kapitalu I przy jednoczesnej poprawie efektywnosci w sferze jego 
alokacji doprowadzic do szybkiego wzrostu. Na tym tle, oczywiscie, odzyskana miala byc 
zdolnosc do sprawnej oblsugi zadluzenia zagranicznego, a takze stworzone nowe obszary 
dla ekspansji kapitalu z panstw, gdzie starczalo go az z nadmiarem.  
 Nowe ramy polityki gospodarczej podkreslaly bardzo mocno potrzebe daleko 
posunietej, wrecz radykalnej liberalizacji handlu I przeplywow kapitalowch, ograniczenie 
roli panstwa I pywatyzacje. Szczegolne znaczenie przypisano nieograniczonej 
liberalizacji w doplywie kapitalu zagranicznego przy rownoczesnej eliminacji ograniczen 
w wymienialnosci pieniadza I, oczywiscie, transferow zyskow zagranice. Wszystko to 
mialo doprowadzic do stabilnego, dlugofalowego rozwoju w wrunkach otwarcia I 
integracji, o ile tylko gospodarka funkcjonuje w ramach twardej polityki finansowej. Stad 
olbrzymie znaczenie zrownowaznych finansow publicznych, stabilnego kursu 
walutowego I niskiej inflacji.  
 Taka linia reform nie tyle zostala wymyslona w Waszyngtonie, ile tu wlasnie 
zyskala placet organizacji, bez ktorych nie mialaby swego znaczenie I sily przebicia. 
Akcpetacja � wiecej, wiekie zaangazowanie � amerykanskiej administracji, zwlaszcza 
Skarbu I Systemu Rezerw Federalnych, oraz uczynienie z tej koncepcji kanonu polityki 
Miedzynarodowego Funduszu Walutowego I Banku Swiatowego, a takze wsparcie 
licznych opiniotworczych osrodkow badawczych I lobbies uzasadnilo ochrzczenie 
takiego podejscia jako �konsensu waszyngtonskigo�.  
 Pozniej, gdy nasza czesc swiata weszla w faze rynkowej transformacji, 
Waszyngton � tak polityczny, jak I techniczny, doradczy � na tej wlasnie koncepcji oparl 
swoje podejscie równiez do polityki przemian posocjalistycznych, choc bynajmniej nie 
pod tym katem sie ona rodzila. Spora jej czesc wywodzi sie z ekonomicznego 
racjonalizmu I stad tez autorom wydawalo sie, ze zastosowanie tej linii powinno dac 
dobre rezultaty. Tak sie jednak nie stalo I to nie tylko tam, gdzie z marnymi skutkami 
usilowano zastosowac remedia waszyngtonskiego konsensusu w jego karykaturalnej 
formie tzw. �szokowej terapii�. Co wiecej, równiez w innych regionach swiata albo 
wzrost nadal jest chwiejny, albo nie ma go wcale. Konsensus waszyngtonski nie 
sprawdzil sie tak w Ameryce Poludniowej, dokad powracaja problemy z obsluga 
zadluzenia, jak I w Europie Wschodniej, do ktorej warunkow zreszta byl najmniej 
przystosowany. O niektorych jego adwokatach moglbym powiedziec, to samo co 
onegadaj angielski ekonomista o amerykanskim prezydencie: trudno spotkac kogos tak 
nieobeznanego ze specyficznymi realiami posocjalistycznymi� 
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 Obecnie trwaja poszukiwania nowego konsensusu. O ile jeszcze pol roku temu 
zwolennicy jego tradycyjnej wersji trwali twardo na swoich pozycjach, to teraz jednak 
bardziej  sa sklonni zweryfikowac wczesniejsze doktryny. Dzieje sie tak nie tylko pod 
wplywem braku oczekiwanych rezultatow w Afryce I wciaz niesatbilnej sytaucji w 
Ameryce Lacinskiej, ale glownie z powodu kryzysu w Azji Wschodniej I zalamania 
gospodarki rosyjskiej. Oczywiscie, jak zawsze w takich sytuacjach zwolennicy mowia, ze 
za malo bylo liberalizmu I za duzo panstwa w gospodarce, krytycy zas szukaja 
pozytywnego rozwiniecia dotychczasowej koncepcji I eliminacji jej slabych punktow.  
        Musi to polegac na jej uzupelnieniu o brakujace elementy oraz weryfikacji 
niektorych blednych zalozen. W szczegolnosci konieczne jest lepsze zdefiniowanie celow 
rozwoju (zrownowazony rozwoj I wyzsza jakosc kapitalu ludzkiego) I nie mylenie ich z 
jego instrumentami (zliberalizowany handel, stabilny pieniadz, niska inflacja, 
zrownowazony budzet, wymienialna waluta). Chodzi tez o wzrost zrownowazony nie 
tylko w sensie finansowym (brak deficytow), ale I spolecznym (sprawiedliwy podzial 
dochodow I akceptacja polityczna dla realizowanej polityki gospodarczej).  
 Nowy, wylaniajacy sie z trudem model polityki gospodarczej akcentuje tez 
konieczosc aktywnego zaangazowania sie panstwa w procesy zmian strukturalnych. 
Panstwo nie tyle ma sie wycofac z ingerowania w procesy gopodarcze, ile zredefiniowana 
musi byc jego rola. W pierwszej zas kolejnosci � co podkreslam od lat tak w swych 
badaniach, jak I w polityce, tak w Warszawie, jak I w Waszyngtonie � bez madrego 
zaangazowania panstwa nie mozna zagwarantowac niezbednej instytucjonalnej obudowy 
rynku, zwlaszcza w panstwach tworzacych dopiero gospodarke rynkowa. Gospodarka 
rynkowa to nie tylko liberalna deregualcja I prywatna wlasnosc, ale takze instytucje, w 
ramach ktorych wolnosc gospodarcza moze zaiste byc tworcza I wzbogacac cale 
spoleczenstwa poprzez rozwoj gospodarczy, a nie tylko niektorych w wyniku 
redystrybucji niekonicznie I nie wszedzie rosnacego dochodu narodowego. .  
 Trwaja poszukiwania nowego porozumienia co do glownych zasad polityki 
gospodarczej. Istotna role odgrywa tu Bank Swiatowy. Z inspiracji jego glownego 
ekonomisty � profesora Josepha Stiglitza � ubiegloroczny raport banku mowil o nowej 
roli panstwa, a aktualny o znaczeniu nauki I edukacji dla rozwoju. Trwaja juz prace nad 
kolejnymi raportami; ten na rok 2000 poswiecony bedzie znowu � po 10 latach � 
kwestiom walki z ubostwem I stosunkami podzialu. A sa to zagadnienia, które przeciez 
zwrotnie silnie ksztaltuja uwarunkowania dlugofalowego rozwoju.   
 Dzis tez inaczej niz jeszcze niedawno ocenia sie procesy w roznych regionach 
swiata. Kazdy szuka argumentow dla poparcia swoich tez. Zdania sa I pozostana 
podzielone, ale jest oczywiste, ze tak kryzys indonezyjski, zalamanie rosyjskie, jak I 
napiecia w Brazylii lacza sie albo z bledami zawartymi w dominujacej dotychcczas 
koncepcji, albo tez w braku umiejetnosci  zastosowania wnioskow zen wynikajacych. 
Wiele dostarczaja ich polskie doswiadczenia, zwlaszcza dobre skutki odejscia od zlej, bo 
blokujacej wzrost polityki z poczatkowego okresu transformacji. Obecnie tez wieksze jest 
zainteresowanie I otwartosc na argumenty, ktorych dostarczaja nasze doswiadczenia, nie 
tylko dla polityki w krajach przechodzacych posocjalistyczna transformacje. Szczegolne 
znaczenie ma stopniowosc przemian, wywazona prywatyzacja, sterowana przez panstwo 
integarcja z gospodarka swiatowa I otwieranie sie na kontakty ze swiatem, a zwlaszcza 
instytucjonalna obudowa rynku.  
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 Pozukiwanie nowego rozwiazan w sferze polityki gwarantujacej dlugofalowy I 
zrownowazony rozwoj zatem trwa. Nasza rola w tym jest juz zupelnia inna niz na 
poczatku dekady. Majac swoje osiagniecia I doswiadczenia mozemy do poszukiwania 
nowego konsensusu sporo wniesc. I choc sam go w opracowaniu dla Banku Swiatowego 
w slad za J. Stiglitzem okreslam jako �post-Washington�, to jest oczywiste, ze nowe 
podejscie do polityki rozwojowej musi byc polegac na porozumieniu na daleko szersza 
skale. Dzisiaj nie starcza konsensu intelektualny I polityczny w Waszyngtonie, gdyz musi 
byc on osiagniety równiez w Moskwie I Brasilii, w Pekinie I  Johanesburgu, w Dzakarcie 
I Berlinie. I, oczywiscie, w Warszawie.   

 
Waszyngton, 30 pazdziernika 1998 

 
 

5. 
 

Rosyjski syndrom 
 

Rosyjska transformacja wkroczyla w nowa faze. Choc najczesciej o kryzysie 
slyszy się w odniesieniu do obecnej sytuacji finansowej, to w istocie mamy do czynienia 
z permanentnym kryzysem od poczatku transformacji. Stworzyla ona zdecydowanie 
wiecej problemow, niz byla ich w stanie po 1990 roku rozwiazac. Stad tez teraz mozemy 
mowic o kryzysie w kryzysie. W Rosji � podobnie jak w Polsce na poczatku lat 90-ych, 
aczkowiek na daleko wieksza skale � doszlo do kompromitacji tzw. �szokowej terapii�.  

Bez odpowiedniego przygotowania od strony instytucjonalnej, lekcewazac 
koniecznosc swiatlego interwencjonizmu panstwa I oslabiajac rzad praktycznie do granic 
jego niewydolnosci, usilowano narzucic dyscypline finansowa w warunkach nieustannie 
spadajacej produkcji. Skoro nie bylo to mozliwe w Polsce w latach 1989-92, tym bardziej 
nie moglo to byc mozliwe w Rosji w latach 1990-98. Cele polityki gospodarczej, tj. 
Wzrost I rozwoj zostaly zagubione, a z jej instrumentow takich jak stabilny kurs waluty 
czy maly deficyt budzetowy, usilowano uczynic saamodzielne cele.  

W rezultacie nie tylko ma miejsce spadek produkcji na niebywala skale, ktoremu 
towarzysza rosnce bezrobocie I poglebiajace się ubostwo oraz kryzysowe zjawiska w 
sferze finansow publicznych I niewyplacalnosc panstwa, ale również powstal hybrydowy 
uklad, w ktorym dawny system nie jest juz w stanie dzialac, a nowego nie stworzono. W 
mysl bowiem blednej doktryny mial on powstac sam; wystarczyc mialy tylko szeroka 
prywatyzacja I szybka liberalizacja oraz twarda polityka finansowa. Taka linia, oparta na 
blednej koncepcji ekonomicznej, byla skazana od poczatku na niepowodzenie. W 
odroznieniu od Polski wszakze, gdzie mechnizmy polityczne umozliwily odejscie od 
blednej sciezki transformacyjnej stosunkowo wczesnie, bo juz po 3-4 latach, w Rosji 
kroczono nia zbyt dlugo. Swoja role odegralo w tym nie tylko poparcie, ale wrecz 
sklanianie do tego ze strony zagranicy, która warunkowala swoje zaangzowanie 
finansowe okreslonym zestawem reform. W rezultacie na kazdy dolar, który w latach 90-
ych do Rosji doplynal, 2 dolary z niej odplynely, a calkwoite zadluzenie siega obecnie 
prawie 200 milirdow dolarow�  
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Obecnie przezwyciezyc rosyjski syndrom bedzie niezwykle trudno. Nadal nie ma 
zgodnej diagnozy co do przyczyn obecnych trudnosci. Co wiecej, ci, ktorzy powinni 
poczuwac się do winy za jego spowodowanie, nadal glosza falszywe poglady co do 
uwarunkowan I implikacji obecnego zalamania. To brak stosownych regulacji w wyniku 
nadmiernego I przedwczesnego zliberalizowania gospodarki, szeroka prywatyzacja nie 
wsparta odpowiednia instytucjonalizacja rynku, co pozwolilo na niezwykle duzy zakres 
korupcji I zorganizowanej przestepczosci oraz proby wymuszania nierealnych 
dostosowan budzetowych prowadzace do narastajacego zadluzenia wewnetrznego I 
zagranicznego tkwia u zrodel zalamania. Można bylo probowac temu zapobiec jeszcze 3-
4 lata temu, ale wtedy wlasnie skloniono Rosje do otwarcia rynku krotkoterminowego 
dlugu dla inwestorow zagranicznych. Krajowa zorganizowana przestepczosc zerujaca na 
zle prowadzonej prywatyzacji oraz spekulacje zagranicznych inwestorow portfelowych 
usilujacych dyskontowac panstwowa piramide finansowa doprowadzily do sytuacji, w 
ktorej rzady nie byly w stanie utrzymac rownowagi.      

Tak jak diagnoza taka wydaje się byc bliska obecnemu rzadowi premiera 
Jewgenija Primakowa, tak nie jest ona powszechnie podzielana przez wiele obcych 
rzadow, w tym zwlaszcza administracje amerykanska. Jej zaangazowanie � tak 
bezposrednie, jak I poprzez MFW, Bank Swiatowy I EBOiR � w rosyjska transformacje 
bylo ogromne. Nie moze tez ulegac watpliwosci, ze wplyw na bieg rzeczy, zwlaszcza ze 
strony MFW, byl olbrzymi. Niestety, wlasciwe wnioski nie zostaly wyciagniete na czas 
ani w Moskwie, ani w Waszyngtonie. A teraz wyciaga się w tych miastach wnioski 
odmienne. W slad za tym ida także odmienne decyzje. Moze to miec ogromne 
konsekwencje, gdyz o ile na poczatku dekady Rosja moglaby poradzic sobie sama, gdyby 
tylko obrala wlasciwa droge do rynku, o tyle aktualnie, pod koniec dekady sama sobie dac 
rady w zadnym przypadku nie jest w stanie. To jest juz niemozliwe, chocby ze wzgledu 
na skale zadluzenia zagranicznego.  

Obecnie Rosja jest w glebokim kryzysie strukturalnym I instytucjonalnym. 
Kryzysowi ekonomicznemu towarzyszy polityczny. Obok kryzysu finansowego jeszcze 
grozniejszy wydaje się kryzys zaufania. Proby przezywciezenia zatem tego syndromu 
musza byc wielotorowe, a kluczowa role w tym musi odegrac panstwo. Potrzebuje ono 
autorytetu bioracego się ze sprawnych instytucji I kompetentnej polityki rzadu. Brak 
takiego w kazdej sytuacji musi prowadzic do upadku gospodarczego. Podkreslil to, 
komentujac moje wystapienie w tym tygodniu na Yale na specjalnym seminarium 
poswieconym porownaniu transformacji w Rosji I Polsce, amerykanski noblista w 
dziedzinie ekonomii z 1981 roku � James Tobin. Zaakcentowal on tez, ze to Rosja sama 
musi znalezc wyjscie ze swoich trudnosci, a swiat zewnetrzny moze co najwyzej pomoc 
w relizacji samodzielnie obranej drogi. A to cos innego niz wymuszanie reform I 
warunkowanie zaangazowania finansowego przyjmowaniem często nierealistycznych, jak 
się pozniej okazuje, zalozen.         

Moim zdaniem, teraz wlasnie � jak nigdy dotad � potrzebne jest miedzynarodowe 
wsparcie dla reformatorskich wysilkow nowego rosyjskiego rzadu, a tu raczej zanosi się 
na niezasluzona jeszcze niczym krytyke I dystansowanie. Tak jak duzym bledem bylo 
wczesniej popieranie przez zagranice skorumpowanej polityki pod pozorem jej 
liberalizmu I sprzyjania rozwojowi sektora prywatnego, tak teraz jeszcze wiekszym 
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bledem byloby pozostawienie Rosji samej sobie I ograniczenie sie do gestow w formie 
wysylania �paczek zywnosciowych�, chocby wazyly one 3 miliony ton zboza.  

Tak jak Miedzynarodowy Fundusz Walutowy nieslusznie udzielil wsparcia 
finansowego poprzedniemu rzadowi w lipcu, kiedy to bylo oczywiste, ze idace w slad za 
tym pieniadze zostana natychmiast zmarnotrawione, tak nieslusznie odmawia wsparcia 
kolejna transza kredytowa pierwszych wysilkow rzadu Primakowa zmierzajacych do 
porzadkowania frontu gospodarczego. Taka polityka wciąż opiera się na zlej diagnozie 
sytuacji I jej zrodel. Teraz wlasnie MFW powinien poluzowac gorset nalozony na finanse 
publiczne w Rosji I uruchomic kolejna transze kredytu. Niekonwencjonane sytuacje 
wymagaja niekonwencjonalnych decyzji.  

Co wiecej, dzis juz trzeba pojsc dalej. Na porzadku dziennym trzeba postawic 
sprawe nie tylko zrestrukturyzowania, ale wrecz zredukowania o co najmniej polowe 
rosyjskiego dlugu zagranicznego. Nie jest to kwestia wyboru, ale koniecznosci, dlug ten 
bowiem I tak nie bedzie splacony. Na seminarium na Yale mowilem o koniecznosci 
przygotowania specjalnego planu redukcji dlugu w zamian za reformy rynkowe I 
towarzyszacej mu wymianie czesci dlugu zagranicznego na udzialy w prywatyzowanych 
przedsiebiorstwach. Wraz ze stopniowymi, acz konsekwentnymi zmianami 
instytucjonalnymi, stopniowa stabilizacja finansowa moze byc osiagnieta, choc droga do 
niej musi juz niestety prowadzic przez faze wysokiej inflacji.  

Rosja teraz wlasnie, bez dlaszego zwlekania, powinna byc przyjeta do WTO. To 
pomoze jej bardziej niz dorazna pomoc zywnosciowa. W tym zas zakresie Bank 
Swiatowy musi wesprzec dzialania zmierzajace do osiagniecia samowystarczalnosci 
zywnosciowej podczas kilku najblizszych lat. Skoro Rosjanie na zywnosc wydawaja 
okolo 60 procent dochodow, to poziom produkcji zywnosci zaiste ma wieksze znaczenie 
dla powodzenia transformacji niz tempo prywatyzacji Gazpromu. Bez zrozumienia tego 
nie ma rozwiazania rosyjskiego syndromu.  

 
Waszyngton, 6 listopada 1998 r.  

 
 

6. 
 
     Pakiet 2000 
 
 Dobry system podatkowy powinien miec dwie cechy.  Z jednej strony ma on 
sprzyjac formowaniu sie kapitalu, z drugiej zas gwarantowac sprawiedliwy podzial 
wytworzonego dochodu narodowego. Tak w teorii, jak I w praktyce (albo jak inni wola, w 
ferworze nieustannych sporow politycznych) na obu obszarach jest wiele spornych kwestii. 
I tak juz pozostanie, poniewaz dyskutujac o podatkach, adwersarzy dziela nie tylko 
poglady, ale I interesy.  

Formowanie rodzimego kapitalu, ktory jest podstawowym zrodlem finansowania 
rozwoju, wymaga wysokiej sklonnosci do oszczedzania.  Wiecej odklada sie, gdy dochody 
dyspozycyjne sa wieksze, a te z kolei rosnac moga wskutek obnizania podatkow. Jednakze 
nie zawsze.  Dochod do dyspozycji jest funkcja zrealizowanych dochodow, a gdy te nie 
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rosna lub spadaja, to niekiedy nawet redukcja skali podatkowej nie prowadzi do wzrostu 
dochodu netto.  

Gdy nadmierny ped za ograniczaniem wydatkow panstwowych w trosce o 
rownowage budzetowa pociaga za soba spadek dochodow (a wiec I wydatkow) licznych 
grup spolecznych, to w rezulatcie spadaja dochody producentow I sprzedawcow. Jesli rzad 
uwaza, ze konieczne jest ograniczanie takze innych zrodel krajowego popytu � przede 
wszystkim inwestycyjnego � I pragnie w tym celu eliminowac zachety systemowe, to spada 
popyt, ale takze dochody wykonawcow I dostawcow. Jesli ogranicza sie nadmiernie popyt 
konsumpcyjny poprzez zbyt gwaltowne I szerokie wprowadzanie podatkow posrednich 
(VAT, akcyza), to spasc musi popyt gospodarstw domowych I � w slad za tym � dochody 
przedsiebiorstw produkujacych I importujacych dobra konsumpcyjne.   

Takiego niebezpieczenstwa trzeba unikac, a juz na pewno nie wolno tworzyc iluzji, 
ze zmniejszenie wylacznie stawek podatkowych mogloby skompensowac utracone dochody 
brutto. Nie byloby tak, gdyby wdrozone zostaly nierozwazne zamiary redukcji stawek 
podatkowych dla wyzszych grup dochodowych przy jednoczesnym obnizeniu de facto 
realnych dochodow grup nizej uposazonych poprzez obarczenie ich dodatkowym ciezarem 
podatkow posrednich. Taki zabieg nie prowadzilby do podniesiena spolecznej sklonnosci 
do oszczedzania I nie sprzyjalby formowaniu kapiatlu. Moglby nawet spowodowac 
tendencje stagnacyjne poprzez ograniczenia popytowe I spowodowany tym kryzys zbytu. 
Prowadziloby to natomaist do powaznych efektow redystrybucyjnych. Bez istotnych zmian 
we wkladzie poszczegolnych grup ludnosci do tworzenie produktu globalnego zmienilyby 
sie znaczaco proporcje jego podzialu.  

Pojawiaja sie tez koncepcje grozace zaburzeniami I dysproporcjami innego typu. Z 
roznie motywowana troska o sytuacje materialna (ale pewnie z nie mniejsza o wplyw na 
zachowanie sie elektoratu) lansuje sie pomysly bardziej egalitarnego podzialu. U nas 
przybralo to ostatnio efektowne szaty �prorodzinnosci�, choc od slusznej troski o to jest 
polityka dochodowa I budzetowa, a nie podatkowa. Nade wszystko zas, jak kiedys juz 
powiedzialem, dzieci ma sie na wlasny koszt, a nie na koszt sasiada-podatnika. Nie mozna 
psuc systemu podatkowego narzucajac mu funkcje, do ktorych nie jest on powolany. 
Trzeba wszakze dbac o to, aby ludnosc z nizszych przedzialow dochodowych mogla w 
odpowiednim stopniu korzystac z efektow wzrostu gospodarczego, tego wzrostu wszakze 
przy tym nie hamujac.    

Tak propozycje zmierzajace do nadmiernego rozwarstwienia dochodow poprzez 
radykalne I zle wywazone redukcje stawek podatkowych przy rownoczesnym obciazeniu na 
wieksza skale podatkami posrednimi , jak I ped do antywzrostowego egalitaryzmu pod 
haslem prorodzinnosci polityki fiskalnej, nie sprzyjalyby ani wiekszej zdolnosci do 
formowania kapitalu, ani tez wiekszej sprawiedliwosci. Wrecz odwronie. W pierwszym 
przypadku zwiekszyloby to wpierw nierownosci, a potem szybko oslabilo dynamike 
gospodarcza. W drugim przypadku wpierw spadlaby dynamika gospodarcza, w slad za 
redukcja zdolnosci do formowanai kapitalu, a potem takze pogorszylaby sie sytuacja 
materialna tych, ktorym intencjonalnie mialaby zostac poprawiona. 

Dobrze zatem, ze obie pomysly zostaly odrzucone. Lepiej byloby, gdyby stalo sie to 
na gruncie rzeczowej analizy I merytorycznych argumentow, a nie w wyniku blokady 
politycznej. To bowiem oznacza, ze nadal nie ma pelnego zrozumienia, iz obie koncepcje 
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sa niedobre, a jest tylko niemoc rzadu w ich wdrozeniu. Ale dobre I to. Jest czas do 
spokojnej kontynuacji, do sprawdzenia, jak dzialaja dotychczasowe rozwiazania. 

A dziajala dobrze. Sa one I prorodzinne, I prowzrostowe. Rosna dochody realne 
wszystkich grup spoleczno-zawodowych, zwieksza sie tez akumulacja rodzimego kapitalu. 
Sluza temu ruchy wykonane juz wczesniej w ramach �Pakietu 2000�. Wtedy, dwa lata 
temu, tez w ferworze sporow politycznych I publicznych, tez przy podzialach wewnatrz 
rzadzacej koalicji, udalo sie jednak sila logicznych argumentow I determinacja 
przeprowadzic calosciowa koncepcje. Bylem bezwzglednie za nadaniem podjetym 
decyzjom mocy ustawowej. I slusznie, gdyz to daje szanse stabilizacji, takze poprzez 
przewidywalnosc oczekujacych nas zmian.   

�Pakiet 2000� znakomicie obniza podatki, choc czyni to w sposob wywazony I 
dobrze ukierunkowany, etapowo I z wlasciwa kalkulacja � z dbaloscia I o rozwoj, I o 
sprawiedliwosc. Wpierw, na trzy raty, zniesiony zostal podatek importowy, wprowadzony 
w koncu 1992 roku (6%). Potem obnizylismy podatki od dochodow osobistych, w sumie o 
2, 3 I 5 punktow procentowych w latach 1997-98. Juz za poltora miesiaca wskutek wtedy 
przeforsowanych decyzji spadnie o kolejne 2 punkty � do 34% - podatek placony przez 
przedsiebiorstwa, a za rok wyniesie juz tylko 32%. Rownoczesnie stopniowo I lagodnie 
poszerzany jest zakres VAT oraz rozsadnie racjonalizowane sa ulgi inwestycyjne. To one sa 
jednym ze zrodel przyspieszenia gospodarczego. Preforowane fiskalnie sa dochody 
kapitalowe, co motywuje do ich reinwestowania. W rezultacie rok rocnie amniejsza sie 
budzetowa redystrybucja rosnacych dochodow.    

Takie rozwiazania dobrze sluza urzeczywistnianiu obu funkcji systemu 
podatkowego. Rosnie zdolnosc do formowania kapitalu, a wiec umacniaja sie przeslanki do 
trwalego wzrostu gospodarczego. Zarazem zahamowane zostalo wczesniejsze narastanie 
zroznicowania dochodow, co sprzyja wiekszej sprawiedliwosci spolecznej I zwieksza 
politycze wsparcie dla rynkowej transformacji. Oba zas procesy sluza dlugofalowemu 
zrownowazonemu rozwojowi. Dobrze przeto, ze nie udalo sie tego zburzyc, choc nie 
dobrze, ze znowu zdestabilizowano oczekiwania co do systemu I polityki podatkowej. A 
stabilnosc taka ma swa wartosc, stad tez proba wydluzenia perspektywy poprzez �Pakiet 
2000�. Cieszyc sie trzeba, ze I ten rzad, choc nie chce, ale go realizuje.                      
   
        Bethesda, 13 listopada 1998 r.  

 
 

7. 
 

Strategia dla Ukrainy 
 
 O ile na poczatku lat 90-ych dochod narodowy Rosji byl okolo 7-krotnie wiekszy niz Polski, 
to u ich konca pozostaje juz tylko 3-krotnie wiekszy. O ile relacja PKB Ukrainy I Polski na poczatku 
dekady wynosila okolo 5:3, to pod jej koniec odwraca sie I bedzie wynosic 5:3, ale na korzysc 
Polski. To zmienia sytuacje geopolityczna w regionie jeszcze bardziej niz nasze czlonkowstwo w 
NATO. Zreszta, gdyby w Polsce wystepowaly tak negatywne procesy gospodarcze, jak u naszych 
wschodnich sasiadow, to I w NATO nikt na nas nie oczekiwalby.  
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 Te relacje sa skutkiem trwajacej od poczatku transformacji w tych dwu najwiekszych krajach 
poradzieckich recesji, z jednej strony, I szybkiego wzrostu u nas po roku 1993, z drugiej. Kiedy my, 
realizujac �Strategie dla Polski�, zmierzamy do osiagniecia w roku 2000 PKB w wysokosci okolo 
150 procent poziomu z 1989 roku, to w Rosji spada on ponizej polowy, a na Ukrainie nawet do 
jednej trzeciej.  
 Teraz jednak lepiej niz Rosja bedzie radzic sobie Ukraina. Chociaz lata 1998-99 na pewno (a 
2000 prawdopodobnie tez) nadal cechuje spadeku, to narastaja przeslanki jej wzrostu po roku 2000. 
Jednak teraz jeszcze bede dawac o sobie znac nastepstwa zalamania rosyjskiego, gdyz uzalenienie 
gospodarki ukrainskiej od rosyjskiej jest ogromne. Wystarczy wspomniec 40 procentowy udzial 
Rosji w obrotach handlowych oraz silne zwiazki miedzy ich rynkami kapitalowymi. Mimo to 
Ukraina ma szanse. 
 Przy ogolnym zapoznienieniu wielu reform strukturalnych I instytucjonalnych dokonuje sie 
postep. Nurt reformatorki w polityce jest silniejszy niz onegdaj I lepiej przygotowany merytorycznie. 
Ekipa gospodarcza wie, czego chce I wydaje sie byc zdeterminowana w realizacji swych zamiarow. 
Przekonalem sie o tym podczas moich rozmow w Kijowie, zwlaszcza z wicepremierem 
koordynujacym polityke gospodarcza � Serhijem Tihipko. Odczytac to mozna z tresci waznego 
wystapienia prezydenta Leonida Kuczmy w parlamencie (choc nietety jeszcze nie z rozkladu glosow 
I akcentow w nim samym), jak I z twardej, ale rozwaznej polityki banku centralnego kierowanego 
przez Wiktora Juszczenko. To, co usiluja robic, doprowadzilo do tego, ze dzisiaj Ukraina ma �tylko 
takie� problemy z perspektywy Rosji, ale �az takie� z naszego punktu widzenie.  
 Wrzesniowa decyzja MFW o udzieleniu Ukrainie 2,2 miliarda dolarow kredytow � 
oczywiscie, w ratach I pod licznymi, bardzo trudnymi do spelnienia warunkami � byla ryzykowna. 
Osobiscie przekonywalem do jej podjecia, gdyz istnieje przynajmniej szansa, ze teraz uda sie 
ustawic bieg spraw na wlasciwym torze. A zalezec nam musi na tym nie tylko ze wzgledu na 
geopolityke I znaczenie rozwoju Ukrainy dla naszej ekspansji gospodarczej, ale przede wszystkim 
dlatego, iz zyje tu 50 milionow ludzi. Dzis zarabiaja oni swoich hrywnii duzo mniej niz my naszych 
zlotych � przypadkowo dokladnie sobie rownych � ale kiedys I tu bedzie lepiej. Trzeba miec tylko 
dobry program.  
 Potrzebna jest �Strategia dla Ukrainy�. Jej zarys dyskutuje w Kijowie w kregach politycznych 
I ekonomicznych, a zglaszane propozycje trafiaja na dobry grunt. Jest otwarcie na dobre koncepcje, 
ktore potrafia laczyc lokalne uwarunkowania z zewnetrzna perspektywa, wlasne potrzeby z cudzymi 
doswiadczeniami, znajomosc wewnetrznych mechanizmow politycznych z podejsciem organizacji 
miedzynarodowych, watki instytucjonalne z finansowymi, stabilizacje ze wzrostem, teorie z 
praktyka. U nas sie to udalo, udac sie moze I za Bugiem.  
 �Strategia dla Ukrainy� zawiera dziewiec zasadniczych programow. Pierwszy � stabilizacja 
finansowa I obrona hrywnii. Konieczne jest wypracowanie pierwotnej (tzn. Bez kosztow obslugi 
dlugu publicznego) nadwyzki budzetowej I finansowanie koncowego deficytu bez uciekania sie do 
jego nadmiernej monetyzacji. Kurs walutowy winien oddzialywac antyinflacyjnie I proeksportowo, 
stad tez warto przejsc wkrotce do mechanizmu kroczacej dewaluacji. Organizacje miedzynarodowe 
takie dzialania wespra, o ile tylko bede podbudowane reformami strukturalnymi, bez ktorych zreszta 
nie ma mowy o stabilizacji.  
 Drugi � reforma finansow publicznych w polaczeniu z decentralizacja systemu 
administracyjnego. Wciaz nadmierne sa skala budzetowej redystrybucji I zakres centralizacji alokacji 
srodkow publicznych. System budzetowy musi sprzyjac rozwoju sektora uslug spolecznych I zostac 
odciazony od bezposredniego wspierania niekonkurencyjnych przemyslow.  
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 Trzeci � agresywny rozwoj drobnej wytworczosci, zwlaszcza w budownictwie I uslugach 
oraz otoczeniu rolnictwa. To wymaga dobrej regulacji, prostych rozwiazan prawnych, ale takze 
wsparcia panstwa. Nie tylko instytucjonalnego, lecz tez finansowego poprzez kierowany kredyt I 
udogodnienia fiskalne. Agencje rzadowe musza zorganizowac pomoc techniczna dla malych I 
srednich firm, a Bank Swiatowy poprze to finansowo I programowo, wykorzystujac takze polskie 
doswiadczenia I ekspertow.  
 Czwarty � stopniowa, ale zdeterminowana restrukturyzacja wielkich przedsiebiorstw I 
starych przemyslow. Do tego potrzebny jest kapital, w tym zagraniczni inwestorzy strategiczni. 
Wpierw konieczna jest pelna komercjalizacja przedsiebiorstw panstowych, co poprawi zarzadzanie I 
ich konkurencyjnosc, a potem stopniowa prywatyzajca, z rosnacym udzialem kapitalu zagranicznego 
(takze polskiego).  
 Piaty � samowystarczalnosc zywnosciowa w oparciu o szybka, oparta na prywatnej 
inicjatywie I deregulacji, restruktutyzacje rolnictwa. Ukraina bedzie za kilka lat eksporterem 
zywnosci netto, z silnym sektorem przetworstwa rolno-spozywczego, opartym glownie o male I 
srednie firmy. Ponad polowa wydatkow ludnosci idzie na zywnosc I to okresla fundamentalne 
znaczenie tego programu.  
 Szosty, reorientacja zewnetrznych stosunkow gospodarczych. Eksport rosnac bedzie w 
dzialach najbardziej konkurencyjnych (m. in. metalurgia I przemysl chemiczny), ale polityka 
handlowa rzadu musi preferowac nowe rynki. Polska jest jednym z nich. Doplyw bezposrednich 
inwestycji zagranicznych, zorientowanych na eksport, sprzyjac bedzie takiej reorientacji. To wymaga 
odpowiedniej regulacji I preferencji systemowych.   
 Siodmy, walka z czarna I absorpcja szarej strefy. W pierwszym przypadku konieczny jest 
radykalizm, bo korupcja pozera efekty transformacji I obraca sie przeciwko niej. W drugim z 
aktywnosci gospodarczej trzeba czynic cnote I sojusznika, wprowadzajc ja stopniowo I spokojnie do 
oficjalnego obiegu.  
 Osmy, inwestycje w kapital ludzki. Jest on znaczny, ale tez musi sie reprodukowac, co 
wymaga inwestycji publicznych I madrej polityki panstwa oraz samorzadow terytorialnych. 
Metodami ekonomicznymi trzeba ograniczyc emigracje wysoko wykwalifikowanych kadr.   
 Dziewiaty, instytucjonalna obudowa rynku. Postep liberalizacji I prywatyzacja musza byc 
wzmocnione organizacyjnym wsparciem, dobrym prawem gospodarczym I sukcesywnym 
ksztaltowaniem kultury rynkowej. Konieczna jest rozwana re-regulacja, a nie tylko chaotyczna 
deregulacja, zwlaszcza w odniesieniu do rynku kapitalowego, bankowosci inwestycyjnej, promocji 
eksportu I inwestycji w postep techniczny.       
 Powodzenie takiej strategii zalezy nie tylko od dobrze rozpracowanych szczegolow. To da sie 
szybko zrobic. Wiele z nich juz jest gotowe, a nawet nawet sa one z rosnacym powodzeniem 
realizowane. Sukces jest przede wszystkim uzalezniony od osiagniecia krytycznego minimum 
konsensusu politycznego, ktorego wciaz nie starcza. Dlatego tez batalia o �Startegie dla Ukrainy� 
rozegrywa sie na scenie politycznej. Jej ksztalt zalezy od wynikow przyszlorocznych wyborow, o 
ktorych decydowac bedzie wizja I pragmatyzm gospodarczy. A przynajmniej miejmy taka nadzieja.  
 

Kijow, 20 listopada 1998 r. 
 
 

8. 
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Spotkanie z Gorbaczowem 
 
 Popatrzymy, zobaczymy. Takie podejscie � pomimo niebywale zlozonej sytuacji 
finansowej I gospodarczej � wydaje sie dominowac w Moskwie. Poczekamy, 
zobaczymy. Takie nastawienie � mimo miedzynarodowych implikacji rosyjskiego 
kryzysu � wydaje sie brac gore w Waszyngtonie. To wrozy niedobrze, gdyz tak w 
interesie samej Rosji, jak I jej zagranicznych partnerow dobrze byloby szybko podjac 
niezbedne dzialania prowadzace wpierw do normalizacji sytuacji, a potem � z czasem � 
do szybkiego I zrownowazonego rozwoju. Wpierw jednak trzeba posprzatac.   
 Bedac w Moskwie rozwinalem swoje wczesniejsze propozycje I przedstawilem 
je tu jako 15-to punktowy �Plan dla Rosji�. Sklada sie on z dwu czesci, z ktorych 
pierwsza zawiera zestaw zasadniczych reform strukturalnych I instytucjonalnych, ktore 
musza byc zrealizowane przez sama Rosje, druga zas odnosi sie do niezbednych dzialan 
miedzynarodowej spolecznosci wobec Rosji. Sama ona bowiem nie jest juz w stanie 
pietrzacych sie trudnosci rozwiazac, a juz z pewnoscia nie poprzez zorganizowanie 
sprawnie funkcjonujacej gospodarki rynkowej I zintegrowanie jej ze swiatem. Stad tez 
ani podejscie typu �pasmotrim, uwidim�, ani tez w rodzaju �wait and see� nie jest 
wlasciwe. Potrzebna jest akcja.  
 Transformacja tego najwiekszego panstwa posocjalistycznego nie bedzie miala 
dobrych perspektyw, jesli � z jednej strony � Rosja sama nie poradzi sobie z 
najwiekszym hamulcem przeksztalcen systemowych, jakim jest tu zorganizowana 
przestepczosc I jesli zagranica nie stanie na wysokosci zadania I nie dokona 
kompleksowej restrukturyzacji zagranicznego zadluzenia � z drugiej strony.  
 Walka z �kryminalnym biznesem�, jak to sie tu nazywa, wymaga radykalnych, 
zdeterminowanych I dlugofalowych dzialan, a roboty starczy dla niejedenego rzadu. 
Jesli ten obecny � Jewgenija Primakowa � nie dokona przelomu, to potem bedzie 
jeszcze trudniej. Rownoczesnie dokonywac musi sie lagodna, sukcesywna absorpcja 
szarej strefy, ktora trzeba postrzegac jako sojusznika zmian ustrojowych. Bez 
powodzenia w tych sferach proces erozji systemowej bedzie trwal. Korupcja I 
zorganizowana przestepczosc pozera jeszcze lapczywiej I szybciej ledwie rodzace sie 
owoce reform niz inflacja, ktora nie jest tu wrogiem publicznym numer 1. Jest nim 
instytucjonalny choas, na ktorym zeruje przesepczosc gospodarcza.  
 Zagranica zas (takze we wlasnym interesie) musi podjac zorganizowany wysilek 
restrukturyzacji dlugu rosyjskiego. Bedzie to wszakze mialo sens wtedy I tylko wtedy, 
gdy egzekwowane bede niezbedne reformy strukturalne I stworzony zostanie 
elementarny lad instytucjonalny. Rosja juz nie jest � I nie bedzie takze w przyszlosci � 
w stanie splacac w pelni swego dlugu. I choc rosyjski jezyk zaabsorbowal bez trudu 
obce slowo �default�, nadajac mu poprostu swoja pisownie, to w praktyce bynajmniej 
nie nalezy uciekac sie do upadlosci I oglaszania niewyplacalnosci.  Wierzyciele tez 
lepiej wyjda na tym, jesli zgodza sie na kompleksowa redukcje rosyjskiego zadluzenia. 
Wtedy odzyskaja wiecej, a nie mniej. Stad tez nalezy zredukowac w ramach specjalnego 
programu �dlug za rynkowe reformy� 80 procent zadluzenia odziedziczonego po 
Zwiazku Radzieckim I 50 procent jego pozostalej czesci.  
 Redukcja dlugu uzalezniona musi byc od realizacji realistycznej koncepcji 
stabilizacji finansowej I rozwoju spoleczno-gospodarczego przy rownoczesnym pelnym 
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otwarciu na swiat. Czy obecny rzad rosyjski ma taka? Powiedzmy, ze wciaz jeszcze jej 
szuka. I chocby z tego powodu warto podsuwac mu dobre pomysly. Ale tych nie jest za 
duzo. Tak zyczliwi rzadowi ekonomisci i eksperci, jak i wyraznie wobec niego 
opozycyjnie nastawieni politycy twierdza, ze rzad takiego programu wciaz nie ma. Z 
moich zas bezposrednich rozmow w kregach rzadowych wynosze wrazenie, ze jest 
koncepcja, co nalezy zrobic, ale wciaz nie starcza klarownosci, jak to osiagnac.  
 Byly premier, Jegor Gajdar, uwaza, ze teraz nie ma szans na przezwyciezenie 
obecnego syndromu. Choc zgadza sie co do koniecznosci i pilnosci walki ze 
zorganizowana przestepczoscia, to jednak nie ma optymizmu co do szybkich efektow. 
Byly minister fiansow, Aleksander Liwszyc sadzi, ze przez najblizsze dwa lata zaden z 
glownych problemow nie bedzie rozwiazany. Co ciekawe, jest on przekonany, ze 
obecny rzad bedzie kontynuowal reformatorskie dzialania swoich poprzednikow, choc 
retoryka wladzy i opozycji na ten temat bedzie zasadniczo odmienna. Natomiast pytania 
stawiane mi przez najblizsze otoczenie wicepremiera Jurija Masljukowa sugeruja, ze 
dominuje tam pragmatyzm i rozsadek.   
 W srodowisku akademickim zas na pytanie �co robic?�, jako odpowiedz 
najczesciej slysze wyjasnienia, co sie stalo. Gdy wypowiadane poglady wiklaja sie 
politycznie, wyjasnienia genezy obecnego �kryzysu w kryzysie� sa zgola 
przeciwstawne, ale juz tylko niepoprawni grzesznicy watpia w to, ze sromotna kleske 
poniosl tu postkomunistyczny liberalizm. Co ciekawe � i jestem przekonany, ze sluszne 
� profesor Nikolaj Szmielow argumentuje, ze ani radykalny liberalizm, ani skrajna 
lewica nie ma tu przyszlosci. Brniecie bedzie szlo srodkiem, przez lata, przy wielkich 
napieciach, ale nie bez ekstremizmow. Widzi on trzy scenariusze ewoulucji obecnej 
sytuacji: zly, najgorszy I katastroficzny. A ja wciaz jeszcze szukam dobrego.  
 Studenci jakby martwia sie najmniej. A jesli juz, glownie o to, ze juz chyba 
niekoniecznie bede zaraz po studiach rekinami rosyjskiej finansjery I zwycieskimi 
graczami na moskiewskiej gieldzie. Teraz maja okazje siegnac glebiej niz tylko do 
gazetowych notowan kursow, aby pojeli, co naprawde oznacza gospodarka. A to taki 
wlasnie interes, ktory na dluga mete kwitnac moze w sferze finansowej tylko wtedy, 
kiedy kwitnie sfera realna. Jesli ten watek nie byl dostatecznie eksponowany 
dotychczas, to teraz � mysle � juz bedzie. Tak na uczelniach, gdzie mam serie 
wykladow, jak I w mediach. W obu srodowiskach zreszta widac sporo rozsadku I moga 
one odegrac w dalszej debacie pozytywna, tworcza role.  
 Podczas serii spotkan nie tylko mnie pytaja o recepty, ale I ja zadaje 
fundamentalne trzy pytania: co sie stalo, co sie dzieje I co robic? Porownywanie 
odpowiedzi jest fascynujace. Choc najczesciej nie wiem jeszcze, jakie zadania bede 
rozwiazywac niektorzy moi rozmowcy w przyszlosci (a wielu jest tu dobrze rokujacych 
mlodych fachowcow I, byc moze, przyszlych politykow sukcesu), ale wszyscy wiemy, 
jakie najbardziej znani z nich zrealizowali w przeszlosci. 
 Bez watpienia wielka role w stworzeniu politycznych przeslanek do 
transformacji odegral Michail Gorbaczow, ostatni przywodca Zwiazku Radzieckiego. 
Bez jego decyzji, tak jak I bez naszego �okraglego stolu�, nie bylibysmy w sytuacji, w 
jakiej jestesmy. Rzecz w tym, ze my w lepszej, a Rosjanie w gorszej.  Gorbaczow 
podziela ten poglad. Uwaza on, ze powodem tego, co sie stalo w Rosji byla wpierw, w 
koncu lat 80-ych, niereformowalnosc systemu, a potem partykularyzm nowych elit. To 
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co sie dzieje, postrzega jako sparalizowanie prawdziwej przesiebiorczosci  poprzez 
oparcie gospodarki na finansowej fikcji. A co robic? Jest realista stawiajacym na rzad 
Primakowa, a gdyby mu sie nie powiodlo, to �bedzie chaos I nie wiadomo, jaka bestia 
sie pojawi I z jakiego wyjdzie lasu�.  
 Gorbaczow zgadza sie, ze choc �diabel tkwi w szczegolach�, to tu, w Rosji, 
jeszcze bardziej tkwi on w polityce. To zla polityka stworzyla obecne problemy I 
szkoda, ze tak malo nadziei w tej zimnej Moskwie, iz dobra polityka potrafi je z czasem 
rozwiazac. 
 

Moskwa, 27 listopada 1998 roku 
 

 
9. 

 
Odmrozenie 

 
 Przed pietnastoma miesiacami napisalem, ze nowy rzad AWS i UW bedzie 
kontynuowal dotychczasowa linie programowa, z tak dobrymi skutkami urzeczywistniana 
po 1993 roku. Owczesne przejscie od �szoku bez terapii� do �terapii bez szoku� dobrze 
przysluzylo sie polskiej gospodarce � przedsiebiorstwom, inwestorom, gospodarstwom 
domowym. Komentarz na ten temat ukazal w prasie swiatowej, m. in. w �Financial 
Times�, �International Herald Tribune�, �The European� i �Finansowyje Izwiestia�. 
Artykul ogloszony �na emigracji�, bo w paryskiej �Kulturze� (�Post Scriptum�, listopad 
1997), uspokajal argumentujac, ze polityka stabilizacji I wzrostu, przy dalszej 
postepujacej integracji z gospodarka swiatowa, bedzie kontynuowana. Ale nie dlatego, ze 
nowy rzad ma dobry program gospodarczy � bo nie ma � lecz dlatego, ze rzadzacy 
koalicjanci beda sie nawzajem kontrolowac I kontrowac. AWS nie pozwali na zbyt 
radykalne eksperymenty neoliberalne, czego pragneliby wplywowi politycy ekonomiczni 
UW, ta zas miarkowac bedzie populistyczne zapedy AWS.  

Zaprezentowana hipoteza w pelni sie sprawdza. Polityka obecnego rzadu idzie 
niejako srodkiem. Chcac nie chcac, kontynuje on �Startegie dla Polski�, ktora tak 
ustawila instytucjonalnie i od strony parametrow ekonomicznych tendencje rozwojowe, 
ze wrecz nie sposob doprowadzic teraz polska gospodarke do kryzysu. Zaszkodzic jej zla 
polityka wszakze mozna. Zdynamizowanie produkcji w oparciu o rowne traktowanie 
wszystkich sektorow wlasnosciowych, rozwoj rodzimej przedsiebiorczosci i polityka 
konkurencji, konsekwentna stabilizacja i dalsze zaawansowanie reform strukturalnych 
(zwlaszcza komeracjalizacja firm panstwowych) � to niektore tylko posuniecia, ktore 
nadaly impet calej gospodarce narodowej. Udalo sie wprowadzic ja na sciezke 
zrownowazonego i trwalego � wydawaloby sie � wzrostu, o bardzo wysokim, 
najwyzszym w Europie tempie. PKB zwiekszyl sie w latach 1994-97 az o ponad 28 
procent, rosnac srednio rocznie o 6,4 procent. I nie gorzej, a nawet lepiej mogloby byc w 
nastepnych latach.  
Niestety, tak nie bedzie i lata 1998-2001 przyniosa mniejszy wzrost produkcji niz 
poprzednie czterolecie. Gospodarke charakteryzuje silny trend wzrostowy, swoista 
pozytywna inercja, ktora jednakze sama z siebie, sila rozpedu nadanego jej w poprzednim 
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okresie, nie moze trwac zbyt dlugo. Zapowiedz, ze starczyc jej moze tylko na rok-dwa juz 
sie sprawdza. Polityka rozwoju bowiem wymaga, aby od czasu do czasu dynamizowac 
produkcje specjalnymi dzialaniami, stosujac te instrumenty interwencjonizmu 
panstwowego, ktore sa w gospodarce rynkowej do dyspozycji rzadu.  

Temu na przyklad sluzy wciaz jeszcze dzialajacy �Pakiet 2000�. 
Zracjonalizowane w nim ulgi inwestycyjne nalezy nadal umiejetnie wykorzystywac. 
Budzet musi szerzej finansowac inwestycje infrastrukturalne przy wykorzystaniu 
potencjalu krajowych firm budowlanych I montazowych oraz ich dostawcow. Eksport 
musi byc wsparty przez panstwo rozszerzanym systemem gwarancji I  ubezpieczen oraz 
sprawnym obiegiem informacji.  

Trzeba chciec I potrafic siegac do tych instrumentow. Miast tego jednak pojawila 
sie falszywa teza o koniecznosci schladzania koniunktury. I to natychmiast po 
ubieglorocznych wyborach, przed ktorymi to gloszono sluszna teze o potrzebie I 
mozliwosci podwojenia PKB podczas kolejnych dziesieciu lat. To wymagaloby wzrostu 
srednio rocznie o 7,2 proc, co byloby mozliwe, gdyby nie nieskuteczna polityka oparta na 
blednej diagnozie.  
 Zapowiadany skutek zostal osiagniety � �rozpedzona lokomotywa� zostala ostro 
wyhamowana. Nierozwazne tlumienie popytu wewnetrznego w sytuacji, gdy spada popyt 
zewnetrzny, ograniczanie ekspansji inwestycyjnej krajowych podmiotow gospodarczych, 
ociaganie sie z reformami strukturalnymi (np. Sluzba zdrowia), blokowanie 
prowzrostowych inwestycji strukturalnych (np. Autostrady), brak wsparcia 
instytucjonalnego dla eksportu na rynki wschodnie (np. Niedokapitalizowanie KUKE), 
destabilizacja oczekiwan I zachwianie zaufania inwestorow zaranicznych wywolane 
niepotrzebnymi sporami wokol podatkow � to wszystko ma swoje negatywne nastepstwa 
w sferze realnej. A to, ze teraz usiluje sie zrobic z tego �sukces�, ktory uchronil nas 
jakoby przed rzekomym kryzysem, nie moze byc traktowane jako powazny argument.  

Przed wsiaknieciem bowiem w fale rozlewajacego sie kryzysu � a to z Azji 
Poludniowo-Wschodniej, a to z Rosji � chroni nas nie hamowanie wlasnego rozwoju I 
ekspansji rodzimej przesiebiorczosci, ale reformy, ktore z takim trudem realizowalismy 
wczesniej, czesto przy aktywnym przeciwdzialaniu tych, ktorzy teraz nie potrafia 
utrzymac wysokiego tempa wzrostu. Stopniowe obnizanie podatkow, twarda polityka 
finansowa, dokapitalizowanie bankow, komercjalizacja przedsiebiorstw panstwowych, a 
nade wszystko podporzadkowywanie prywatyzacji dlugofalowej strategii rozwojowej, 
uodpornilo Polske na zagraniczne wstrzasy I topniecia. To wlasnie walka o 
restrukturyzacje BGZ, PZU I PKO BP, to twarde negocjajce z MFW I OECD, to 
kontrolowane, spokojne I stopniowe liberalizowanie rynku kapitalowego, to umiejetna 
gra na nim z partnerami zagranicznymi uodpornily nas na powiewy, podmuchy I nawet 
huragany z bardzo bliskiego I bardzo dalekiego Wschodu.  
 Na pozytywnej inercji stworzonej poprzez realizacje �Strategii dla Polski� 
jednakze zbyt dlugo plynac sie nie da, tym bardziej gdy sie ja swiadomie ogranicza. 
Starczy tego jeszcze na rok � moze nieco dluzej � ale wzrost bedzie coraz wolniejszy. 
Rzad sam to, niestety, juz przyznaje. Bierze sie to z tego, ze obecnie nie ma klarownej 
strategii rozwoju, nie ma jasnej koncepcji polityki wzrostu, a gore wziela nierozwazna 
chec udowodnienia, ze bedzie inaczej, niz bylo. I ma byc inaczej, chocby mialoby byc 
gorzej? 
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 Podczas minionych pietnastu miesiecy nie wdrozono zadnej nowej, istotnej 
koncepcji rozwojowej. Jedyna wieksza proba � wprowadzenia liniowego systemu 
podatkowego � zakonczyla sie calkowitym niepowodzeniem. I bardzo dobrze. Tu wlasnie 
zadzialal wspomniay mechanizm wzajemnego blokowania ekstremalnych pomyslow 
koalicjantow. Zastosowanie proponowanych rozwiazan bowiem jeszcze bardziej 
ograniczyloby popyt wewnetrzny, prowadzac z czasem nawet do stagnacji.  
 Bledy polityki gospodarczej sa bardzo kosztowne. Miast utrzymywac tempo 
wzrostu gospodarczego blisko juz osiaganych 7 procent, spada ono w okolice wsaznika 5-
cio procentowego. Te dwa punkty procentowe to bardzo duzo. W odniesieniu do PKB 
oznacza to utracenie ponad 10 miliardow zlotych w skali roku. O tyle co najmniej 
mogloby byc wiecej srodkow na inwestycje I konsumpcje w przyszlym I nastepnych 
latach, gdyby nie bledy polityki popelnione w tym roku. Jej kontynuacja prowadzi nie 
tylko do dlaszego schlodzanie koniunktury, ale wrecz do jej swoistego odmrozenia.   
 

Waszyngton, 4 grudnia 1998 r.  
  

 
10. 

 
Gospodarka ery komputerowej 

 
 Zyjemy w spoleczenstwie ery komputerowej. Dotyczy to wszakze jeszcze nie 
wszystkich regionow swiata, a takze nie wszystkich grup spolecznych nawet w 
najzamozniejszych panstwach. Prym wiedzie Ameryka Polnocna, gdzie okolo 4 procent 
ludnosci calego globu wytwarza ponad 28 procent swiatowej produkcji, ale inwestuje w 
kompleks technologii informatycznej (IT) ponad 40 procent wszystkich nakladow 
ponoszonych w skali swiata. Przy nieco wiekszej liczbie ludnosci niz w USA I Kanadzie 
� a takze wyzszym o kilka punktow poziomie produkcji globalnej � udzial Europy 
Zachodniej w swiatowych nakladach na IT wynosi okolo 28 procent. Szczegolnie dobrze 
prezentuja sie panstwa skandynawskie tylko niewiele ustepujace pola USA  
 Wydawnictwo World Times od kilku lat opracowuje �Indeks Spoleczenstwa Ery 
Komputerowej� (ISI). Przez jego pryzmat oceniany jest stan I tendencje rozwojowe 
swoistego potencjalu informatycznego, ktory nabiera rosnacego, a byc moze nawet 
rozstrzygajacego znaczenia dla zdolnosci rozwojowych I konkurencyjnych gospodarki. O 
ile 55 panstw objetych ISI wytwarza 97 procent swiatowego PKB, inwestujac w 
technologie informatyczne az 99,5 procent globalnych nakladow, to pozostale ponad 150 
krajow z okolo dwoma miliardami ludnosci dostarcza mniej niz 3 procent swiatowej 
produkcji, inwestujac w IT ledwie 0,5 proc. Dzis tworzy to kolejna wielka luke I 
nierownowage w ukladzie globalnym, ale w przyszlosci roznice powinny malec. Po 
poczatkowym olbrzymim zroznicowaniu, naklady na infrastrukture I edukacje 
informatyczna ponosze w tej drugiej grupie krajow powinny rosnac szybciej niz w grupie 
pierwszej, bardziej juz nasyconej.  
 W slonecznej Kalifornii � w samym sercu Slynnej Doliny Krzemowej, w 
siedzibie NETSCAPE � wlasnie zebrala sie grupa ekspertow dyskutujaca implikacje 
takiego stanu rzeczy tak dla polityki rozwojowej, jak I dla strategii korporacji 
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narzucajacych bieg technikom komputerowym. Punktem wyjscia formulowanych ocen I 
wnioskow jest tegoroczny ranking sporzadzony w oparciu o indeks obejmujacy az 27 
zmiennych, ilustrujacych stan zaawansowania (albo zacofania) w zakresie tworzenia 
gospodarki ery komputerowej. O ostatecznej wartosci indeksu decyduja cztery grupy 
parametrow. Pierwsza, infrastruktura komputerowa (6 wskaznikow), pokazuje stopien 
nasycenia komputerami, rozwoj sieci komputerowych I poziom wydatkow na 
oprzyrzadowanie I oprogramowanie. Druga, infrastruktura internetowa, liczy ilosc 
indywidualnych I instytucjonalnych uzytkownikow Internetu oraz zakres handlu 
elektronicznego. Trzecia, infrastruktura informacyjna (8 wskaznikow), opisuje stopien 
nasycenia urzedaniami telekomunikacyjnymi I audiowizualnymi. Czwarta, infrastruktura 
socjalna (5 wskaznikow) ocenia ogolny poziom edukacji I swobode obiegu informacji. 
Ciekawe, ze jeden z najwazniejszych wskaznikow na tym polu � wspolczynnik 
scholaryzacji na poziomie srednim � lokuje potege ery komputerowej � Stany 
Zjednoczone � na dalekim miejscu 31-szym, pomiedzy Grecja a Polska.  
 Co do pierwszego wskaznika � infrastruktury komputerowej � to liste 55 
zbadanych panstw otwiera Singapur I USA, a zamykaja Chiny I Indie. Polska znajduje sie 
na miejscu 34 � tuz po Grecji I Emiratach Arabskich, a przed Brazylia I Arabia 
Saudyjska. W odniesieniu do drugiego wskaznika � infrastruktury internetowej � tez 
prowadzi Singapur, tym razem przed Australia, a na koncu znowu sa Indie I Chiny. 
Polska ma miejsce 35 miedzy Poludniowa Afryka I Kostaryka oraz Ekwadorem I 
Wenezuela. W przypadku trzeciego wskaznika � infrastruktury informacyjnej � 
najwiekszym nasyceniem charakteryzuja sie USA przed Japonia, a najmniejszym Indie I 
Pakistan. Nasz kraj zamuje pozycje 31 � po Argentynie I Bulgarii, a przed Malezja I 
Czechami. Wreszcie czwarty wskaznik � infrastruktura socjalna � pierwsze miejsce daje 
Norwegii, a drugie Szwecji, na przciwleglym krancu zas plasujac Arabie Saudyjska oraz 
Chiny. Co ciekawe, Singapur pod tym wzgledem wyladowal dopiero na miejscu 34, gdy 
Polska wysoko, bo na 29, tuz po Rumunii I Wloszech, a przed Bulgaria I Chile. O 
wartosci tego wskaznika � obok edukacji na poziomie srednim I wyzszym � decyduja 
swobody obywatelskie, wolnosc prasy I zakres jej czytelnictwa.  
 Co do generalnego indeksu ISI, to najwyzsza lokate zajmuja, oczywiscie, Stany 
Zjednoczone. Jego wartosc wynosi 4238 punktow. Nastepnie ida Szwecja, Finlandia I 
Singapur. Panstwa naszego regionu lokuja sie zaraz za Hiszpania I Portugalia, sasiadujac 
z Grecja, Argentyna, Chile. Na miejscu 26 sa Wegry (1807 punktow), na 28 Czechy 
(1761 punktow), na 30 Polska (1572 punkty), na 33 Bulgaria (1446 punktow), na 35 
Rumunia (1410 punktow). Rosja, z 1283 punktami, wyladowala na miejscu 40, miedzy 
Panama a Brazylia. Kraje Europy Srodkowo-Wschodniej nie poprawily swego polozenia 
w mijajacym roku, a Rosja spadla o dwie pozycje w dol.  
 Choc to tylko ranking, to wynikaja stad ciekawe I wazne wnioski. U progu XXI 
wieku perspektywy rozwojowe w coraz wiekszej mierze uzaleznione sa od zdolnosci 
konkurencyjnych, te natomiast w rosnacej mierze staja sie funkcja zaawansowania w faze 
gospodarki ery komputerowej. Prognozy mowia, ze do roku 2002 Czechy wysuna sie 
przed Wegry, a Bulgaria wyprzedzi Rumunia. Polska zwiekszy swoj indeks o ponad 500 
punktow � do 2229. Tyle mniej wiecej obecnie maja Irlandia czy Wlochy. Ale wowczas 
tak oni, jak I inne kraje nas wyprzedzajace beda jeszcze bardziej zaawansowane pod tym 
wzgledem. USA przesuna sie w gore o nastepne ponad 2000 punktow, osiagajac 6439.  
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 Prognozom � zwlaszcza tym dobrym � trzeba jednak pomoc sie sprawdzic. W tym 
przypadku wymaga to odpowiedniej polityki ulatwiajacej ekspansje sektora prywatnego 
w sferze komputeryzacji I telekomunikacji, ale takze aktywnosci panstwa w zakresie 
edukacji I rozbudowy infrastruktury gospodarki ery komputerowej. Na jej rozwoj 
panstwo, przedsiebiorstwa, gospodarstwa domowe musza lozyc coraz wiecej. To sie 
oplaci. Juz sie oplaca, bo z pewnoscia odnotowywany wzrost gospodarczy jest m. in. 
skutkiem inwestycjji w IT � tak w twarda infrastrukture, jak I w ludzki kapital. Sprzyjaja 
temu m. in. wprowdzone w ramach �Strategii dla Polski� specjalne zachety fiskalne I ulgi 
podatkowe. Nie byloby tylu PC, a ich oprogramowanie byloby skromniejsze, gdyby nie te 
rozwiazania. Nie byloby szybko rosnacej ilosci uzytkownikow Internetu, gdyby nie 
odpowiednia regulacja na tym polu.  
 Tu jednak sporo trzeba jeszcze zrobic, maksymalnie liberalizujac zasady 
regulujace dostep abonentow do sieci oraz demonopolizujac rynek laczy transmisyjnych I 
serwerow. To niezwykle interesujace, ze IT samo w koncu sobie poradzi z 
przeregulowaniem I monopolizacyjnym zagrozeniem, a to ze wzgledu na nature 
dokonujacego sie w tej sferze niebywalego postepu technicznego. Ciekawe, kiedy 
dojdziemy do tego, ze bede mogl wyslac tekst do �PiG�, zanim jeszcze go napisze na 
innym krancu tego tak skurczonego swiata� 
 

San Francisco, 11 grudnia 1998 r. 
 
 
11. 

 
Rosyjski wirus 

 
Dobiegjacy konca rok nie byl dobry dla gospodarki swiatowej. Byly � I beda � 

lepsze. Sa regiony I kraje, gdzie trudnosci pietrza się szczegolnie, nabierajac niekiedy 
rozmiarow kryzysowych. Przede wszystkim dotyczy to Azji Poludniowo-Wschodniej 
oraz Rosji. Z pewnoscia glebokie kryzysy w tych gospodarkach maja także swoje 
konsekwencje dla innych. Jak zawsze jednak przy przelewaniu się procesow kryzysowych 
ponad granicami zamazuja się uwarunkowania wystepujacych klopotow. Czesto trudno 
jest odroznic przyczyny od przejawow, natomiast latwo jest mylic mechanizmy 
wewnetrzne I zewnetrzne. Nie inaczej jest w przypadku rozleglego kryzysu rosyjskiego.  

Nie bagatelizujac jego miedzynarodowych implikacji I wplywu na sytuacje w 
regionie, trzeba podkreslic, ze oceny tego wplywu formulowane sa z duza przesada. 
Bierze się to przede wszystkim z naturalnej politykom checi wyjasniania wlasnej 
nieudolnosci cudzymi grzechami. Jak się okazuje, zwalanie odpowiedzialnosci na Rosje 
to metoda, do ktorej uciekac można się bez wzgledu na to, z jakim systemem mamy do 
czynienia. Zawilosc zas zjawisk kryzysowych I mechanizmu ich rozprzestrzeniania się 
prowokuje niektorych do siegania do takiej metody w przekonaniu, ze sprawy sa na tyle 
zagmatwane, iz szeroka publicznosc I tak się nie w nich nie zorientuje.  

Stad tez trzeba blizej, przez pryzmat profesjonalnej analizy, przyjrzec się, jak 
naprawde funkcjnuje swoisty �rosyjski wirus�. Z samego bowiem faktu, ze u sasiada zle 
się dzieje, nie wynika jeszcze, iz zaraz obok sytuacja musi się pogarszac. Relatywnie 
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zmienia się ona nawet na korzysc, bo na takim tle wyglada się nieco lepiej. Widac to np. 
Wyraznie w przypadku bliskiej Rosji Ukrainy czy dalekiej Brazylii.  

W odniesieniu do Polski rosyjski kryzys przyniosl nawet jeden wyrazny � ale I 
dorazny, co trzeba mocno podkreslic, gdyz nie jest to zmiana o charakterze strukturalnym 
� efekt. Mianowicie bariera zbytu dla zywnosci przez nas eksportowanej spowodowala 
istotny wzrost podazy na rynku krajowym, co radyklanie wyhamowalo skale wzrostu cen 
zywnosci, na która wydatkujemy az okolo 40 procent domowych budzetow. Ta przyczyna 
� wraz z nakladajacymi się na to bardzo niskimi (najnizszymi od wojny Yom Kipur z 
1973 roku) cenami importowanej ropy naftowej � ujely nam w tym roku ponad dwa 
punkty procentowe ze wskaznika inflacji.  

Spadlo niestety nie tylko tempo wzrostu cen, ale również produkcji, co tez 
probuje się tlumaczyc wplywem rosyjskiego kryzysu. Nieslusznie. Waszyngtonski 
instytut PlanEcon wskazuje na szesc kanalow, poprzez które kryzys ten moze pogorszyc 
funkcjonowanie innych gospodarek posocjalistycznych I spowolnic ich wzrost.  

Po pierwsze, spadek poziomu importu wywoluje trudnosci zbytu produkcji 
dotychczas lokowanej na rynku rosyjskim. Przy braku mozliwosci znalezienia 
alternatywych rynkow, pociaga to za soba spadek produkcji. Najbardziej dotknieta tym 
jest obecnie Ukraina.  

Po drugie, posrednie ograniczenie mozliwosci ekspansji na inne rynki regionu, na 
ktorych juz pojawily się trudnosci na tle duzego uzaleznienia od Rosji. Na przykład dla 
Moldowy kurczy się rynek zbytu w Bialorusi, gdyz ta nie ma czym placic za import, sama 
bowiem mniej eksportuje do Rosji.  

Po trzecie, pogorszenie się terms of trade krajow eksportujacych dobra, wobec 
ktorych Rosja, dostarczajac znaczaca część podazy, odgrywa pewna role w ksztaltowaniu 
cen. Dotyczy to zwlaszcza nosnikow energii, ktorych eksport po glebokiej dewaluacji 
rubla stal się przejsciowo bardziej opacalny. Idacy za tym wzrost eksportu moze 
prowadzic do spadku cen, na czy traca inni eksporterzy, jak Azerbejdzan czy Kazachstan.  

Po czwarte, straty z tytulu tranzytu. Rosyjski kryzys ma te szczegolna ceche, ze 
zalamuje się import, ale niekoniecznie eksport. Wiecej nawet, rosnie on w okreslonych 
asortymentach towarowych I liczac na tony (nie na dolary), Rosja teraz wywozi wiecej 
niz poprzednio. Kraje tranzytowe dla rosyjskiego eksportu, zwlaszcza surowcow, moga 
nawet zyskac, a te przez które plynal wartko import � traca. Z tego punktu widzenia 
panstwa zakaukazkie nie ponosza uszczerbku, natomiast jest on odczuwalny silniej w 
krajach nadbaltyckich.   

Po piate, drastyczna deprecjacja rubla zmniejszyla wartosc transferow 
przesylanych przez pracownikow zatrudnionych w Rosji do rodzimych krajow. O ile ma 
to wieksze znaczenie dla Armenii I Gruzji, to dla Lotwy czy Litwy nie ma praktycznie 
zadnego.   

Po szoste, zmiana oczekiwan portfelowych inwestorow zagranicznych wobec 
Rosji przenosi się, często irracjonalnie, na ich stosunek wobec rynkow kapitalowych 
innych krajow. Praktycznie wszystkie republiki poradzieckie � a do pewnego stopnia 
także I niektore panstwa Europy Srodkowo-Wschodniej � sa traktowane przez 
inwestorow zagranicznych podobnie. Zalamanie w Rosji natychmiast odbija się 
negatywnie np. Na notowaniach w Uzbekistanie, chocby nawet tam wlasnie sytuacja się 
poprawiala. W komputerach dealerow, podobnie jak na mapie, panstwa te leza obok 
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siebie, a modelowe powiazania miedzy ich rynkami finansowymi sa silniejsze niz 
faktycznie wystepujace.  

Jesli wage tak opisanych, mogacych pogorszyc sytuacje makroekonomiczna 
czynnikow odlozyc na skali od 0 do 3, to ich teoretyczne maksimum wynosi 18 punktow. 
W rzeczywistosci w krajach najbardziej wyeksponowanych na dzialanie rosyjskiego 
wirusa, tj. Na Ukrainie I w Moldowie, siega on 12 punktow. W Bialorusi wynosi 11, a w 
Armenii I Tadzykistanie 10 punktow. Na drugim krancu lokuje się Uzbekistan z 5-cioma 
I Turkmenistan z 4-ma punktami. W praktyce oznacza to, ze ta ostatnia grupa krajow jest 
w znikomym juz tylko stopniu podatna na wplyw rosyjskiego zalamania na ich aktywnosc 
gospodarcza.  

Tym bardziej jest ona maly lub w ogole nieznaczacy w przypadku Europy 
Srodkowo-Wschodniej. Tutaj co najwyzej znaczenie moga miec czynniki zaliczone do 
grupy pierwszej I drugiej (obroty handlowe), czwartej (dochody z tranzytu) I szostej 
(ryzyko na krotkterminowych rynkach kapiatlowych). W tym kontekscie Bulgaria I 
Slowacja sa najbardziej narazone na jakis, skadinad minimalny ubytek potencjalnego 
dochodu. Z kolei Czechy, Wegry I Slowenia sa przed wirsuem chronione prawie w pelni.  

Co do Polski zas, to jedynie nieco zmniejszony eksport (zwlaszcza rolno-
spozywczy) oraz ograniczone wplywy z tranzytu towarow przywozonych z Europy 
Zachodniej do Rosji maja jakies znaczenie. Jest to jednak w skali calej gospodarki 
margines, nieistotny statystycznie. Na skali od 0 do 18, suma wszystkich 
oddzialywujacych czynnikow miesci się w przedziale od 1 do 2. W kategoriii wzrostu 
dochodu narodowego oznaczac to moze utrate rzedu dziesietnych czesci punktu 
procentowego PKB. Odrobic to zreszta można z nawiazka poprzez nasza ekspansje na 
rynki zagraniczne, które Rosja utracila.   

Tak wiec jestesmy uodpornieni na rosyjski wirus. Szczepionka zaaplikowana 
kilka lat temu w postaci zasadniczej reorientacji kierunkow handlu I wejscia w faze 
integracji z Unia Europejska oraz wprowadzenie gospodarki na sciezke szybkiego 
wzrostu wciąż dziala. Jesli przeto ostatnio coraz wyrazniej spada, niestety, tempo 
rozwoju naszej gospodarki, to nie ze wzgledu na bledy popelniane w Moskwie.  
 

Yale, 18 grudnia 1998 r.    
       

 
12. 

 
Euro-2006  

 
 Roznica czasu powoduje, ze podczas gdy my tu jezdzimy na nartach jeszcze w 
starym roku, to w Zachodniej Europie rozpoczyna sie bez mala nowa era. Wprowadzenie 
wspolnej waluty na obszarze, który od teraz nazywac bedziemy przez kilka lat, dopoki 
kolejne panstwa nie przystapia do unii monetarnej, Euro-11 � to jedno z 
najdonioslejszych wydarzen w historii Europy. Choc na sprawe patrzymy przede 
wszystkim od strony ekonomicznych I finansowych uwarunkowan oraz implikacji tego 
procesu, to trzeba miec swiadomosc, ze ma on przede wszystkim niebagatelne znaczenie 
polityczne. W dwa pokolenia po wyniszczajacej wojnie sytuacja w naszym regionie jest 
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tak diametralnie odmienna, ze czesc kiedys gleboko podzielonego kontynentu moze miec 
wspolny pieniadz. A tym samym wspolne szanse I, oczywiscie, problemy.  
 Zrodla I nastepstwa pelnej unii monetarnej I wprowadzenie euro zmieniaja 
sytuacje we wspolczesnym swiecie. Obok takiej potegi jak USA, konsoliduje sie coraz 
wyrazniej rownowazny partner, Unia Europejska. Aczkolwiek zawsze bedzie to w 
wymiarze kulturowym I politycznym inny twor niz Stany Zjednoczone, to jednak od teraz 
na scenie gospodarczej dominowac bede juz wyraznie dwaj  gracze, kazdy wytwarzajacy 
po blisko 25 procent swiatowej produkcji. Zmiana ukladu sil pomiedzy nimi I 
podniesienie dlugofalowej konkurencyjnosci Zachodniej Europy to glowna sila 
motoryczna, która doprowadzila z powodzeniem projekt euro do  momentu, który nastal 
wraz z Nowym Rokiem.  
 Rosnaca relatywnie konkurencyjnosc Europy mozna dostrzec dopiero w dluzszej 
perspektywie czasowej. Narazie, bez zwiazku z wprowadzaniem euro, a w wyniku 
zaburzen na swiatowych rynkach kapitalowych, rok 1999 w porownaniu z 1998 oznaczac 
sie bedzie wieksza skala spowolnienia tempa wzrostu w USA niz w Euro-11, w tym 
pierwszym bowiem przypadku z 3,6 do 2,0 proc., a w drugim z 2,8 do 2,2 proc.; w 
Japonii PKB po spadku o 2, 8 proc. W starym roku zmniejszy sie ponownie, ale juz tylko 
o 0,9 proc. W nowym.     
 Trudnosci, które nalezalo pokonac przed uchwalaniem traktatu z Maastricht, byly 
ogromne, a jeszcze wieksze zwiazne byly z jego wdrozeniem. Najczesciej  postrzegano je  
przez pryzmat klopotow,  z jakimi borykaly sie poszczegolne kraje  z dostosowaniem sie 
do  kryteriow konwergencji walutowej. Najwieksze przeszkody nawet u liderow procesu 
integracji sprawialo sprowadzenie na trwale deficytu budzetowego ponizej progu 3 
procent PKB. Na tym tez tle jeszcze w przyszlosci wystepowac beda napiecia, gdyz 
presja na wydatkowanie srodkow budzetowych ponad miare strumienia biezacych 
dochodow nie znika wraz z wprowadzeniem nowej, jednej waluty.  
 Mniejszym problemem bylo zredukowanie do wymaganego poziomu stopy 
inflacji I, w slad za tym, stop procentowych. Dowodzi to zreszta, ze w okreslonych 
warunkach bezposredni zwiazek pomiedzy poziomem deficytu budzetowego I inflacji jest 
ograniczony. Stopa inflacji dla grupy Euro-11 w zakonczonym wlasnie roku wyniosla 1,2 
proc., a w rozpocznajacym sie nie powinna przekroczyc 1,3 proc. Sa to wielkosci 
sladowe. W wypadku obu lat wskazniki te sa mniejsze niz w USA (odpowiednio 1,6 I 2,0 
proc.) oraz nieco wieksze niz w  Japonii (0,4 I minus 0,5 proc.). To co nadal bardzo 
roznicuje kraje Euro-11, to poziom dlugu publicznego w stosunku do PKB. Na tym polu 
najmniej udalo sie osiagnac od czasu ustalenia kryteriow z Maastricht I nadal wiele 
panstw zancznie, niekiedy nawet dwukrotnie, przekracza zalecany wskaznik 60 proc.  
 Wprowadzenie euro jako wspolnej waluty upraszcza transakcje I wzajemne 
rozliczenia pomiedzy coraz bardziej zintegrowanymi gospodarkami Unii Europejskiej. Sa 
one w pelni otwarte, a ich rozwoj opiera sie o ekspansje eksportu I jeszcze szybciej 
rosnace wzajemne przeplywy kapitalu, w tym zwlaszcza inwestycje bezposrednie. I 
chociaz od dzisiaj raptownie znika jeden ze znaczacych rynkow � rynek wymiany walut 
panstw wchodzacych obecnie do Euro-11 � a tym samym istotne zrodlo dochodow dla 
obracajacych nimi bankow I innych posrednikow, to takze pojawiaja sie korzysci dla 
wszystkich. Wyeliminowana bowiem zostaje nie tylko czesc kosztow rozliczen, ale 
przede wszystkim znika ryzyko kursowe w odniesieniu do wzajemnych kontraktow. Ten 



 31

czynnik wplywac bedzie stabilizujaco I stymulujaco na procesy przeplywow towarowych 
I kapitalowych.   
 Ma to wszakze I swój drugi koniec. Otoz wprowadzenie euro jest tozsame z 
rezygnacja z narodowej waluty, a tym samym z atrybutow polityki zwiazanej z jej emisja. 
Panstwa Euro-11 pozbawily siebie we wzajemnych stosunkach tak wazkiego 
instrumentu, jakim jest polityka kursu walutowego.  Jego znaczenie ulegalo ograniczeniu 
od dawna wraz z wprowadzeniem Europejskiego Systemu Walutowgo, teraz jednakze 
kurs walutowy wewnatrz grupy Euro-11 nie istnieje. Tym samym poprawa oplacalnosci 
eksportu, I realizowany ta droga wzrost produkcji oraz zatrudnienia, musza byc osiagane 
wylacznie poprzez poprawe relacji efektywnosciowych � tak jak na rynku wewnetrznym. 
Wydaje sie, ze integracja posunela sie juz tak daleko, ze w sumie wszystkie panstwa 
ugrupowania na tym skorzystaja. Sprzyjac to powinno równiez dlugofalowej strategii 
naszych eksporterow orientujacych sie na rynek Euro-11. Teraz oplacalnosc produkcji 
eksportowj bedzie juz wylacznie funkcja efektywnosci, a nie poddajacych sie wplywowi 
koniunkturalnych I spekulacyjnych czynnikow wahan kursow.        
 Cztery panstwa UE pozostaly poza Euro. Najwazniejsze jest Wielka Brytania, bez 
ktorej euro bedzie tworem ulomnym. O ile mozna sobie wyobrazic funkcjonowanie 
nowego obszaru walutowego przy rosnacej na arenie globalnej konkurencyjnosci bez 
Danii (choc I ona dojrzeje za kilka lat do decyzji o przystapieniu), o tyle pozycja euro nie 
moze nabrac pelnego znaczenia bez gospodarki brytyjskiej. Najblizsze lata doprowadza 
jednak I ten kraj do euro, taka jest bowiem logika procesu integracji. Nie ma sensu 
pozostawanie na jego marginesie  - Wielka Brytania jest przeciez czloniekm UE � gdy 
jednoczesnie pragnie sie w pelni  korzystac z jego zalet. 
 Ta konstatacja wyzanaczac tez musi nasza narodowa strategie integrecji 
europejskiej. Dwa lata temu KERM I KIE przyjely program �Euro-2006�, który jest 
integralna czescia �Strategii dla Polski�. Antycypujac powstanie euro, z jednej strony, 
oraz wejscie Polski za kilka lat do Unii Europeijskiej, z drugiej strony, �Euro � 2006� 
wyznacza sciezke naszego dojscia do euro. Integracja Polski z UE musi byc pelna, gdyz 
wtedy tylko w pelni przyniesie nam  oczekiwane korzysci. Wpierw jednak 
przeprowadzone do konca  musza byc niezbedne reformy strukturalne, co przesadzi o 
naszej zdolnosci do przystapienie do UE, oraz zwienczony musi byc powodzeniem 
trwajacy wciaz proces stabilizacji gospodarki. 
 Udalo sie juz kilka lat temu sprowadzic poziom deficytu budzetowego ponizej 3 
proc. I dlugu publicznego poniezj 60 proc. PKB. Zejscie na trwale z inflacja ponizej 2 
proc. Wymaga jeszcze kilku lat wytrwalosci. Warto przy tym miec swiadomosc, ze 
zejscie z 10 do 1 procent jest trudniejsze, niz z 1000 do 100, czy tez ze 100 do 10, choc w 
kazdym przypadku chodzi o dziesieciokrotna redukcje stopy inflacji.  
 Szkoda, ze NBP juz rok temu nie zmienil kompozycji koszyka walut, 
umieszczajac w nim ecu w miejsce czterech walut europejskich. Teraz natomiast lepiej 
byloby calkowicie zwiazac sie z euro, uniezalezniajac sie od znacznych wahan kursu 
dolara, które spowodowane sa bardziej czynnikami spekulacyjnymi niz 
koniunkturalnymi, zwlaszcza ze nie inaczej bedzie w 1999 roku. �Euro-2006� pokazuje, 
w jaki sposob mozna doprowadzic nasza gospodarke do stanu gotowosci przystapienia do 
euro okolo roku 2004 tak, aby moc je wdrozyc u nas do obiegu poczawszy od roku 2006. 
To juz tylko siedem lat,  z ktorych pierwszy wlasnie sie zaczyna.  
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 Dosiego Roku!  
 

Killington, Vermont, 31 grudnia 1998 r. 
 

 
13.  

 
Czas sprzedawac, czas kupowac 

 
Pierwszy tydzien nowego roku wzbogacil Amerykanów. Po przerwie swiatecznej 

jeszcze interesy w sferze produkcji I uslug nie rozkrecily sie na dobre, a juz notowania na 
nowojorskiej gieldzie poszly wysoko w góre, a w slad za tym o dziesiatki miliardów 
dolarów wzroslo papierowe bogactwo. Indeks Dow Jones, który podczas 1998 roku 
wzrósl o 16 procent, przez pierwsze dni tego roku zwiekszyl sie o kolejne 4 procent, a 
indeks Nasdaq � po wzroscie az  o prawie 40 procent w minionym roku � podniósl sie o 
kolejne prawie 6 procent. Podobne wzrosty odnotowano na innych gieldach najbardziej 
rozwinietych panstw, w tym takze w Niemczech, gdzie indeks DAX skoczyl o ponad 8 
procent (w minionym roku podniósl sie on o 26,6 proc. W dolarach, choc w markach 
tylko o 17,7 proc.).  

Na gieldach wschodzacych rynków rok zapoczatkowany zostal w bardziej 
zróznicowany sposób, a zmiany w poszczególnych krajach sa róznokierunkowe. Na 
obecnie najwazniejszym z punktu widzenia implikacji dla gospodarki swiatowej rynku, tj. 
W Brazylii, indeks Bovespa, który w ubieglym roku spadl o 38,5 procent (w walucie 
krajowej o 33,5 procent), podskoczyl przez pierwsze dni tego roku o prawie 8 procent, a 
następnie � kiedy tylko nastroje zmienily sie pod wplywem wiadomosci o jednostronnym 
zawieszeniu obslugi dlugu jednej z prowincji wobec rzadu federalnego � spadł o okolo 6 
procent. Mialo to wiekszy wplyw na reakcje gieldy w Sao Paolo niz dobre wiadomosci z 
Brasilii, gdzie udalo sie dojsc w Kongresie do porozumienia w sprawie  waznych ustaw, 
które u nas okreslane sa jako �okolobudzetowe�. Tak glebokie wahniecia z dnia na dzien 
pokazuja, ze oceny analityków I idace za tym spekulacje inwestorów bazuja czesto na 
watpliwych przeslankach czy przypadkowych skojarzeniach.    

Dobrze tez wystartowala warszawska gielda. Aczkolwiek nie ekscytuje  
miedzynarodowych inwestorów przede wszystkim ze wzgledu na relatywnie nikly 
rozmiar, to z pewnoscia ich zainteresowanie penetrowaniem naszego rynku kapitalowego 
w tym roku bedzie roslo. Nadal przy tym, w obliczu postepujacej liberalizacji 
przeplywów kapitalowych, silne I bezposrednie beda zwiazki pomiedzy tendencjami na 
swiatowym rynku a tym, co bedzie dzialo sie u nas. Wiecej nawet � zwiazki te w 
wiekszym  stopniu determinowac beda notowania na naszej gieldzie niz procesy 
ekonomiczne I polityczne zachodzace u nas w kraju. A zatem zupelnie odwrotnie niz np. 
W Korei Poludniowej czy Turcji, nie mówiac juz o Brazylii, gdzie zasadnicze znaczenie 
bedzie miala dynamika procesów wewnetrznych.  

Dlaczego? Otóz w swiecie realiów gospodarczych nic sie bardziej nie rózni od 
podrecznikowych ujec I modelowych prezentacji niz sytuacja na rynkach kapitalowych. 
Te pierwsze podporzadkowane sa nieublaganej logice matematycznej I dyscyplinie 
naukowego wnioskowania, tymi drugimi zas w ogromnej mierze rzadza nastroje I emocje 
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chwili.  To sklania wielu analityków do poszukiwania nieistniejacych zwiazków miedzy 
zjawiskami albo tez kreowanie takich pozornych zwiazków ex post. Gdyby pierwsze 
robocze dni roku charakteryzowaly sie znaczacym spadkiem, a nie wzrostem notowan na 
Wall Street, to slyszelibysmy ogrom wyjasnien, jak to oczekiwanie na poczatek procesu 
prezydenta Clintona przed Senatem wplynelo na spadek kursów. Skoro jednak gielda sie 
tym zrazu nie przejela, to dobrze, ze przynajmniej nie musimy czytac wyjasnien 
odwrotnych. Gdyby u nas ceny akcji po Sylwestrze spadly, to pewnie tlumaczono by to 
sporami wewnatrz rzadzacej koalicji wokól budzetu. Skoro jednak start gieldy okazal sie 
bardzo dobry, to nie akcentuje sie zwiazków miedzy brakiem dobrego budzetu a 
sredniookresowymi perspektywami rynku kapitalowego.  

Czego zatem mozna oczekiwac w 1999 roku? Czy trwajacego boomu na gieldach 
zachodnioeuropejskich I rychlego przekroczenia mitycznej granicy 10.000 punktów, a 
potem dalszego, trwajacego juz piaty rok z rzedu wzrostu notowan w Nowym Jorku?  
Otóz nie. Bylby to duzy � I kosztowny � blad kalkulacji. Wiecej nawet, bylby to dowód 
niezrozumienia istoty sprawy. Wall Street wejdzie niedlugo w faze bessy. Próby 
wyjasniania hossy ostatnich lat, a zwlaszcza miesiecy solidnymi podstawami 
makroekonomicznymi (tzw. Fundamentals) sa niewlasciwe. Na nowojorskiej gieldzie � w 
duzo wiekszym stopniu niz w Zachodniej Europie � mamy do czynienia z �balonem�. 
Tylko w czwartym kwartale zeszlego roku ponad 100 miliardów dolarów przeplynelo, z 
motywów czysto spekulacyjnych, z rynku aktywów bankowych na rynek akcji. Moze to 
potrwac jeszcze troche, ale potem nastapi gleboki spadek notowan. I wcale nie dlatego, ze 
sie drastycznie pogorszy sytuacja w sferze realnej, nadchodzaca bowiem recesja w USA 
bedzie stosunkowo lagodna, jak tez I nie dlatego, iz poglebi sie I rozleje na swiat kryzys 
brazylijski.  

Zalamanie na Wall Street nastapi tylko dlatego, ze wysrubowanie Dow Jones 
powyzej 9.500 punktów nie jest w zadnej mierze uzasadnione poprawa sytuacji w sferze 
realnej. Przeciez raptem tylko 5 miesiecy temu Dow Jones oscylowal wokól pulapu 7.500 
punktów, a od tego czasu nic na lepsze w amerykanskiej gospodarce sie nie zmienilo. 
Dzisiaj zatem najlepsza pora, aby na amerykanskiej gieldzie sprzedawac. Rzecz a tym, ze 
tylko bardzo nieliczni zdaza.  

A gdzie kupowac? Otóz między innymi u nas. Na pozór paradoksalnie, bo tez bez 
zwiazku z relatywnie pogarszajaca sie sytuacja w sferze realnej, WIG bedzie w tym roku 
wyraznie rósl. Odwrotnie niz w USA czy Brazylii, u nas poczatek roku jest zwiastunem 
calorocznej tendencji, oczywiscie, przy licznych �wzlotach I upadkach�. Nie zaszkodza 
temu � do czasu � coraz powszechniej dostrzegane bledy polityki gospodarczej I ich 
pietrzace sie skutki, glównie gleboki spadek tempa wzrostu dochodu narodowego, 
pogarszajaca sie rentownosc produkcji, narastajacy szybko deficyt rachunków obrotów 
biezacych oraz wytracanie dynamiki antyinflacyjnej w tym roku. Zanim to jednak 
przeniesie sie na oczekiwania inwestorów gieldowych, sporo jeszcze oni ulokuja  na 
rynku kapitalowym. Do krajowych inwestorów wartkim strumieniem dolacza tez 
zagraniczni. U nas bowiem, odwronie niz w USA, wystepuje ogólne niedoszacowanie 
wartosci spólek gieldowych I niektórych innych firm. Ttaki swoisty �antybalon�.  

Jesli nawet amerykanski FED usilowalby spuscic troche powietrza tej nadymanej 
spekulacyjnie koniunktury poprzez podniesienie stóp procentowych, co natychmiast 
wywolaloby recesje w USA, to I tak Dow Jones pójdzie w dól, tyle ze mniej gwaltownie. 
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Jesli zas zdecyduje sie na dalsze obnzenie stóp procentowych (co powinien uczynic), to 
balon peknie. Uciekajace stad cisnienie po czesci pojawi sie u nas, a takze na niektórych 
innych rynkach. Trzeba umiec to wygrac. Najlepiej sprzedajac teraz w Nowym Jorku, a 
kupujac w Warszawie.  

 
Waszyngton, 8 stycznia 1999 r.   

 
                     

14.  
 

Karnawal w Rio 
 
 Aczkolwiek brazylijski kryzys byl w sposob oczywisty do przewidzenia � mowilem 
o tym takze w wywiadzie dla �PiG� we wrzesniu ubieglego roku � to jednak wydaje sie on 
byc dla wszystkich wielkim zaskoczeniem. Takze dla Miedzynarodowego Funduszu 
Walutowego, ktory nazajutrz po dewaluacji reala wydal tylko zdawkowy komunikat, 
czekajac na dalszy rozwoj sytaucaji I zastanawiajac sie, co czynic w obliczu pietrzacych sie 
trudnosci. Podobnie postapil Sekretarz Skarbu Robert Rubin, a takze Prezydent Bill 
Clinton, ktory w tych dniach ma tez I inne klopoty�  

Tutaj jednak � w MWF I w Waszyngotnie � sprawa brazylijskiego tapniecia ma 
daleko szersze implikacje. Tym razem z niezwykla ostroscia oceniana bedzie nie tylko 
brazylijska polityka, ale takze jej ukierunkowywanie oraz finansowe wspieranie przez 
administracje amerykanska I � pod jej wplywem � MWF. Dwa czynniki zadecydowaly o 
olbrzymim zaangazowaniu sie USA I MFW w pakiet ratunkowy dla Brazylii.  

Po pierwsze, po zalamaniu w Azji Wschodniej I krachu w Rosji to wlasnie Brazylia 
stala sie poligonem toczacej sie batalii o to, kto ma racje. Dyskusje wokol roli MFW I 
Banku Swiatowego oraz wokol sposobow finansowania I kontrolowania tych instytucji 
trwaja. Zwlaszcza MFW, aby obronic swoja pozycje, musi udowodnic, ze jego polityka sie 
sprawdza. Na tym samym zalezy administracji prezydenta Clintona, a Brazylia miala to 
udowodnic. Nawet za duze pieniadze. Ani jedni, ani drudzy nie sa wciaz sklonni przyznac, 
ze popelniono powazne bledy, glownie w wyniku nadmiernego rozregulowania swiatowych 
rynkow finansowych, braku koordynacji polityk kursow walut I wymuszania 
nierealistycznych dostosowan budzetowych.  

Po drugie, zwiazki Brazylii oraz calej Ameryki Lacinskiej z polnocnym sasiadem sa 
daleko silniejsze niz w przypadku innych �wschodzacych rynkow�. W przypadku 
otwartego kryzysu I zalamania w Brazylii juz bezposrednie interesy amerykanskich 
producentow I inwestorow sa narazone na powazny szwank. Stad tez wysokie koszty 
wysilkow skierowanych na pomoc dla tego kraju byly latwo zaakceptowane w polowie 
listopada zeszlego roku.  
 Szybko zmontowano wowczas pakiet na kwote 41,5 milarda dolarow. 18 milardow 
pochodzi ze srodkow MFW, ktory w miedzyczasie, po decyzjach Kongresu 
amerykanskiego, uzyskal wreszcie dlugo oczekiwany zastrzyk mniej wiecej na taka sama 
kwote. 14,5 milarda bierze sie z zobowiazan okolo 20 panstw. W tej sumie jest 5 miliardow 
ze specjalnego funduszu utworzonego w amerykanskim Ministerstwie Skarbu. W 
odroznieniu od meksykanskiego pakietu sprzed czterech lat, ktory byl asekurowany przez 
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zastaw czesci dochodow z eksportu ropy naftowej, tym razem ograniczono sie tylko do 
wysokiego oprocentowania, tj. 4 procent powyzej amerykanskich bonow skarbowych. 
Drogo. Pozostale 9 miliardow wlozyl do pakietu BS I Miedzyamerykanskiego Banku 
Rozwoju.   
 A wszystko po to, aby podtrzymac bardzo zadluzona gospodarke. I to w okresie 
kulminacji kampanii wyborczej, ktora doprowadzila do reelekcji prezydenta Fernando 
Cardoso. On sam zas � swietny skadinad fachowiec I byly minster finansow, ktory wygral 
ponownie wybory m. in. dzieki opanowaniu konsekwentnej polityce stabilnosci reala � 
przygotowal wraz z ministrem finansow Pedro Malanem pakiet stabilizacyjny. Bylo to 
najpilniejsza koniecznoscia, choc juz wtedy bylo na to za pozno. Brazylia ma ponad 250 
milardow dolarow dlugow do splacenia w najblizszym czasie, glownie kredytorom I 
inwestorom z USA.   
 Deficyt budzetowy jest tak duzy, ze w zaden sposob nie moze byc sfinansowany ze 
zrodel wewnetrznych. Koszty obslugi dlugu zagranicznego sa tak wielkie, ze to one tworza 
ten deficyt. Pomimo to � miast podjac zorganizowana na wielka, miedzynarodowa skale 
restrukturyzacje calego dlugu zagranicznego � zdecydowano, ze stabilizacje mozna 
osiagnac poprzez wysoka stope procentowa przy stabilnym kursie I, oczywiscie, glebokim, 
kolejnym  �zaciskaniu pasa�. A trzeba pamietac, ze Brazylia to kraj o wielkich obszarach 
biedy I ogromnych, jednych z najwiekszych na swiecie, rozpietosciach dochodow.  

Pakiet z listopada 1998 roku zaklada, ze wobec deficytu w granicach 7 procent 
PKB, pierwotna nadwyzka dochodow nad wydatkami (tj. Bez kosztow obslugi zadluzenia) 
ma wyniesc 2,6 procent w 1999 roku, 2,8 procent w 2000 roku oraz 3 procent w 2001 roku. 
Brazylijski rzad przez minione trzy miesiace borykal sie z trudnosciami zwiazanymi z 
wdrozeniem pakietu. Wiele jego punktow wymagalo akceptacji parlamentu, ktorej nie 
udalo sie uzyskac w pelni. Przede wszystkim rzad zobowiazl sie w porozumieniu z MFW 
do redukcji wydatkow tylko w tym roku o 7,3 miliarda dolarow oraz zwiekszenia wplywow 
podatkowych o ponad 6 miliardow. Osiagniecie tych celow nie jest juz mozliwe w tym 
roku.  

Od poczatku uwazam, ze bylo I jest to nierealne. Nie dziwi zatem decyzja o 
dewaluacji. Technicznie dokonana zostala ona podobnie jak w Rosji, poprzez poszerzenie 
pasma wahan, ale de facto sprowadza sie do obnizenia kursu reala. Brazylia postapila 
slusznie. Tym bardziej, ze zdewaluowala reala, majac jeszcze wysokie rezerwy, choc juz o 
jedna trzecia mniejsze niz przed rokiem, kiedy to wynosily one 60 milardow dolarow.  

Kryzys brazylijski jest niebezpieczny przede wszystkim dlatego, ze rozleje sie po 
sasiednich panstwach. I chociaz prezydent Argentyny � Carlos Menem � zastrzegal sie, ze 
w jego kraju dewaluacji nie bedzie, to jednak bedzie. Sztywny kurs peso w ramach 
�currency board� jest juz nie do utrzymania. Kryzys brazylijski zatem moze prowadzic do 
kryzysu kontynentalnego, nie pozostawiajac na uboczu Ameryki Polnocnej.   
 Teraz wiele zalezy od reakcji rynku. Brazylia jest bardzo mocno wyeksponowana na 
falowe odplywu I doplywy kapitalu. W tym tygodniu byly dni, kiedy wyciekalo ponad 
miliard dolarow. Skorzystac na tym moze takze I nasz rynek kapialowy, jesli tylko polityka 
finansowa potrafi zatrzymac docierajacy do nas kapital. To jest mozliwe.  

W Rio zas, jak co roku o tej porze, wkrotce zaczyna sie karnawal. Dzieki kryzysowi 
dla zagranicznych turystow bedzie nawet taniej. I to jest jedyna pociecha.         

 



 36

   Waszyngton, 15 stycznia 1999 r.  
 

 
15.  

 
Rynki, polityka I ekonomia 

 
 Logika procesow ekonomicznych jest nieublagana. Nie udalo sie jej oszukac w 
Indonezji, nie powiodlo sie w Rosji, to nie mozna jej tez ominac bokiem I w Brazylii. 
Problem ten jest jednakze daleko szerszy, nie chodzi tu bowiem tylko o te wielkie kraje, 
ani tez o sporo innych gospodarek przechodzacych podobne trudnosci. W istocie mamy 
do czynienia nie tyle z lancuchem kryzysow w grupie tzw. Wschodzacych rynkow, ile z 
kryzysem samej koncepcji �emerging markets�.  
 Dominuje uproszczone I podporzadkowane moznym tego swiata podejscie do tej 
grupy panstw. W krajach rozwinietych sa one postrzegane przede wszystkim � a niekiedy 
wylacznie � jako wylaniajace sie a to z Trzeciego Swiata, a to z realnego socjalizmu 
nowe rynki kapitalowe. Maja one sluzyc korzystnym inwestycjom portfelowym, a zatem 
uwaga skupia sie glownie na kreowaniu pozadanych tendencji w odniesieniu do notown I  
kursow na rynkach finansowych, bez dostatecznej pieczy o to, co sie dzieje w sferze 
realnej.  

Najjaskrawszym przykladem takiego zwichniecia jest Rosja, ktora wpierw byla 
okrzyczana najlepszym �rynkiem� swiata w 1997 roku, aby zaraz potem � w roku 1998 � 
zasluzyla sobie na miano rynku najgorszego. Faktycznie zas w obu tych latach, jesli tylko 
spojrzec przez pryzmat procesow realnych, byla to gospodarka bardzo zla. Tak nalezalo 
ja postrzegac I wtedy, kiedy notowania szly szybko w gore, jak I wowczas, kiedy ich 
notowania zalamaly sie kompletnie, gdyz przez caly czas sfera realna grzezla w bardzo 
glebokim kryzysie.      

W neoliberlnym podejsciu do �wschodzacych rynkow� sfera realna jest zazwyczaj 
gdzies w tle, czestokoroc pozostajac niedoceniana, a to co tam sie dzieje, bywa 
lekcewazone badz traktowane jako mniej istotne. Faktyczna produkcja moze spadac, jej 
rentownosc sie pogarszac, bezrobocie rosnac I bieda poglebiac, a jednoczesnie kursy 
walutowe I stopy procentowe moga byc tak ustawione, ze przez pewien czas 
inwestowanie w taka gospodarke � a dokladniej w jej rynkek kapitalowy � moze byc 
bardzo oplacalne. Do czasu.  

Otoz krazenie olbrzymiego plynnego kapitalu wokol gospodarek, ktore wlaczaja 
sie w nurt globalny poprzez daleko posunieta internacjonalizacje I liberalizacje, moze im 
nie tylko pomoc, ale I zaszkodzic. Kapital ten bowiem w zasadniczej mierze koncentruje 
swoja uwaga na spekulacjach, a nie dlugoterminowym inwestowaniu w sfere realna. 
Spekulacje te dla inwestorow zewnetrznych I powiazanych z nimi miejscowymi grupami 
interesow sa tym bardziej oplacalne, im dluzej udaje sie utrzymywac rownoczesnie w 
miare stabilny kurs walutowy I wysokie realne stopy procentowe. Oczywiscie, przy w 
miare nieskrepowanej wymienialnosci pieniadza I zliberalizowanym dostepie inwestorow 
zagranicznych.  

Stad tak silny nacisk na utrzymanie kursu rubla w okolicach 6 za dolara az do lata 
ubieglego roku, wczesniejsze proby stlamszenia kursu indonezyjskiej rupii ponizej 4000 
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za dolara, czy tez utrzymania do niedawna brazylijskiego reala na poziomie jemu 
rownym. W kazdym z tych pryzpadkow � a jest ich wiecej przeciez � wartosc walut byla 
przeszacowana, a proby utrzymywania ich wygorowanych kursow musialy kosztowac 
mnostwo. Cena za to jest wysoka stopa procentowa, za co w koncu placa z jednej strony 
podatnicy (poprzez wyzsze koszty obslugi swego dlugu publicznego), z drugiej zas 
przedsiebiorcy (poprzez wyzsze koszty kredytu). Korzystac, aczkolowek znowu do czasu 
tylko, moga wszyscy, poniewaz takiej polityce towarzyszy relatywnie nizsza inflacja.  

Nadchodzi jednak chwila, kiedy trzeba urealniac kurs walutowy, co powoduje 
zaburzenia na rynkach. Inwestorzy � choc nie tylko oni, bo politycy czesto takze � 
panikuja w takich okolicznosciach. Jesli w slad  za tym odplyw kapitalu jest wazacy, to 
jednorazowa dewaluacja bynajmniej nie moze przywrocic biezacej rownowagi; proces 
dewaluacji I towarzyszaca mu destabilizacja trwa.  

Remedium na tego rodzaju zaburzenia nie jest ordoksja MFW wedlug znanych 
monetarystycznych recept. Jak pokazuje kraj po kraju, kryzys po kryzysie � w roznych 
okolicznosciach, w odmiennych uwarunkowaniach instytucjonalnych, na roznych 
kontynentach � rzecz nie tylko w przejrzystosci transakcji finansowych, dobrej regulacji 
rynkow I zdrowych finansach publicznych. Nie mozna budowac dobrej koniunktury na 
spekulacjach, w oderwaniu od procesow realnych. Krotko: nie ma mowy o dobrym 
pieniadzu w zlej gospodarce. Nie ma szans na trwajace nieustannie lukratywne interesy 
bez inwestowania w sfere produkcji.   

Stad tez po serii kryzysow (a bynajmniej nie jest ona jeszcze zakonczona) I 
nieuniknionym przeniesieniu sie ich nastepstw takze do sfery realnej panstw 
najbogatszych, nadchodzi wreszcie czas zweryfikowania dominujacych doktryn 
ekonomicznych, ktore tkwia u podstaw polityki rzadzacej swiatem. Teraz trudno juz 
bedzie tlumaczyc zawirowania na swiatowych rynkach bledami lokalnymi. Mozna to bylo 
cwiczyc jeszcze w przypadku Indonezji I Rosji, ale w odniesieniu do Brazylii I innych 
panstw Poludniowej Ameryki bedzie trudniej o akceptacje takich interpretacji. W tym 
ostatnim bowiem przypadku wiernie przestrzegane byly recepty neoliberalnego 
monetaryzmu.  

Zaklada on, ze stabilizacja finanasowa jest najwazniejsza I zasadniczo sama z 
siebie z czasem powinna wymusic poprawe efektywnosci mikroekonomicznej I 
konkurencyjnosci. Inne dzialania zatem, w tym interwencjonizm panstwa poprzez 
polityke handlowa I przemyslowa oraz instytucjonalna obudowa rynku, mialyby byc 
nieistotne. A tak nie jest.  

Mysle przeto, ze nadchodzi czas glebszej korekty nie tylko doraznych polityk 
gospodarczych, ale rowniez pewnych szybko sie zuzywajacych doktryn ekonomicznych. 
Tak jak wspolczesny monetaryzm rodzil sie I poczal brac gore wowczas, gdy keynesizm 
stwala sie coraz mniej skuteczny, tak teraz gore zacznie brac ekonomia instytucjonalna. 
Szkoda tylko, ze takim kosztem.  

  
 

Waszyngton, 22 stycznia 1999 r.    
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16.  

 
Kolizje i intrygi   

 
 Amerykanskie widzenia swiata jest wciaz dosc stereotypowe. Nadal dominuje 
przekonanie, ze przynajmniej w tym wieku � a juz na pewno wspólczesnie � nic dobrego 
nie moze sie stac bez USA I zaangazowania Amerykanów. Jesli swiat zmienia sie na 
lepsze, to z pewnoscia musi tak sie dziac za ich sprawa, a jesli gdzies dzieje sie zle, to 
dlatego, ze Amerykanie tam nie zjawili sie na czas. Nawet przy okazji wizyty papieza w 
St. Louis prezydent Clinton nie omieszkal podziekowac Janowi Pawlowi II za jego 
znaczacy wklad do zmiany duchowego oblicza I systemu wartosci w Europie 
Wschodniej, jakby papiez w naszej czesci swiata realizowal jakas ich, amerykanska 
misje. A ciekawsze byloby, gdyby goszczac papieza prezydent USA ustosunkowal sie nie 
do ocen charakteru zmian w krajch posocjalistycznych, ale odniósl sie do jego mysli 
wypowiedzianej kilka dni wczesniej w Meksyku.  
 Otóz papiez stwierdzil, ze nie mozna godzic sie z tym, aby globalizacja I 
kapitalizm laczyly sie z narastajacymi nierównosciami spolecznymi, szerzaca sie w wielu 
miejscach swiata bieda oraz niesprawiedliwoscia spoleczna. Niestety, mimo wagi slów 
papieza I ich nosnosci tak sie nie dzieje. Nie tylko w Ameryce Lacinskiej, ale równiez w 
USA, tak za czasów republikanów, jak I obecnie pod rzadami demokratów. Kapitalizm 
ogarniajacy wszechmocnie caly prawie swiat musi w obecnej fazie swego rozwoju 
przyniesc dalsze poglebianie sie nierównosci. I nic tu nie pomoga wezwania nawet 
najwiekszych autorytetów, gdyz tak wlasnie dzialaja wewnetrzne mechanizmy 
redystrybucyjne wolnego rynku. Mógl przekonac sie o tym równiez papiez, porównujac 
biede Meksyku z bogactwem USA.  
 Zmiana takiego stanu rzeczy wymaga istotniejszej przebudowy 
miedzynarodowego ladu ekonomicznego. Na pewno sa do tego potrzebne wzywania, ale 
jeszcze bardziej niezbedna jest wola polityczna tych, co decyduja. A niepomiernie wiecej 
w tych sprawch ma do powiedzenia � a dokladniej do zrobienia � Waszyngton niz 
Watykan. Mysle jednak, ze cos powoli I tu sie zmieni. Nie dlatego, ze wzywa do tego 
papiez, ale z tej przyczyny, iz coraz bardziej narastaly beda watpliwosci co do obecnego 
ladu rzadzacego gospodarka globalna. A to na tle kryzysu, który nie tylko dotyka 
biednych, ale ostatnio coraz dotkliwiej takze bogatych.   
 Ci ostatni tym pierwszym niby zawsze chca pomóc. Z taka wielka fala pomocy 
krajom posocjalistycznym mamy do czynienia od dziesieciu lat. Jednakze wciaz nie ma 
jasnosci co do jej skali I beneficjentów. Nie wiadomo, w wielu wypadkach, kto komu 
pomógl � I w czym? Brak jest glebszych studiów co do efektywnosci tej pomocy, 
szacowanej w sumie juz na setki miliardów dolarów. Na tym tle prawdziwie rewelacyjna 
jest wlasnie wydana ksiazka profesor Janine Wedel pt. �Kolizje I intrygi. Dziwny 
przypadek Zachodniej pomocy dla Europy Wschodniej 1989-1998� (�Collision and 
Collusion. The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe 1989-1998�, St. Martin 
Press, New York, s. 286).  
 W oparciu o bardzo bogate studia I wnikliwa analize � prowadzona z werwa z 
pozycji antropologa, a nie ekonomisty czy finansisty � autorka pokazuje pokretne czesto 
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drogi, którymi plynely pieniadze � a z nimi ludzie, koncepcje, idee. A pieniadze plynely 
nie tylko w jedna strone. Dobrze udokumentowane w wyniku studiów I dzieki ponad 
tysiacu rozmów przeprowadzonych w wielu krajach obserwacje pokazuja, ze ogrom 
srodków dostarczanych w ramach tzw. Pomocy byl przechwytywany przez dobrze 
ustawione osoby I instytucje, czestokroc takze z piedestalu politycznego.  
 Spektakularnym przykladem jest sprawa wykorzystywania przez grupe rosyjskich 
polityków zajmujacych sie finansami publicznymi I prywatyzacja oraz ich doradcami z 
Harvardzkiego Instytutu Miedzynarodowego Rozwoju wielu milionów dolarów z 
funduszu pomocy USAID. Dzialo sie to niezgodnie z przeznaczeniem I w celach czysto 
prywatnych, poprzez wykorzystywania wewnetrznych informacji dla lukratywnych 
transakcji na rynku kapitalowym I intratnych kontraktów prywatyzacyjnych. Ciekawe, ze 
sprawa ta wciaz nie znajduje wlasciwego naglosnienia � chocby takiego jak wystepki w 
lonie Miedzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.  
 Daleko wiecej jest przykaldów dobrze ukierunkowanych transferow finansowych, 
jak udzial Unii Europejskiej w programach rozwoju wielu przygranicznych regionów, czy 
dzialania budapesztanskiego centrum ochrony srodowiska. Srodki z USA, wraz z 
doradztwem prawnym, pomogly w kilku krajach w rozwoju tzw. Malej 
przedsiebiorczosci.   

Komentujac tezy I opinie autorki na seminarium na George Washington 
University skupilem jednak uwage na sprawach ogólnych, zwlaszcza na strone 
makroekonomiczna, jak I techniczna zaangazowania Zachodu w nasza transformacje. W 
nasza, bo to my ja robimy, choc wielu Amerykanów nadal jest przekonanych, ze to ich 
pomysl I ich robota. Otóz uwazam, ze skutecznosc tzw. Pomocy zawsze zalezy od obu 
stron; trzeba umiec dawac I trzeba umiec brac. Tak jednakze, aby sluzylo to sensownym 
reformom I dlugofalowemu rozwojowi, a nie jakims waskim grupom interesu, partiom 
przychylnym sponsorom, czy tez podporzadkowanym im mediom.  
 Dalej, nie mozna traktowac jako pomocy inwestycji. A wiele z tego, co do nas 
doplynelo z szyldem �AID�, w istocie bylo wyrafinowana forma wysoko oplacalnych 
lokat czy tez szczególnym rodzajem inwestycji w kapital ludzki. Nie bez powodu ogrom 
srodków, przy silnym nacisku politycznym, byl I nadal jest kierowany na �pomoc� w 
prywatyzacji przede wszystkim sektora finansowego. Prywatyzacje banków, 
telekomunikacji I sektora energetycznego Zachód wspieral na duzo wieksza skale niz 
walke z ubóstwem. 

Pomoca tez nie sa pozyczki MFW, BS czy EBOiR. To sa oprocentowane, zwrotne 
kredyty, udzielane zreszta na bardzo twardych warunkach. Natomiast trzeba umiec 
docenic pomoc techniczna okazywana przez te I inne organizacje miedzynarodowe, 
swiatlych ekspertów rozumiejacych realia transformacji, wiele rzadów panstw OECD, 
liczne organizacje pozarzadowe. Z takiej pomocy trzeba wszakze umiec korzystac, 
stawiajac wlasciwe pytania I nie zawsze sluchajac wszystkich odpowiedzi.  
 Tak wiec na Zachodniej pomocy dla Wschodniej Europy jedni wyszli dobrze, 
chocby Estonia, drudzy fatalnie, zwlaszcza Rosja. Inni � jak Ukraina � maja wciaz 
jeszcze szanse tego uniknac. Polska, pomimo wielu incydentów, o których takze mowa w 
ksiazce J. Wedel, skorzystala z tej pomocy najwiecej. Z wielu powodów. Po pierwsze 
dlatego, ze byla pierwsza. Po drugie dlatego, iz jest geopolitycznie wazna. Po trzecie, 
poniewaz jest duzym �wschodzacym rynkiem�. Po czwarte, poniewaz uzyskala jako 



 40

jedyny kraj regionu pomoc najwieksza, tj. Redukcje zagranicznego dlugu. Wreszcie po 
piate � co najwazniejsze � z tego powodu, ze umielismy prowadzic w tej materii madra 
polityke. I jesli przy okazji ktos sie �na boku� dorobil, a wiele strumykow plynacej 
�pomocy� bylo faktycznie bardzo oplacalnymi inwestycjami dobroczynców, to I tak saldo 
jest dla nas korzystne. Teraz pora pomagac juz sobie samemu, ale takze innym. Chocby 
dobrze u nich inwestujac.         

 
Waszyngton, 29 stycznia 1999 r.  

 
 
17.  

 
Przemeblowanie 

 
 Minione dziesięć lat zmieniło oblicze świata. Ktoś mógłby powiedzieć, że 
zmienia się ono nieustannie, ale ostatnia dekada jest pod tym względem szczególna. Z 
kilku powodów. Zmieniła się mapa niemałego kawałka świata. W wielu domach wciąż 
jeszcze widnieją nań stare kontury, dziś już o znaczeniu historycznym. Moją najnowższą 
książkę, która wkrótce się ukaże pt. �Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka 
transformacji�, otwiera właśnie taka stara, a zamyka nowa mapa.  

Dla nas wszystkich najważniejszym, bez wątpienia, faktem jest ustrojowa 
transformacja związana z wprowadzeniem społecznej gospodarki rynkowej. Na ile będzie 
ona społeczna i jak konkurencyjny będzie to w końcu rynek, to się jescze okaże,jednakże 
postęp dokonnay w tej mierze jest niewątpliwy. Warto się od czasu do czasu nad tym 
zastanowić, a zawsze najlepszą okazją ku temu są rocznice. Takie jak dzisiaj, kiedy to 
mija właśnie dziesięć lat od Okrągłego Stołu. Wtedy stało się kilka rzeczy.  

Po pierwsze, udowodniono, że najlepszym sposobem przezwyciężania różnic 
poglądów i interesów jest dialog. Jakby nie wydawało się to oczywiste, nie było to tak 
jasne dla wszystkich i wszędzie ani wtedy, ani teraz. Tej lekcji zatem trzeba uczyć się 
nadal. Przypadkowo tak się składa, że ponownie także u nas, w Polsce, kiedybto władza 
zastanawia się, czy z demonstrującymi rolnikami lepiej rozmawiać czy też może walczyć. 
Dylematów podobnych nie brakuje również i gdzie indziej.  

W Rumunii trzeba rozmawiać z górnikami, bo gdy w roku 1990 i 1991 nie 
rozmawiano, kosztowało to wiele. Do Francji zapraszani są - nie bez trudności i przy 
uciekaniu się do groźby użycia siły � Serbowie i Albańczycy z Kosowa. W Moskwie 
premier Jewgienij Primakow proponuje wypracowanie konsensusu w trójkącie: prezydent 
� rząd � parlament po to, aby ten pierwszy nie zechciał raz jeszcze strzelać do tego 
trzeciego. W Chinach zaś nadal rozbieżności rozwiązuje się bez tego rodzaju dialogu, ale 
i tam � z czasem � do tego dojdzie.  

Po drugie, zrozumiano, że rozwiązanie piętrzących się trudności gospodarczych 
nie jest możliwe bez stworzenia ku temu odpowiednich podstaw politycznych. To 
właśnie polski Okrągły Stół unaocznił to także innym krajom regionu, które � choć bez 
uciekania się do naszego oryginalnego podejścia � poszły w tym samym kierunku. Jedni 
po czesku, realizując swoją �aksamitną rewolucję�, inni �po rumuńsku�, przy małej dozie 
dialogu, a sporej przemocy.  
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Po trzecie, zrozumiano � choć może nie wszyscy - że nie ma łatwych recept na 
przezwyciężenie trudności gospodarczych. Może nie tyle sam proces debat wokół 
Okrągłego Stołu to wykazał, ale to, co nastapiło potem. Szybko bowiem okazało się, że 
wiele postulatów formułowanych przy tym narodowym meblu jest nieracjonalnych. Na 
dobrą sprawę, nikt do tej pory nie przeanalizował pod tym kątem tego, co wówczas 
postanowiono. A warto, reperkusje bowiem wczesnych decyzji wciąż dają o sobie znać 
tak w sposobie myślenia o sprawach gospodarczych, jak i w wielu działaniach polityki 
gospodarczej.  

Aczkolwiek jakość oferty sformułowanej w odniesieniu do polityki gospodarczej, 
trzeba przyznać, nie była najlepsza, bynajmniej nie wolno lekceważyć znaczenia 
końcowego dokumentu w tej materii. Uważam, że dużo ważniejszy w tym przypadku był 
sam proces, debata, artykułowanie i ścieranie się argumentów, niż zapisany w końcowym 
dokumencie kompromis. Bo choć w rzeczywistości był to kompromis, to jednak w kilku 
kluczowych sprawach został on narzucony groźbą odejścia od stołu, a strach przed tym 
był silniejszy niż waga rozsądku ekonomicznego. Najjaskrawszym przejawem tego było 
narzucenie przez Solidarność powszechnej, pełnej indeksacji ex post, co w warunkach 
głębokich niedoborów przy równoczesnej liberalizacji cen żywności musiało prowadzić 
wprost do epizodu hiperinflacyjnego.  

Dziś warto też zrozumieć, że tak naprawdę to bardziej w kierunku, który z 
dzisiejszej perspektywy oceniany jest jako reformatorski, parł ówczesny rząd. Natomiast 
opozycja, z bardzo mocnym w jej łonie nurtem związkowym, wiele z tych wysiłków 
reformatorskich, zmierzających w stronę dalszej liberalizacji i deregulacji, po prostu 
blokowało. Tak więc na efekty debat wyraźne piętno wywarł populizm, którego było za 
dużo, zaś liberalizmu było wtedy za mało.  

Najbardziej wszakże brakowało pragmatyzmu, a to z pewnością dlatego, że 
opozycji nie zawsze chodziło o to, aby rząd zrobił coś dobrze, tylko czasami o to, aby 
czegoś nie był w stanie później uczynić. I choć o ten pragmatyzm zabiegali obaj 
współprzewodniczący debat ekonomicznych � profesorowie Władysław Baka i Witold 
Trzeciakowski � to jednak rozstrzygnięcia zapadały w cieniu spraw bardziej 
zasadniczych, fundamentalnych z punktu widzenia polityki.  

Okrągły Stół był możliwy nie tylko dlatego, że dorosły do tego ówczesne elety 
polityczne, ale również i z tej przyczyny, iż dojrzał do tego trwający już w Polsce od 
wielu lat proces głębokich reform gospodarczych. Widzę to szczególnie teraz, nawet 
jeszcze wyraźniej niż dziesięć lat temu, gdy zasiadałem przy Okrągłym Stole. Co 
ciekawe, rzuca się to w oczy nie tylko z perspektywy Moskwy czy Kijowa, gdzie brak 
wcześniejszych reform rynkowych bardzo utrudnia transformację systemową, ale także z 
Berlina. Tam wciąż jeszcze jest Wschód, a w niektórych graniczących z nami landach 
sytuacja jest chyba nawet mniej korzystna niż w Polsce. I to też dlatego, że w NRD nie 
było takich reform, jakie my jednak przeprowadziliśmy w latach 80-ych.  

Rocznica ta przeto jest dobrą sposobnością do docenienia znaczenia tamtych 
reform. Nie byłoby późniejszych sukcesów polskiej gospodarki aż na taką skalę � 
ostatnio jakby nieco umniejszonych błędami obecnej ekipy gospodarczej � gdyby nie 
reformatorski kurs wdrażany przez profesorów Bakę i Sadowskiego, a także grono wielu 
innych reformatorów, jak po stronie ekonomicznej prof. Czesław Bobrowski, czy też po 
stronie politycznej gen. Wojciech Jaruzelski.  
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A lekce na przyszłość? Cóż, sprawnie działająca demokracja nie potrzebuje 
okrągłycg stołów. Nasza jednak, niestety, najsprawniejsza wciąż nie jest, choć system 
polityczny także został gruntownie przemeblowany, bardziej nawet niż instytucjonalna 
obudowa gospodarki. Coś jeszcze zostało jednakże do zrobienia, skoro znowu trzeba 
wysyłać policję na szosy, niekoniecznie w charakterze drogówki.              

   
   Warszawa, 5 lutego 1999 r.  

 
 

18. 
 

Z Eurolandu do Disneylandu 
 
 Takze w epoce globalnej gospodarki I elektronicznej poczty podroze ksztalca. 
Wiecej jest wtedy okazji do obserwacji I  porownan, do konfrontacji I wnioskow. Patrzac 
na swiat przez pryzmat kolejnej krotkiej podrozy, widze, ze tych swiatow nadal jest 
wiele. Co ciekawe, wiele jest ich tez po jego najbardziej rozwinietej stronie � w Europie 
Zachodniej I Ameryce Polnocnej. Daleko posuniete ujednolicenie systemow 
gospodarczych I zblizenie poziomow rozwoju nie jest w stanie zatrzec nadal 
wystepujacych roznic. Pomimo niebywalej liberalizacji, przeplywu idei, ludzi, kapitalu I 
towarow wiele spraw wciaz inaczej ma sie po obu stronach Atlantyku. Po pierwsze 
dlatego, ze nieprzezwyciezalne pozostaja pewne roznice interesow. Po drugie zas nadal 
wyrazne sa odmiennosci kulturowe.  
 Roznice interesow przejawiaja sie w wielu sferach, przy czym rozbieznosci na tle 
politycznym sa ostatnimi laty mniejsze niz te o ekonomicznym podlozu. W Paryzu latwo 
dostrzec mozna, ze kierowany przez socjalistow rzad premiera L. Jospin probuje do 
polityki ekonomicznej podejsc inaczej niz poprzednicy I inaczej niz administracja 
prezydenta B. Clintona. Dotyczy to nie tylko polityki wewnetrznej � zwlaszcza w sferze 
runku pracy I oslony socjalnej � ale tez spojrzenia na scene miedzynarodowa. Francja 
teraz bardziej niz onegdaj jest sklonna przeciwstawic sie amerykanskiej gospodarczej 
dominacji, tak jak kiedys robila to w odniesieniu do kulturowego �wyzwania 
amerykanskiego�. Chodzi zwlaszcza o narastajace wsrod elit wladzy przekonanie, ze 
dotychczasowy miedzynarowy lad finansowny (a dokladniej mowiac, ostatnio jakby 
balagan) powinien ulec zmianie. Francuzi silnie popierac bede starania, aby tworzyc 
bardziej stabilny system walutowy, wspierajac w tym celu �swoje� euro w odniesieniu tak 
do dolara, jak I jena.  
 We Frankfurice I Berlinie, pod rzadami kanclerza G. Schroedera, tez czuc inne 
powiewy. Minister finansow O. Lafontaine, oficjalnie popiera zamysl sprzedazy czesci 
zlota z rezerw MFW w celu sfinansowania redukcji zadluzenia najubozszych panstw 
swiata. Kanclerz oswiadczyl, ze Niemcy zredukuja zadluzenie tych krajow wobec siebie 
jednostronnie, nawet jesli Bank Swiatowy I USA tego nie uczynilyby wraz z nimi. Teraz 
Waszyngton juz bedzie musial poprzec ten zamysl, gdyz inicjatywa zmniejszania ciezaru 
zadluzenia w ramach projektu HIPC, do tej pory wdrazana przez grupe G-7 nie sprawdza 
sie. Prezydent BS, J. Wofensohn, juz opowiedzial sie za szybsza I wieksza redukcja 
zadluzenia.     
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 W Amsterdamie, finansowym centrum kraju daleko mniejszego, tez patrzy sie z 
wieksza otwartoscia I gotowoscia dokonania zmian architektury swiatowego systemu 
finansowego. I to nie tylko ze wzgledu na sentymenty ideologiczne, ale poniewaz ta mala 
gospodarka bardzo jest uzaleniona od tego, co sie w swiecie dzieje, ale zarazem nieduzy 
ma na to wplyw. Teraz (choc zdarza sie tam, ze w ministra finansow rzucaja tortem�) 
mozliwosci oddzialywania sa wieksze dzieki sile euro.     
 Nie tylko w tych trzech zachodnioeuropejskich metropoliach przygotowuje sie 
czerwcowy szczyt grupy G-7 (z Rosja G-8) w Kolonii. Jego waga rosnie w obliczu 
trwajacej prezydencji Niemiec w Unii Europejskiej oraz faktu, ze w 13 sposod 15 panstw 
UE obecnie rzadza formacje na lewo od centrum. I to sie coraz bardziej czuje takze w 
rozlozeniu akcentow wskazujacych kierunki modyfikacji swiatowego systemu 
finansowego oraz jego instytucjonalnej obudowy, tj. Obowiazujacych regul gry I 
zabezpieczajacych je instytucji. Po tym szczycie cos tez zmieni sie po drugiej stronie 
ocenu, glownie w sposobie funkcjonmowania MFW I BS, gdzie UE I czolowe panstwa 
europejskie bede chcialy I mogly jeszcze wiecej powiedziec I zrobic.   
 Francuzom I Niemcom, a takze Brytyjczykom I Wlochom, zalezy na ograniczeniu 
stopnia uzaleznienia przeplywu kapitalu od tego, na co nie maja sami dostatecznego 
wplywu, a co zarazem poglebia nierownomierny podzial dochodow w skali swiatowej, 
destabilizujac uklad globalny. Zalezy im tez na zwiekszeniu pomocy bogatych krajow dla 
biednych, a transfery te spadly w ostatnich latach z 0,33 do 0,22 proc. PKB. Mial to 
zastapic doplywajacy szybciej kapital prywatny. Wiemy jednak, ze jego niebagatelna 
czesc ucieka, a niekiedy wrecz panikuje, wprowadzajac ponownie w obszary nedzy 
ogromne rzesze ludzi w wielu krajach, takze tak wielkich I � wydawaloby sie � juz na 
krawedzi wyrwania sie z ubostwa, jak np. Indonezja, Rosja czy Brazylia.  
 Po drugie, niezatarte sa nadal kulturowe roznice miedzy Europe a Ameryka. Nie 
chodzi tu tylko o to, ze zupelnie innej muzyki sie slucha I inne filmy oglada w Nowym 
Jorku I w Paryzu, a nawet na pokladzie jumbo-jetow Delty I Air France, Amerykanie 
bowiem � w odroznieniu od Europejczykow � pokazuja tylko swoje. Nie chodzi tez o to, 
ze zaden z parlamentow europejskich nie dreczylby swego prezydenta, dostarczajac 
telewizji przy okazji zanudzajacy publicznosc codzienny serial. Dobrze, ze wreszcie sie 
konczy przegrana konserwatywnych republikanow. Rzecz w tym, ze nie jest to do konca 
ten sam system wartosci I mozna miec wrazenie, ze jednak Europejczycy sa bardziej 
solidarni I wrazliwi spolecznie niz Amerykanie. To bedzie teraz dawac o sobie znac coraz 
silniej w swiatowej polityce.  
 Te dwa swiaty wciaz bede sie przenikac I wzbogacac, ale rowniez dyskutowac I 
rywalizowac. Wzajemna fascynacja trwa, zwlaszcza ze tak wiele sie zmienia. W Berlinie, 
na Unter der Linden, powstanie wkrotce nowa polska ambasada. Pieniadze juz sa, zgoda 
na budowe ma byc. Nieopodal, tuz za Brama Brandenburska, Amerykanie wzniosa swoja, 
duzo wieksza, jak przystalo. Problem w tym, ze ulica bieganie za blisko, co jest sprzeczne 
z ich wymogami bezpieczenstwa. Chca wiec, by przesunac nieco Brame Brandenburska. 
Najlepiej odrazu do Disneylandu.  
 

Los Angeles, 12 lutego 1999 r.                      
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19.  

 
Gaucho I kowboje 

 
 Okazuje sie, ze takze w twardych realiach finansowych wlasciwe slowa 
wypowiedziane we wlasciwym czasie przez wlasciwych ludzi znacza wiele. Co ciekawe, 
moga one na te realia wplywac zgodnie z intencjami ich autorow, a wbrew dosc 
powszechnym oczekiwaniom wynikajacym skadind z rzetelnej analizy faktow I 
prawidlowej oceny wystepujacych tendencji. Tak wlasnie dzieje sie ostatnio z wrzawa, 
jaka zostala wywolana wokól losow argentynskiego peso. A to przeciez po brazylijskim 
realu najwazniejsza waluta Ameryki Poludniowej. Co wiecej, losy peso moga miec 
istotny wplyw na zachowanie sie innych walut, nawet w krajach tak odleglych, jak Hong 
Kong I Chiny, Polski nie wylaczajac.  
 Kiedy to tylko stabilnosc brazylijskiego reala zostala zalamana � wskutek 
dokonanej pod cisnieniem rynku dewaluacji I potem uplynnienia kursu wobec kryzysu w 
bsludze dlugu publicznego � pojawily sie odrazu spekulacje o nieuchronnosci korekty w 
dol równiez kursu peso.  Wydawaloby sie to uzasadnione, zwazywszy na znaczny stopien 
zintegrowania obu gospodarek. Sa one mocno ze soba zwiazane w ramach ugrupowania 
Mercosur, co przejawia sie m. in. w az 40-procentowym udziale Brazylii w obrotach 
handlowych poludniowego sasiada oraz dosc silnym przenikaniu sie tendencji 
wystepujacych na obu rynkach kapitalowych. Najczesniej notowania w Sao Paulo I 
Buenos Aires zmieniaja sie w tym samym kierunku I w podobnym stopniu. I tak podczas 
pierwszych dwu miesiecy tego roku, liczac w dolarach, notowania na gieldzie 
brazylijskiej spadly o okolo 17, a na argentynskiej o okolo 12 procent, choc tendencje tak 
w sferze realnej, jak I w odniesieniu do rynku dlugu sa inne. O ile Brazylia juz w trzecim 
kwartale ubr. Odnotowala spadek PKB o 0,1 proc., to w Argentynie rosl on w tym czasie 
jeszcze o 2,9 proc.  
 Argentyna wszakze zakotwiczony ma kurs peso wedlug sztywnego parytetu 1:1 
do dolara USA. Emisja krajowego pieniadza dokonywana jest w ramach regulacji typu 
currency board, co oznacza, ze nie ma tam banku centralnego w klasycznym znaczeniu, a 
ekspansje monetarna scisle okreslaja rezerwy pieniadza zagranicznego. Wynosza one 
obecnie prawie 25 miliardow dolarow, nieco wiecej niz rok temu. Przy takim rozwiazaniu 
podaz krajowego pieniadza jest scisle limitowana I nie podlega decyzjom (a wiec I presji) 
politycznym. Jest to rozwiazanie dosc szczegolne, wystepujace tylko w kilku panstwach, 
w kazdym z innego powodu. Currency board ma jeszcze Hong Kong I � w naszym 
regionie � Estonia (najdluzej), Litwa (odchodzi od tego), Bulagaria (od niedawna) I 
Bosnia-Hercegowina (w ramach rekonstrukcji po konflikcie lokalnym).  
 W takim kontekscie w Argentynie nie moze dojsc do dewaluacji w tym znaczeniu, 
jak mialo to miejsce w Brazylii I wielu innych krajach wczesniej (zwlaszcza seria 
dewaluacji w Azji Poludniowo-Wschodniej w latach 1997-98) czy bezposrednio potem 
(np. Ostatnio w Ekwadorze, który odrazu tez uplynnil kurs sucre). Musialoby bowiem 
dojsc wpierw do zarzucenia currency board. Teoretycznie, oczywiscie, mozna zawiescic 
te instytucje, zdewaluowac kurs I wprowadzic ja ponownie, ale to nie mialoby sensu, 
gdyz currency board polega na wiarygodnosci polityki I wladz, gwarantujacych tym 
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rozwiazaneim, ze kurs sie nie moze zmienic. Chodzi wlasnie o to, aby w zadnych 
warunkach nie podlegal on manipulowaniu.  
 Watpliowosci jednak, czy uda sie utrzymac to rozwiazanie, sa powazne. Sam je 
tez juz tu przedstawialem. Dzisiaj wszakze nie chodzi juz tylko o kumulujace sie 
krotkookresowe koszty obrony currency board. Koszty te to duze I wciaz rosnace 
bezrobocie, wyrazna tendecja do zwalniania tempa wzrostu, no I wysokie koszty 
pozyskania pieniadza. Przy rocznej inflacji w styczniu tylko 0,5 proc., krotkoterminowa 
stopa procentowa wynosi az 8 proc. Chodzi takze o wiarygodnosc wladz. W roku 
wyborow prezydenckich o to toczy sie przede wszystkim walka. Faktem bezsprzecznym 
jednakze jest, ze sztwyny kurs peso przez ostatnie lata przyniosl tak upragniona 
stabilizacje finansowa, choc batalia nie jest jeszcze bnajmnej zakonczona. A problem z 
currency board � wszedzie I zawsze, gdy ono funkcjonuje � polega nie tylko na tym, jak 
to utrzymac, ale jak z tego wyjsc?   
 I tu, w sytuacji, gdy oczekiwano na pekniecie currency board utrzymujacego na 
niezmiennym poziomie nominalny kurs peso, nieoczkiwania prezydent Carlos Menem I 
jego szef gospodarki � Roque Fernandez � oglosili swiatu, ze pojda jeszcze dalej. Nie 
tylko peso ma byc nadal zwiazany na sztywno z dolarem, ale wrecz pieniadz kowbojow z 
Polnocy mialby zastapic w pelni walute gaucho z Poludnia. Najbardziej frapujace jest to, 
ze te supozycje potraktowano jesli nie do konca serio, to przynajmniej nie 
zdyskredytowano jej odrazu. Dyskutuje sie o tym, wypowiadaja sie organizacje (MFW, 
amerykanski Skarb I Fed), eksperci, publicysci. A w Argentynie zamiast spierac sie o to, 
czy dewaluaowac jak w Brazylii, czy tez nie, klotnie tocza sie wokól tego, czy mozna 
miec cudzych bohaterow na �wlasnych� pieniadzach? Jak sa lepsze, to dlaczego nie?  
 W taki oto sposob dokonano, na czas przynajmniej jakis, swoistej ucieczki do 
przodu, no bo przeciez slowa cudow nie czynia. Moga jednak, jak sie okazuje, bardzo 
zasadniczo zmienic charakter oczekiwan, a to juz, jesli nie cuda, to pewne faktyczne 
zmiany uczynic moze. Tak tez stalo sie w przypadku dyskusji o wprowadzeniu dolara 
USA do obiegu w Argentynie. Teraz ani wladze USA (nikt ich o to wczesniej nie pytal), 
ani rzad w Buenos Aires nie przyznaja, ze to jest malo realne. Argentyna to nie Panama, 
gdzie � fakt � dolary USA sa w cyrkulacji, bo I Panama kiedys byla amerykanska. I 
chociaz dolaryzacja gospodarki argentynskiej jest daleko posunieta, to nie tarcza, aby 
doszla ona do pelni. Jednakze �pomysl� jest niby powaznie konsultowany, a to po to, aby 
nie zmienic oczekiwan w niewlasciwa strone. 
 Argentyna musi tylko w tym roku pozyczyc ponad 6 miliardow dolarow, ale teraz 
bedzie to latwiejsze, gdyz � I to jest najciekawsze � rynek I inwestorzy porfelowi przyjeli 
deklaracj C. Menema za dobra monete. Tak jednak moze byc tylko wtedy, kiedy jest 
szansa, ze inne reformy strukturalne dadza dobre skutki. I dlatego tez gdyby prezydnt 
Borys Jelcyn oglosil, ze Rosja chce wprowadzic amerykanska walute do obiegu u siebie, 
nikt z tym nawet nie dyskutowalby powaznie.  
 Jesli wiec trudne reformy beda kontynuowane, to chociaz dolarow na pampasach 
nie bedzie, to jednak moze sie jeszcze przez czas jakis udawac wymieniac je z peso jak 
rowny z rownym, choc rowne nie sa.  
 

Filadelfia, 26 lutego 1999 r.  
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20.  

 
Zwiazac czy uwolnic? 

 
Sytuacja ponownie się komplikuje. Zupelnie niepotrzebnie, gdyz można bylo tego 

uniknac. Gleboki I dla wielu zaskakujacy spadek kursu zlotego byl do unikniecie, gdyby 
tylko unikniete zostaly bledy w polityce gospodarczej. Tak niestety się nie stalo. I rzecz 
nie tyle w aktualnym kursie zlotego, ocierajacym się o psychologiczna bariere 4 zlotych 
za dolara, ale w sekwencji dzialan (I zaniechan), jakie do tego doprowadzily. Tak bank 
centralny, jak I rzad bynajmniej nie spodziewali się takiego obrotu spraw, zakladajac inny 
poziom ksztaltowania się kursu walutowgo oraz odmienna od realizowanej sciezke jego 
zmian.  

No wlasnie, �ksztaltowania się� czy tez �ksztaltowania�? Na tym polega problem, 
ze NBP nie do konca ma jasnosc, jakie sa cele jego dzialalnosci I co jest jej 
instrumentem, a co srodkiem. To niezdecydowanie sporo nas wszystkich kosztuje � a to 
w postaci utraty dochodow budzetow wskutek erozji przejmowanego przez panstwo 
zysku banku centralnego w slad za bardzo wysokimi kosztami sterylizacji pieniadza, a to 
w postaci wyzszej niz nieunikniona inflacji, a to w postaci zwolnienia tempa wzrostu. 
Oczywiscie, koszty wiarygodnosci polityki I idace w slad za tym zaufanie inwestorow, 
choc niewymierne, tez sa niebagatelne.  

NBP w ostatnich latach miotal się miedzy orientacja na obrone kursu zlotego a 
checia ograniczania skali inflacji. Nie powinno ulegac watpliwosci, ze to ostatnie jest 
nadrzednym zadaniem kazdego banku centralnego, odpowiada on bowiem zawsze za 
stabilnosc pieniadza. I jesli dzisiaj premier I prezes NBP powiadaja, ze taki spadek kursu 
zlotego to nie problem, gdyz jest on sprowadzony do swej rzeczywistej wartosci, to musi 
to co najmniej zdumiewac. A to dlatego, ze jesli tak jest (a rzeczywiscie, w duzym 
stopniu to prawda), to wraca pytanie, dlaczego nie bylo bardziej lagodnego I sterowanego 
zejscie do tego poziomu? Dlaczego polityka monetarna nie rozlozyla tego spadku w 
czasie, aby dac mozliwosc dostosowania się producentow, zwlaszcza w sektorach 
otwartych na kontakty z zagranica? Otoz dlatego, ze nie bylo takie zalozenia, a teraz 
kolejna wpadke chce się wytlumaczyc niejako urealnieniem kursu. Można bylo do tego 
dojsc bez tak duzych kosztow w sferze realnej I bez podwazania zaufania wobec polskiej 
gospodarki, na które trzeba bylo tyle pracowac.  

Teraz atmosfera się zageszcza, spekulacje się nasilaja, oczekiwania ulegaja 
destabilizacji. Ankieterzy sondujacy opinie pytaja, czy kurs w koncu tego roku spadnie 
ponizej 5 zlotych za dolara, choc na jego poczatku nie pytali, czy zejdzie on po roku 
chocby tylko tam, gdzie juz teraz spadl. Taka destabilizacja oczekiwan jest bardzo 
niebezpieczna I dlatego tez trzeba podjac zdecydowane dzialania, aby zapobiec jej 
eskalacji I nie dopuscic do ruchow panikarskich. A ze takowe się zdarzaja, to mamy 
ostatnio az za wiele przykladow od Azji Wschodniej do Ameryki Poludniowej. Oby 
ominely Europe Srodkowa.  

Dlaczego zatem kurs spadl teraz I w takim stopniu? Teraz, gdyz dopiero w 
styczniu (aczkolwiek nalezalo to uczync juz we wrzesniu-pazdzierniku) obnizone zostaly 
przez NBP stopy procentowe. Teraz, gdyz musialy ujawnic się po okresie odroczenia 
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zgubne nastepstwa fatalnej polityki �schladzania� koniunktury, choc nalezalo ja 
pobudzac w kontekscie slabnacego popytu zagranicznego.  

W takim stopniu, poniewaz ostatnio redukacja stop procentowych nie byla 
wlasciwie rozlozona w czasie, nie byla realizowana na mniejsza skale, ale za to z wieksza 
czestotliwoscia, tylko skokowo, a wiec I skokowa � bo az o okolo 15 procent � jest tez 
deprecjacja zlotego podczas kilku ledwie tygodni. W takim stopniu, poniewaz 
zagraniczni inwestorzy funkcjonujacy na polskim rynku sa czuli na spory koalicyjne I 
sygnaly o narastajacym kryzysie polityki gospodarczej. Zwlaszcza ze jego symptomy 
naglosnil I wyeksponowal także szef Unii Wolnosci I zarazem minister finansow w 
swoim �Raporcie ostrzegawczym�. Zwracajac uwage na hamowanie reform I rosnaca 
nieskutecznosc polityki gospodarczej, wskazal slabe strony tracacej impet gospodarki. W 
slad za tym zaczely pojawiac się w bardzo opiniotworczych pismach artykuly 
niekorzystne dla ksztaltowania opinii o naszej gospodarce. Tak wiec wladze niejako same 
podpowiedzialy krazacemu po swiecie kapitalowi, ze pora pospekulowac tez wokół 
zlotego. Tym bardziej, ze bank centralny � choc mogl I powinien � nie byl sklonny go 
bronic, liczac na to, ze tym odwroci wywolane wczesniejsza polityka tendencje 
stagnacyjne.     

W polityce wszakze jest tak, ze nawet jesli juz wiemy, jak do tego doszlo, to nadal 
stoi pytanie, jak z tego wyjsc, a dokladniej � jaka polityke prowadzic wobec zlotego w 
przyszlosci? Oczywiscie, można nie podejmowac zadnych wazacych decyzji I pozwolic 
sprawom toczyc się dotychczasowymi koleinami. Bylby (bedzie?) to kolejny blad. Teraz 
wlasnie polityka finansowa staje wobec wyraznego dylematu: usztywniac kurs  czy tez go 
uelastyczniac?  

Odpowiedz na to pytanie zalezy od okreslenia celu polityki pienieznej, która w 
minionych latach miala czasami charakter proinflacyjny (poprzez nadmierny wzrost 
podazy pieniadza podazajacy za nadmiernym wzrostem rezerw w latach 1995-96), a 
czasami antywzrostowy (poprzez wygorowane realne stopy procentowe), a przeciez 
powinno byc odwrotnie. Celem tym musi byc stabiliny pieniadz, a to wymaga tak 
dalszego obnizania inflacji, jak I stabilizacji kursu wymiennego zlotego wobec walut 
zagranicznych, zwlaszcza w stosunku do euro.   

Obecnie stoimy w obliczu alterantywy: albo zwiazac się silniej z euro, 
usztywniajac kurs zlotego wobec pieniadza, który wciąż ma szanse stac się I nasza waluta 
za kilka lat, albo tez uplynnic kurs. Pierwsze rozwiazanie wymagaloby przyspieszenia 
trudnych reform strukturalnych I dobrej koordynacji polityki fiskalnej I monetarnej (na co 
się, niestety, nie zanosi), a także jednoznacznego konsensusu politycznego (na co zanosi 
się jeszcze mniej). Drugie rozwiazanie � za ktorym się opowiadam, a które także 
powinien poprzec MFW � uelastyczni system I ustabilizuje zlotego, zarazem oddalajac na 
zawsze polityczne przetargi o dewaluacje, o ile tylko bank centralny wykorzysta dla 
obrony zlotego znaczne, na poziomie 8-miesiecznego importu, rezerwy zagraniczne. 
Także I ich wzrost do obecnych okolo 27 miliardow dolarow nigdy nie byl zamierzony 
przez NBP.  

Lepiej zatem teraz uwolnic kurs z wlasnej woli, w sposob swiadomy I 
kontrolowany, sterujac jego krotko- I dluokresowymi implikacjami, budujac przy okazji 
nowe poklady zaufania do naszej gospodarki, anizeli czekac az takie uplynnienie zostanie 
wymuszone presja rynku. Wówczas (jak chocby ostatnio w Ekwadorze) sytuacja moze się 
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wymknac spod kontroli. A tu chodzi o to, aby zloty byl wolny, ale pod kontrola. To jest 
mozliwe. Teraz.     
 

Nowy Jork, 5 marca 1999 r. 
 

 
21.  

 
Default, czyli wspólny jezyk 

 
Sytuacja Rosji jest trudna do pozazdroszczenia. Ale nielatwe jest tez polozenie jej 

partnerów, a zwlaszcza wierzycieli. I chociaz w miedzynarodowych standardach 
porównujacych koszty obslugi dlugu z wplywami z eksportu zadluzenie zagraniczne 
mogloby wydawac sie do udzwigniecia, to tak nie jest. Uwarunkowania sa zgola 
odmienne niz przed kilku zaledwie laty z kilku powodów. Po pierwsze, w biezacym roku 
kumuluja sie platnosci, przekraczajac 20 miliardów dolarów (najczesciej wymieniana jest 
suma 17,5 mld, ale faktycznie jest to troche wiecej). Po drugie, z wielu powodów � w 
tym takze ze wzgledu na gleboki spadek cen ropy naftowej I innych surowców 
pierwotnych stanowiacych podstawe rosyjskiego eksportu � biezacy strumien wplywów z 
eksportu jest duzo mniejszy niz w latach, dla których powolywane sa wskazniki, a zatem 
relacja kosztów obslugi dlugu do wartosci eksportu jest aktualnie znacznie wieksza niz 
przedtem. Po trzecie, PKB Rosji liczony w dolarach (wedlug kursu rynkowego) w 1999 
roku uksztaltuje sie gdzies na poziomie trzeciej czesci jego wielkosci z 1997 roku. Na 
tym tle jest oczywiste, ze Rosja nie jest w stanie obsluzyc swego zadluzenia.  

Jednakze � co trzeba podkreslic � caly czas placi I to sporo. Podczas ostatnich 6 
miesiecy splacila 4,5 mld dolarów, ale to jest tez wszystko, na co ja bylo stac. Zatem 
brakiem realizmu ekonomicznego I politycznego jest oczekiwanie, ze z budzetu da sie 
wycisnac wiecej. Skoro zas nie bylo gotowosci ze strony wierzycieli, a zwlaszcza MFW, 
do szybkiego zrestrukturyzowania dlugu, w tym do odpisania jego niesplacalnej czesci, to 
Rosja taka restrukturyzacja sama teraz narzuca. Pomimo nieustajacej fali krytyki pod 
adresem tegorocznego budzetu zostal on jednak uchwalony. Dla  MFW jest on 
niedostatecznie twardy, a zarazem oceniany jako nierealistyczny od strony dochodów. 
Dla Dumy zas budzet zakladajacy znaczna pierwotna (a wiec bez kosztów obslugi dlugu 
publicznego) nadwyzke dochodów nad wydatkami jest duzym � do niedawna 
niewyobrazalnym � osiagnieciem. Koscia niezgody jest to, ze bez uzgodnien z 
wierzycielami przyjeto, iz jedynie okolo polowy tegorocznych naleznosci wobec 
zagranicy zostanie splaconych.  

Takie dictum wynika z braku uzgodnien co do sposobu restrukturyzacji 
zewnetrznych zobowiazan Rosji, z których czesc przeciez � stary dlug tak nierozwaznie I 
bezwarunkowo przejety po Zwiazku Radzieckim � nie tak dawno, po zlozonych 
negocjacjach, zostal zrestrukturyzowany. Wynika ono tez z twardych, niezwykle 
twardych, ograniczen budzetowych, których nie da sie przezwyciezyc w krótkim okresie. 
Trzeba zatem znowu negocjowac I siegac po smiale rozwiazania podejmujac odwazne 
decyzje. Nie powinno ulegac watpliwosci, ze jednym z rozwiazan musi byc redukcja 
czesci dlugu. 
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Rozwiazanie takie proponuje w znanym tak w Rosji, jak I na Zachodzie �Planie 
dla Rosji�. Nie chodzi tu jednak o proste skreslenie czesci dlugu, ale bardziej o wielki 
swap: spisanie czesci zadluzenia w zamian za kompleksowe reformy rynkowe I 
kontynuacje procesu otwierania sie oraz integracji z gospodarka swiatowa. Oczywiscie, 
polskie doswiadczenia sa tu bardzo pouczajace, z czego jednak do konca zdac sobie 
musza sprawe obie strony. Chodzi o to, ze redukcja polskiego dlugu byla z naszego 
punktu widzenia polaczona z ogromnym wysilkiem w sferze reform strukturalnych, zas 
dla zagranicy doprawdy bardzo dobra inwestycja strategiczna. To nie byla darowizna, ale 
interes. I tak musi byc tez w przypadku Rosji.  

W takim kontekscie nie moze zadowalac podejscie MFW wobec tej fazy 
rosyjskiego kryzysu. Upór I trwanie przy naciskach na nierealne dostosowania fiskalne 
jest bledem. Oczywiscie, bledy popelnia takze Rosja, nie sluchajac niektórych trafnych 
rad Funduszu, jak chociazby o wadliwosci obnizania VAT w sytuacji, gdy to wlasnie na 
podatkach posrednich w duzej mierze trzeba oprzec wysilki zmierzajace do sanacji 
budzetu. Najwiekszym bledem jednakze byloby pozostawienie Rosji samej sobie, co 
radza niektórzy. Skoro jednak Rosja przy udziale zagranicy � a nie tylko rodzimego 
skorumpowanego kapitalizmu poradzieckiego � zostala doprowadzona do obecnego 
zalamania, to tez I wspólna sprawa jest wyprowadzenie jej z tego upadku. Trwac to 
bedzie przez pokolenie, gdyz wielkie bledy naprawia sie wielkim nakladem czasu I 
srodków.  

Ostatnio obserwujemy pozadana ewolucje w podejsciu do Rosji, choc kluczowe z 
tego punktu widzenia Stany Zjednoczone wciaz pozostaja w tyle. Kanclerz Niemiec � 
Gerhard Schroder � zasygnalizowal juz mozliwosc warunkowej redukcji dlugu 
poradzieckiego, prezydent Francji � Jaques Chirac � akcentuje koniecznosc aktywnej 
pomocy wobec Rosji, a Unia Europejska podkresla koniecznosc opracowania 
kompleksowego programu pomocy dla tego kraju. I ten nurt � a nie czekanie I 
przygladanie sie upadkowi � jest jedynie sluszny. Rosji trzeba pomóc, chocby z tego 
wzgledu, ze warto pomóc samemu sobie, a na tym wlasnie polega kontekst rosyjskiego 
kryzysu.  

Czas biegnie. Nie wiele juz pozostaje go na przeciaganie liny, zwlaszcza 
pomiedzy Rosja a MWF. Oczekuje ona od niego (slusznie) pozytywnej decyzji co do 
uruchomienia kolejnej transzy z przyznanego w lipcu ubieglego roku (wtedy nieslusznie) 
pakietu. Z ogólnej sumy okolo 22 mld dolarów chodzi tu o 4,8 mld. Wiedza tez wszyscy, 
ze MFW oczekuje od Rosji rychlej splaty 4,5 mld. MFW zawsze (pomijajac kilka 
przypadków takich, jak Liberia, Irak czy Somalia) jest splacany na czas, a jego statut nie 
zezwala na odraczanie platnosci. I chocby dlatego w koncu uruchomi wobec Rosji zbyt 
dlugo odkladane finansowanie � I to juz w kwietniu.  

W slad za tym podjete zostana rozmowy tak z Klubem Londynskim, który juz 
zdecydowal, ze nie bedzie oglaszal niewyplacalnosci Rosji, oraz z Klubem Paryskim. 
Powoli postepowal bedzie proces odbudowy dostepu do miedzynarodowego rynku 
finansowego. Zacznie tez nieco zwawiej doplywac kapital prywatny, tak portfelowy, jak I 
bezposredni. W sumie niczego to nie rozwiaze, ale kreujac pewna przestrzen zyciowa I 
dajac troche czasu, stworzy szanse na to, ze bedzie mozna szukac rozwiazan na dluzsza 
mete.  
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Z Rosja trzeba umiec rozmawiac. Do tego jest potrzebny wspólny jezyk, a 
problem w tym, ze wciaz trudno go znalezc. I choc �default� wymawia sie tak samo po 
rosyjsku w Moskwie, jak I po angielsku w Waszyngtonie, to jednak oznacza to w tych 
dwu miejscach niezupelnie to samo. Ale juz za 10 dni, kiedy to premier Jewgenij 
Primakow spotka sie tutaj � w centrali MFW � z jego dyrektorem Michelem Camdessus, 
róznice te beda mniejsze.  
 

Waszyngton, 12 marca 1999 r.                     
 
 

 
22.  

 
W poszukiwaniu nowego ladu 

 
Stopniowo, ale nieustannie narasta przekonanie, ze nadchodzi pora zmiany 

obecnego globalnego ladu ekonomicznego. O ile jeszcze podczas jesiennego szczytu BS I 
MFW dominowaly próby trwania w przekonaniu, ze architektura swiatowego systemu 
finansowego jest w zasadzie prawidlowa, a tylko polityki niektórych krajów I regionów 
sa wadliwe, o tyle na ostatnim posiedzeniu Miedzyamerykanskiego Banku Rozwoju 
(IDB) góre juz brala wiara, ze to wlasnie ta architektura wymaga przebudowy. Podobnych 
glosów � choc na mniejsza skale � trzeba sie spodziewac równiez za miesiac w Londynie 
podczas dorocznego spotkania EBOR. Potem beda sie one lawinowo mnozyc.  

Ta zmiana nastrojów I ocen � a w slad za tym takze pojawianie sie kolejnych 
pytan � bierze sie z jednej strony z kumulacji zjawisk kryzysowych w kolejnych 
regionach I gospodarkach (ostatnio  m.in. w Pakistanie, Ekwadorze, Rumunii), z drugiej 
zas z ograniczonej skutecznosci miedzynarodowych organizacji finansowych I panstw  
grupy G-7 w radzeniu sobie z fala kryzysów.  

Dzisiaj wszakze nie chodzi juz tylko o powazne zaburzenia w panstwach ASEAN 
czy o rozprzestrzenianie sie rosyjskiego wirusa po innych krajach WNP. Problem tez nie 
tylko w wyzerowaniu tempa wzrostu gospodarczego w Ameryce Poludniowej (okolo 6 
proc. Swiatowego PKB) czy w zalamaniu koniunktury poludniowoafrykanskiego 
ugrupowania SADEC wytwarzajacego ponad polowe produkcji kontynentu. Problem 
tkwi przede wszystkim w nierównowadze strumieni przeplywajacego z wielka swoboda 
kapitalu, nieprzewidywalnych wahaniach kursów czolowych walut swiata oraz 
niesplacalnym zadluzeniu najbiedniejszych krajów.  

Amerykanska Rada Miedzynarodowego Rozwoju (ODC), swiadoma tych 
zagrozen nie tylko dla funkcjonowania gospodarki swiatowej, ale I dla interesów USA, 
wlasnie zorganizowala w Waszyngtonie konferencje na temat dalszych losów 
globalizacji. Uczestniczyli w niej przedstawiciele administracji USA, BS, MFW I IDB 
oraz osrodków badawczych I uniwersytetów, a takze uznane autorytety nauki I polityki 
gospodarczej. Otóz stoi pytanie, co robic (I czego nie robic), aby korzysci z globalizacji 
przewazaly nad jej kosztami. A w oparciu o ostatnie kilka lat trudno byloby dowodzic, ze 
tak jest. Dokladniej � globalizacja tak funkcjonuje, ze korzysci jednych sa juz mniejsze 
niz straty innych. Nietrudno zgadnac, ze Ci pierwsi zaliczaja sie do bogatszej, a ci drudzy 
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do biedniejszej czesci tego swiata, ale niezadowoleni zaczynaja byc wszyscy. I to wlasnie 
daje szanse na powazne zmiany.   

W która strone powinny one pójsc? Otóz przede wszystkim trzeba podkreslic, ze 
globalizacja � z takimi jej elementami jak otwartosc, liberalizacja, integracja � jest 
nieodwracalna. To jest tak konsekwencja procesów rozwojowych, jak I teraz � na 
przelomie milleniów � ich glówny motor. Chodzi o to, by poprzez umiejetna koordynacje 
polityki na arenie miedzynarodowej oraz jej dobra podbudowe od strony infrastruktury 
instytucjonalnej wykorzystac ten proces dla zrównowazonego rozwoju. To zas wymaga 
tworzenia nowego globalnego ladu ekonomicznego, który bynajmniej nie moze zmierzac 
w kierunku protekcjonizmu czy kolejnych wojen handlowych.   

Po  pierwsze, uregulowania wymagaja transfery kapitalowe, zwlaszcza zasady 
przeplywów krótkoterminowego kapitalu portfelowego o charakterze spekulacyjnym. Jest 
to postulat wciaz dyskusyjny, ale powoli zaczyna on nabierac sily przekonywania. Juz 
inaczej podchodzi sie do tego tak w amerykanskim establishmencie finansowym, jak I w 
MFW. Teraz dyskusje raczej ogniskuja sie wokól tego, jak uregulowac dzialanie na 
zliberalizowanym rynku swiatowym funduszy wysokiego ryzyka (tzw. Hedge funds), a 
nie czy to w ogóle uczynic. W tym nurcie nowych rozwiazan � takze w interesie takich 
wylaniajacych sie rynków jak nasz � trzeba takze tworzyc preferencje systemowe I 
instytucjonalne dla bezposrednich inwestycji zagranicznych, gdyz one przyczyniaja sie I 
do stabilnosci, I do rozwoju. Chocby dlatego, ze inwestorzy bezposredni nigdy nie 
panikuja, nawet gdyby chcieli. Ponadto trzeba pamietac, ze kapitalu nigdy nie jest za 
duzo, a problem tkwi tylko w niezrównowazeniu strumieni jego podazy I popytu w czasie 
I przestrzeni. Uregulowanie przeplywów pod tym katem to jedno z kluczowych zadan 
nowego ladu.  

Po drugie, nie do zaakceptowania na dluzsza mete sa irracjonalne wahania kursów 
walut. I nie chodzi tu juz o zmiennosc kursu na przyklad randa czy rupii, soma czy lei, ale 
o wzajemne kursy walut czolowych poteg swiata, wytwarzajacych w sumie ponad jedna 
trzecia globalnej produkcji. Niczym racjonalnym nie da sie wytlumaczyc skrajnych 
wahan kursu dolara I jena, który tylko w latach 1995-97 zmienial sie w przedziale od 
blisko 150 do 80 I znowu ponad 130, aby teraz (do kiedy? A potem w która strone? W 
jakim stopniu?) oscylowac wokól 118. Argumentowano, ze gdy tylko inflacja zostanie 
opanowana, to relatywne kursy tez sie wzglednie ustabilizuja. Dzis mamy inflacje (a 
raczej jej nie mamy) 1,7 proc. W USA I 0,2 proc. W Japonii, a kursy ich walut potrafia 
zmienic sie wobec siebie o 60 I wiecej procent bez glebszych zmian fundamentów 
makroekonomicznych.  

Wraz z pojawieniem sie euro nadchodzi pora uregulowania I tego newralgicznego 
elementu swiatowego ladu ekonomicznego. Sadze, ze pójdzie to w strone utworzenia 
stref dopuszczalnych wahan (target zones) pomiedzy dolarem, jenem I euro. Jaka bedzie 
ich szerokosc, trudno powiedziec, ale mysle, ze gdzies w granicach plus/minus 15 
procent, moze troche wiecej. Oczywiscie, sterowanie takim systemem wymagac bedzie 
odpowiedniej instytucjonalizacji, co tez bedzie wazkim elementem nowego ladu. Teraz, 
gdy juz nawet USA nie odzegnuje sie calkowicie od takiego zamyslu, trzeba starac sie, 
aby ta czesc reform dokonana zostala w miare szybko.  

Po trzecie, zadluzenie ubogich. W odniesieniu do 41 krajów z najnizszym 
poziomem dochodu narodowego wynosi ono okolo 248 miliardów dolarów. Dla nich jest 
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to w zaden sposób nie do udzwigniecia, dla krajów najbogatszych odpisanie zasadniczej 
czesci tych naleznosci jest mozliwe do strawienia. W dluzszej perspektywie zreszta im (a 
takze I nam, bo musimy w tym przedsiewzieciu uczestniczyc I to aktywnie) to tez sie 
oplaci. Ulga w I tak niesciagalnym zadluzeniu daje przestrzen I  kapital niezbedne do 
rozwoju. Zaraz za tym pójda inwestycje bezposrednie, wzrosnie popyt wewnetrzny w 
tych krajach, a wiec I eksport do nich kierowany. Nie chodzi tu zatem tylko o wzgledy 
moralne � choc bardzo chce I ten ich aspekt podkreslic � ale przede wszystkim o 
pragmatyzm.  

Tak zarysowane zreby nowego ladu ekonomicznego wymagaja smialych decyzji 
politycznych. Choc juz ku temu idzie, to jeszcze musimy cierpliwie czekac� 
 

Rochester, 19 marca 1999 r.  
 

 
23. 

 
Niezalezny zloty 

 
Bywa tak, ze zamieszanie pomaga w wyjasnieniu trudnych, spornych spraw. 

Ciekawe przy tym jest, ze niekiedy to wlasnie trudne sytuacje sklaniaja do zwracania sie 
w strone prostych rozwiazan. Tak tez jest w przypadku polityki kursu walutowego, która 
zwlaszcza w dekadzie lat 90-ych obrosla ogromna literatura, ilustrujaca bogactwo 
rozwiazan, które przynioslo zycie. Na ich krancach znajduja sie dwa rezimy walutowe: z 
jednej strony tzw. Currency board, czyli calkowite usztywnienie kursu I zwiazanie go na 
trwale z inna, rezerwowa waluta, z drugiej natomiast w pelni wolny, plynny kurs.  I te 
dwa rozwiazania wydaja sie obecnie brac góre nad wszystkimi innymi posrednimi 
systemami, które w wielu przypadkach sie nie sprawdzily. I to w tak rozmaitych krajach I 
regionach, jak Indonezja, Rosja czy Brazylia.   

Zaczepieniem dla currency board najczesciej jest dolar, wiec teraz sporo mówi sie 
o perspektywach I implikacjach tzw. Dolaryzacji na szersza skale.  Nie w takim sensie, 
oczywiscie, w jakim znamy to z koncowej fazy gospodarki centralnie planowanej 
uwiklanej w glebokie niedobory, kiedy to za dolary mozna bylo kupic wszystko (prawie), 
a za zlote niewiele. Teraz w swiecie pojawia sie moda na dyskutowanie kwestii 
dolaryzacji w znaczeniu przejecia przez dolar USA wszystkich funkcji pieniadza, do 
srodka cyrkulacji na rynku krajowym wlacznie. Mialoby to byc zatem rozwiazanie 
jeszcze bardziej rygorystyczne niz currency board, polegajace na calkowitej rezygnacji z 
suwerennej polityki monetarnej w zamian za wprowadzenie do obiegu dolara, na którego 
pozycje nie mialoby sie zadnego wplywu. Takie rozwiazanie praktycznie funkcjonuje 
tylko w Panamie I Liberii. Co ciekawe, wladze USA postanowily nie dystansowac sie od 
takich zamiarów gloszonych przez niektóre panstwa, ale tez I tych hasel nie biora 
zupelnie serio. Nie odzegnuja sie zas, poniewaz to zaszkodziloby wladzom wychodzacym 
z takimi pomyslami, a szkód I tak juz narobiono sporo.  

Przeciwstawna tendencja jest zwrot w kierunku uplynniania kursu I poddania go 
w zasadzie swobodnej grze rynkowej. Skoro � jak sie okazalo od Wschodu do Zachodu � 
ani nie da sie sterowac do konca kursem w sposób zamierzony, ani tez nie udaje sie (co 
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jeszcze wazniejsze) wplywac poprzez manipulowanie kursem na caloksztalt procesów 
gospodarczych, to najlepiej, by ksztaltowal go rynek. Oczywiscie, postulat taki nabiera 
sensu szczególnie tam, gdzie jesli jeszcze nie ma stabilizacji finansowej, to przynajmniej 
jest na nia realna szansa.  

Na tym tle warto tez spojrzec na ostatnie decyzje naszej Rady Polityki Pienieznej. 
Moze warto przy tej okazji przypomniec, ze gdy kilka lat temu zaproponowalem w 
�Strategii dla Polski� powolanie takiej wlasnie rady, widzac w tym szanse zarówno na 
podniesienie profesjonalizmu w polityce monetarnej, jak I jej pewne uspolecznienia, to 
pojawialy sie supozycje o zamiarze jakoby ograniczania niezaleznosci NBP. Dzis w pelni 
niezalezny bank centralny decyduje o losach zlotego, choc tez nie do konca. NBP 
uzalezniony jest bowiem nie od rzadu czy ministra finansów, ale od rynku. Ten zas 
wymusil styczniowa, spózniona niestety, obnizke stóp procentowych. Teraz zas, 
antycypujac procesy zachodzace na tym rynku, NBP podjal kolejne wazkie decyzje. I 
slusznie.  

Skoro nie zwiazalismy sie na sztywno z euro (a mozna to bylo zrobic jedna smiala 
decyzja na poczatku roku), to teraz trzeba pójsc przez jakis czas w druga strone. Przez 
jakis czas, bo docelowo I tak dojdziemy do euro. Sadze, ze tak jak nakreslilem to przed z 
góra dwu laty w �Euro-2006�, wlasnie w roku 2006. Jesli udaloby sie to osiagnac � jak 
stwierdzila niedawno Prezes NBP � juz w roku 2005, to byloby jeszcze lepiej. Jaki jednak 
ma byc rezim kursowy do tego czasu?  Otóz powinien to byc wlasnie kurs plynny. 

Chociaz ostatnie decyzje NBP nie byly dostatecznie smiale, to na pewno poszly 
one we wlasciwym kierunku. Z jednej strony obnizenie miesiecznej stopy pelzajacej 
dewaluacji (aczkolwiek nalezalo to uczynic wraz z redukcja stóp procentowych juz w 
styczniu) do 0,3 procent, a z drugiej poszerzenie pasma wahan do plus � minus 15 
procent daje dwa efekty. Po pierwsze, zmniejsza to oczekiwania inflacyjne, pokazujac jak 
bank centralny widzi sciezke dalszych zmian wartosci wymiennej zlotego wobec koszyka 
walut, pól na pól euro I dolara. Kroczaca dewaluacja o 0,3 procent miesiecznie oznacza 
3,7 procent rocznie (liczac procentem skladanym), a wiec prawie dwukrotnie mniej niz 
zakladana inflacja. Tym samym, bo glebokim zalamaniu minionych tygodni, zloty 
móglby znowu w sposób kontrolowany aprecjonowac. I po drugie, uelastycznia to 
system. Gdy przedzial wynosi az plus � minus 15 procent, to jest to duzo. Mozna na 
takim obszarze swobodnie �plywac�, podobnie jak w szerokiej rzece.  

Najczesciej komentarze zwracaja uwage na ten wlasnie aspekt. Aczkolwiek z 
pewnoscia najlepiej przez inwestorów przyjeta zostalaby decyzja o calkowitym 
uplynnieniu zlotego, to jednak jego jakby dalsze, czesciowe uplynnienie tez raczej zostalo 
odnotowane z zadowoleniem. Teraz rynek bedzie obserwowal, co dalej. No wlasnie, co 
dalej? Otóz jest szansa, aby zloty sie wzglednie ustabilizowal. Co mial do stracenia na 
wartosci, juz stracil. Paradoks polega na tym, ze teraz kurs wymienny naszej waluty we 
wzglednie malym stopniu zalezy bezposrednio od decyzji NBP (zloty tez chce byc 
niezalezny), natomiast w rosnacej mierze od kondycji calej gospodarki I jej otoczki 
politycznej. A te � niestety � nie sa najlepsze I, co wiecej, nadal sie pogarszaja. A mocny 
I zdrowy pieniadz mozna miec tylko w mocnej I zdrowej gospodarce.                

Konieczna jest zatem wpierw powazna refleksja, a potem powazny zwrot w 
polityce gospodarczej. Jej tzw. Schladzanie przynioslo juz swoje zepsute owoce. I tak na 
przyklad JP Morgan w swoim najnowszym raporcie o Polsce prognozuje na ten rok 
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wzrost PKB ledwie o 1,5 procent. I choc sie myli (bo bedzie nieco ponad 3 procent), to 
opinia tego wielkiego banku ma jednak swoja wymowe. Tym bardziej, ze jeszcze 
niedawno zakladal  ponad 5 procent, podobnie zreszta jak nasz rzad I bank centralny. 
Teraz doprawdy potrzebna jest strategia dlugofalowego rozwoju, a nie wiara, ze 
doraznymi manipulacjami czy to wokól kursu, czy to wokól skladu rzadu, uda sie 
lawinowo pietrzace sie trudnosci rozwiazac.    
 

Bethesda, 26 marca 1999 r.  
 

24.  
 

Mysz ciagnie myszke 
 

Okazuje sie, ze jest inflacja, która cieszy. O ile proces nieustannego wzrostu cen z 
reguly jest powodem do zmartwien � psuje bowiem kalkulacje ekonomiczne, utrudnia 
planowanie, dezinformuje uczestników rynku o rzeczywistym bilansie rzadkosci badz 
obfitosci towarów, redystrybujac przy okazji dochody bez zwiazku z wydajnoscia � to 
jest takze I taki ruch cen w góre, który raduje. Jesli nie wszystkich, to przynajmniej 
znaczace grono, które ostatnimi laty zasadniczo sie zwiekszylo. Chodzi tu o posiadaczy 
wciaz drozejacych na rynku amerykanskim akcji, których we wspólczesnie jest 
zdecydowanie wiecej niz w przeszlosci. O ile w 1972 roku, kiedy to wskaznik 
nowojorskiej gieldy Dow Jones przekroczyl 1000, stanowili oni ledwie kilkanascie 
procent tutejszego spoleczenstwa, to obecnie � gdy Dow Jones siegnal 10000 � odsetek 
ten przekroczyl juz 46. Podobnie jest na wielu innych rynkach kapitalowych, zwlaszcza 
krajów wysoko rozwinietych, ale takze I w rosnacej mierze posród tzw. Rynków 
wschodzacych.  

Teraz, gdy Dow Jones odbija sie od sciany 10000, ponownie nasilaja sie dyskusje 
na temat granic ekspansji notowan I czynników determinujacych wartosc akcji. O ile 
jedni uwazaja, ze 10000 to sufit, o tyle inni ryzykuja karkolomna hipoteze, iz jesli juz raz 
zostanie osiagniety, to bedzie to od tej pory podloga. A we wszystkich tych debatach 
najsilniejsze sa, co ciekawe, argumenty najslabsze merytorycznie. No bo jak tu komus 
wierzyc, pytaja drobni I nie tacy drobni inwestorzy, ze 10000 to juz za duzo, skoro równo 
dwa lata temu, kiedy Dow Jones dazyl do �marnych� 8000 , szef FED � Alan Greenspan 
� przestrzegal przed nieuchronnoscia spadku irracjonalnie wysrubowanych notowan 
gieldowych? Ci co go wtedy posluchali I nie zainwestowali, nie zarobili 25 procent, co 
bylo udzialem tych, którzy wychodza z prostego zalozenia, ze jak roslo wczoraj, to I jutro 
tez bedzie roslo� 

Czy sa zatem jakies racjonalne przeslanki przewidywania ruchu cen na gieldzie? 
A moze faktycznie mamy tylko do czynienia z jedyna w swoim rodzaju �radosna 
inflacja�, która tak dlugo jak trwa zwyzka cen, jest dobrze widziana, bo niby wzbogaca? 
Fakt, takie bogactwo zwiekszylo sie o jedna czwarta tylko przez minione dwa lata, ale 
jest ono papierowe. Jego rzeczywista wartosc wyznacza cena, po której mozna by aktywa 
uplynnic, ale wlasnie tego zrobic nie mozna, gdyz cena jest do utrzymania tylko wtedy, 
gdy papiery sa przetrzymywane, a nie sprzedawane na skale masowa. Oczywiscie, w skali 
indywidualnej jest inaczej � I to jest istota sprawy.  
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Zastanawiajacy I dlugotrwaly wzrost cen na gieldzie amerykanskiej sklania 
niektórych do spekulacji, ze tak silny trend zwyzkowy bedzie kontynuowany nadal. Czy 
to jest mozliwe? Tak. Czy to jest racjonalne? Nie. A jak bedzie? Nie wiadomo. Pojawily 
sie opinie, ze Dow Jones siegnie 20000 w roku 2009. Twórcy jednego z modeli 
symulujacych wartosc rynku � nazwanego ich imieniem Glassman-Hasset � zatytulowali 
swoja najnowsza ksiazke �Dow 36000�. Dobrze, ze wychodzi na dniach, bo jeszcze 
troche I nikt jej nie kupi, podobnie jak zalegajacyh pólki ksiazek o wspanialym rozkwicie 
rosyjskiego kapitalistycznego rynku.  

Inny model, opracowany przy udziale profesora Shillera z Yale School of 
Management, w której wykladalem w poprzednim semestrze, szacuje relacje ceny akcji 
do dochodu, jaki ona przynosi. Obecnie stosunek ten jest bardzo duzy, gdyz cena 
przekracza dochód z zeszlego roku az 33 razy. Natomiast srednia dlugofalowa wynosi 15, 
stad tez wniosek formulowany przez innych, ze Dow Jones powinien raczej spasc do 
5000. Inne jeszcze modele biora pod uwage premie za ryzyko, rozumiana jako róznica 
miedzy zyskiem z lokat w bony skarbowe (w USA 3,8 proc. Podczas minionych 70 lat) a 
zyskiem z akcji (11,2 proc.). Wynosi ona przeto 7,4 proc. Problem w tym, ze ostatnimi 
laty � w slad za spadajaca inflacja I wieksza stabilnoscia zysków przedsiebiorstw � 
premia za ryzyko wyraznie sie obniza I wynosi obecnie tylko 3-4 proc., a niektórzy nawet 
twierdza, iz zmierza do zera. A wiec I z tego punktu widzenia notowania powinny raczej 
sie przepolowic niz nadal isc w góre. 

Problem ten jest zreszta daleko bardziej skomplikowany. Dow Jones bowiem, 
bedac wypadkowa notowan tylko 30 wielkich firm, odzwierciedla jedynie waski fragment 
gospodarki amerykanskiej, a mianowicie 20 proc. Calkowitej wartosci rynku 
kapitalowego. Wskaznik S&P 500 obejmuje juz 79 proc. Tego rynku, przy czym 50 
najwiekszych firm daje ponad polowe sumy kapitalizacji calej piecsetki. Co jednak 
wazniejsze, rynek ten jest bardzo zróznicowany. Przy ogólnym wzroscie indeksu, 
notowania wiekszosci firm objetych Dow Jones spadaja. Podczas gdy ten indeks wzrósl 
podczas ostatnich 12 miesiecy o 8.9 proc., to NASDAQ skoczyl az o 29.6 proc.  

Dlaczego? Otóz z tej przyczyny, ze NASDAQ obejmuje glównie firmy wysokiej 
techniki, o bardzo duzym udziale najlepiej kwalifikowanego kapitalu ludzkiego I stad 
znaczacej wartosci dodanej. W wartosci indeksu Microsoft wazy az 17 proc., Intel oraz 
Cisco Systems po 7 proc., MCI WorldCom 6 proc. I Dell Computer 4 proc. Tak wiec 
tylko piec firm daje ponad 40 proc. Wartosci indeksu. Moze zatem ich znakomite 
osiagniecia uzasadniaja takie windowanie wskazników gieldowych w góre? Moze wraz z 
trwajaca juz dziewiaty rok dobra koniunktura amerykanskiej gospodarki tworzy to 
solidne podstawy I uzasadnia takie silne tendencje zwyzkowe?  

Otóz nawet jesli komputerowa mysz Microsoft (NASDAQ) ciagnie za soba do 
góry myszke Miki z Disney (Dow), to generalnie tak nie jest. To jest jednak nadmuchany 
balon. Nawet notowania najlepszych, najbardziej dynamicznych firm przeszacowane. 
Ruch cen akcji w góre jest przede wszystkim funkcja jeszcze szybciej niz podaz 
rosnacego popytu, a wiec jest to z istoty  swej zjawisko o charakterze inflacyjnym. Jak na 
razie na takiej swoistej inflacji nikt nie musi tracic, ale nie moze to ciagnac sie zbyt dlugo 
I kiedys musi peknac, podobnie jak zawsze zrywa sie lancuszek swietego Antoniego. 
Dobra forma wielu firm daje pewne przeslanki do ogólnego optymizmu, ale w zadnym 
przypadku to nie wyjasnia takiego wzrostu notowan.  
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Jest on przede wszystkim skutkiem chciwosci przekladajacej sie na irracjonalnie 
rosnacy popyt w oparciu o ekstrapolacje trendów z przeszlosci na przyszlosc. Ceny rosna 
nie dlatego, ze rosnie wartosc, ale przede wszystkim dlatego, iz rosnie popyt. Bylaby to 
jeszcze jedna fala inflacja, gdyby nie powazne zastrzezenie. Otóz w przypadku inflacji 
ceny, choc za bardzo rosna, to pózniej juz nie spadaja. A tu � spadna. Na obie myszy.      
 

Waszyngton, 1 kwietnia 1999 r.  
 
 

25. 
 

200 milionów ludzi 
 

W historyczne dzielo stworzenia sprawnie funkcjonujacej gospodarki rynkowej i 
demokratycznego panstwa zaangazowanych jest prawie 400 milionów ludzi. Sa wszakze 
dwa kraje, które maja znaczenie szczególne, gdyz zyje tam polowa tej czesci swiatowej 
spolecznosci. Na Ukrainie i w Rosji 200 milionów ludzi uwiklanych jest, najczesciej 
biernie  w proces transformacji, ale tylko niewielka czesc jest zadowolona z tego, co 
udalo sie do tej pory osiagnac.  

Glówna batalia o powodzenie transformacji ustrojowej rozgrywa sie obecnie na - 
w pewnym sensie - froncie wschodnim. Nie nalezy miec  zludzen, ze wszystko jest juz 
tam na wlasciwym torze i wystarczy tylko walczyc o utrzymanie kursu i nadanie 
procesowi przemian wlasciwej dynamiki  (a taka byla do niedawna np. doktryna 
amerykanska) aby bylo dobrze.  Nie mozna miec równiez iluzji, ze trwajaca juz 10 lat 
transformacja zakonczy sie sukcesem, jesli w tych dwu wielkich i waznych krajach 
mialaby sie ona nie powiesc. Dlatego tez wlasciwe wspomaganie reform tak w Rosji, jak 
i na Ukrainie jest pozadane z punktu widzenia pozytywnej synergii z caloksztaltem 
przechodzenia do rynku w naszej czesci swiata. Jednak obu tym krajom i ich 
reformatorskim elitom warto pomagac przede wszystkim dlatego, ze zyje tam 200 
milionów ludzi.  

Tak sie sklada, ze sporo zalezy tu zarówno od USA, jak i od miedzynarodowych 
organizacji finansowych. Wiele przy tym dzieje sie nie na pierwszych stronach gazet i w 
CNN Live, ale w codziennej pracy i licznych przedsiewzieciach sluzacych 
opracowywaniu konkretnych programów dzialan, projektów, wymiany doswiadczen, 
organizowaniu strony merytorycznej, finansowej i logistycznej udzielanej pomocy 
ekonomicznej i technicznej. Bardzo ceniac znaczenie tej ostatniej, tez staramy sie w to 
aktywnie angazowac. Pod tym katem przygotowywane sa pewne projekty (np. w zakresie 
rozwoju drobnej przedsiebiorczosci czy samorzadów lokalnych) w ramach trójstronnej 
wspólpracy amerykansko-ukrainsko-polskiej.  

Kazdy ma tu  inne interesy, ale w pewnym punkcie one zbiegaja sie, gdyz 
wszystkim stronom zalezy na wyrwaniu Ukrainy z dlugotrwalej transformacyjnej 
depresji. Amerykanom ze wzgledu na geopolityke. Nam takze z tej przyczyny, ale przede 
wszystkim dlatego, ze to potencjalnie wazny partner gospodarczy. Ukrainie, z 
oczywistych wzgledów - Amerykanie maja pieniadze, a my znaczacy juz dorobek na polu 
budowy gospodarki rynkowej i spoleczenstwa obywatelskiego. Chodzi wiec o dobre 
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zgranie ukrainskich potrzeb z  polskimi doswiadczeniami za amerykanskie pieniadze. 
Dyskutowalem to tak niedawno podczas swego pobytu w Kijowie, jak i ostatnio z 
prezesem amerykanskiej fundacji Eurasia - Williamem Maynesem - która rzad 
amerykanski angazuje do tych celów. W Polsce glównym partnerem na tym polu powinna 
byc utworzona w swoim czasie z imicjatywy prezydenta Aleksandra Kwasniewskiego 
fundacja Wiedziec Jak.  

 Podczas pobytu  w Waszyngtonie - a juz minal rok! - mocno angazuje sie w 
rozgrywanie tak zwanej karty rosyjskiej, jak i ukrainskiej Nie ukrywam, ze bardzo dobrze 
sie stalo, iz wpierw MFW, a zaraz potem BS, zdecydowal na poczatku wrzesnia o 
pakiecie 2,2 miliarda dolarów kredytów dla Ukrainy. W marcu poszedl dalej w tym 
kierunku, przesadzajac uruchomienie kolejnej transzy. Ukraina na to zasluguje. Przy 
wszystkich, olbrzymich wciaz opóznieniach w sferze reform strukturalnych, dokonala 
wszakze przez miniony rok postepu chyba wiekszego niz Brazylia, dla której 
zmontowano szybko pakiet pomocy finansowej 20-krtonie wiekszy. A ze metoda targów 
w ostatniej chwili takze kilka wielkich firm amerykanskich zalatwilo sobie korzystne 
kontrakty inwestycyjne na Ukrainie? Cóz, tak dziala biznes i polityka, wiec niech i 
polskie firmy próbuja tez jak najwiecej uszczknac.  

O ile na Ukrainie, która bardzo dobrze poradzila sobie ze skutkami krachu 
rosyjskiego, sytuacja ma szanse na stopniowa, ale wyrazna poprawe, o tyle sytuacja Rosji 
jest nadal dramatyczna. Dobrze zatem, ze podczas minionych tygodni podejscie do Rosji i 
sposobów przezwyciezania kryzysu istotnie sie zmienilo. Nie mówi sie juz ani o 
pozostawieniu jej samej sobie, przeciwko czemu tak zdecydowanie wystapilem na 
lamach �The Economist�, a mówi sie juz o perspektywach redukcji i tak niesplacalnego 
dlugu, co zaproponowalem jeszcze jesienia w swoim �Planie dla Rosji� i komentarzu w 
�Financial Times�.  

Dramatyczne wydarzenia ostatnich tygodni przyniosly tu wiele nowego. Przed 
oczekiwana z nadziejami wizyta premiera Jewgenija Primakowa w USA usilowalem 
przekonac Stanleya Fischera, wiceszefa MFW, ze trzeba aktywniej wyjsc Rosji na 
przeciw,  a w szczególnosci odejsc od nacisków na nierealistyczna 3,5-procentowa w 
stosunku do PKB pierwotna nadwyzke w budzecie, zwlaszcza w zamian za dalsze 
poszerzanie bazy podatkowej i poprawe sciagalnosci dochodów fiskalnych. Gdy kilka dni 
pózniej, wobec zapowiedzi ataku na Jugoslawie, rosyjski premier zawrócil swój samolot 
znad Atlantyku do Moskwy, wydawalo sie przez moment, ze szansa na sensowy 
kompromis znowu ucieka. Jednakze Primakow zatelefonowal osobiscie z pokladu 
samolotu do szefa MFW - Michele Camdessus - i wylozyl swoje racje, zapraszajac  do 
zlozenia rychlej wizyty w Moskwie. Camdessus zrazu sie krygowal - wrócil bowiem 
dopiero co z dlugiej podrózy po Afryce i Bliskim Wschodzie - ale nazajutrz zadecydowal, 
ze  w zaistnialych warunkach poleci do Moskwy, akcentujac przy okazji samodzielnosc 
MFW i chec wiekszej niezaleznosci od politycznie motywowanych decyzji USA i G7.  

I slusznie. Byla to madra i wazka decyzja. Rozmowy w Moskwie zblizyly jeszcze 
bardziej stanowiska. Zupelnie inna zreszta, nasycona pragmatyzmem i 
odpowiedzialnoscia, jest juz wymowa rosyjskich planów finansowych. Zaklada sie 
wzrost dochodów budzetu o okolo 1 proc. PKB i utrzymanie dyscypliny monetarnej. To 
wczesniejsze przepowiednie o hiperinflacji i kursie rubla oscylujacym za kilka juz 
miesiecy wokól 100 za dolara skompromitowaly sie, a zamiary nowego rzadu (choc z 
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poprzednim ministrem finansów) sie uwiarygodniaja równiez w kregach 
miedzynarodowej finansjery. Fundusz zas zgodzil sie, ze 2-procentowa pierwotna 
nadwyzka budzetowa to i tak nader ambitny cel.        

MFW podkresla, ze na razie uzgodnione sa tylko ramy, a nie konkrety, ale teraz 
one wlasnie sa rozpracowywane i wkrótce mozna oczekiwac takze wobec Rosji 
pozytywnych decyzji MFW i BS. Nie dlatego, ze w Moskwie nawet patriarcha kosciola 
prawoslawnego - Aleksiej II - prosil szefa funduszu o pozytywne decyzje, ale dlatego, iz 
pragmatyzm bierze góre nad polityka.  

    
Tczew, 9 kwietnia 1999 r. 

 
 

26  
 

Od szoku do terapii 
 

Doroczne zgromadzenie akcjonariuszy Europejskiego Banku Odbudowy i 
Rozwoju oraz grupy inwestorów, bankierów, finansistów i ekspertów odbywa sie tym 
razem w nienajlepszej atmosferze. Interwencja panstw  NATO w Jugoslawii i 
przenoszenie sie negatywnych nastepstw akcji na panstwa sasiednie, kryzys w Rosji i 
jego ujemne implikacje dla wszystkich w zasadzie panstw WNP, pietrzace sie problemy 
w wielu posocjalistycznych gospodarkach uzaleznionych od niskich cen surowców 
pierwotnych, to podstawowe czynniki, które uniemozliwiaja tryskanie optymizmem, co 
mozna bylo odczuc na londynskim szczycie jeszcze dwa lata temu albo podczas 
spotkania w Sofii przed trzema laty. Teraz jest inaczej. Mialo byc lepiej, ale czy jest?  

EBOiR powstal na poczatku dekady w stylu i tempie imponujacym. Grupa 
kilkudziesieciu panstw - kraje OECD oraz Europy Wschodniej i bylego Zwiazku 
Radzieckiego, a takze Meksyk jako jedyny kraj latynoamerykanski - utworzyly te 
organizacje z inicjatywy ówczesnego prezydenta Francji, Francois Mitteranda. Choc z 
zalozenia jest to organizacja wielostronna, to decyduja najwieksi udzialowcy. Kraje 
transformowane nie wiele maja w nim do powiedzenia, bedac w istocie bardziej 
petentami niz partnerami.  

Sama nazwa banku - w odróznieniu od innych regionalnych instytucji o 
podobnym profilu, jak afrykanski bank rozwoju w Abidzanie, azjatycki w Manilii i 
miedzyamerykanski w Waszyngtonie - akcentuje wpierw odbudowe, a potem rozwój. 
Mialoby to niejako podkreslac, ze wpierw jakoby trzeba odbudowac ze zniszczen, a 
potem skoncentrowac sie na rozwoju. Takie podejscie bralo sie z blednego przekonania 
dominujacego w niektórych kregach politycznych Zachodu, a wspieranego czasami przez 
nieopatrzne wypowiedzi wschodnioeuropejskich polityków, ze jest jakas analogia 
pomiedzy powojennymi zniszczeniami w Europie Zachodniej, na które odpowiedzia byl 
Plan Marshalla, a spuscizna tzw. komunizmu w Europie Wschodniej. Odpowiedzia na 
wyzwania wynikajace z tej spuscizny mial byc wlasnie EBOiR, wspomagajacy 
finansowanie odbudowy i rozwoju.  

Nie ulega watpliwosci, ze rola tej instytucji w ksztaltowaniu oblicza transformacji 
jest znikoma. Tak slabe wyposazenie kapitalowe, jak i zamierzone de facto uplasowanie 
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go w cieniu MFW i BS zmniejszylo od samego poczatku jego znaczenie i mozliwosci . 
EBOiR odgrywa pewna role w odzyskiwaniu przez kraje regionu zdolnosci rozwojowych, 
ale jest ona mniejsza niz w przypadku innych banków regionalnych. 

Gdy teraz, podczas panelu inaugurujacego debaty tegorocznego szczytu w 
Londynie, przychodzi nam - wraz m. in. z glównym ekonomistami EBOiR i BS, 
Nicholasem Sternem i Josephem Stiglitzem - dyskutowac wyzwania stojace przed nowa 
faza transformacji, to kazdy musi jednak zaczac od oceny jej dotychczasowego przebiegu. 
Na spotkaniu EBOiR dominuje raczej powsciagliwosc, zwlaszcza ze kryzys rosyjski i 
komplikacje po interwencji NATO w Jugoslawii musza rzucac swój cien. Ale i bez tego 
bilans dotychczasowego przebiegu transformacji nie moze byc oceniony pozytywnie. W 
szczególnosci zaniedbania w sferze instytucjonalnej obudowy rynku oraz bledna 
sekwencja w zakresie liberalizacji, a takze brak zdolnosci zredefiniowania roli panstwa w 
gospodarce spowodowaly, ze niewiele jest panstw odnotowujacych trwaly i 
zrównowazony rozwój. Gdy juz wydawalo sie, ze staly sie takimi Czechy czy Polska, to 
bledy polityki gospodarczej zniweczyly te szanse. Brak umiejetnosci laczenia licznych 
watków polityki transformacji ustrojowej z polityka rozwoju spoleczno-gospodarczego - 
a udalo nam sie to przeciez osiagnac w latach urzeczywistniania �Strategii dla Polski� - to 
podstawowa przyczyna slabych rezultatów.          

Pisze o tym szeroko we wlasnie opublikowanej ksiazce pt. �Od szoku do terapii. 
Ekonomia i polityka transformacji�. Dzis swiatli ekonomisci nie maja juz watpliwosci, ze 
transformacja to zawsze i wszedzie proces stopniowy, o wielu watkach politycznych i 
ekonomicznych, instytucjonalnych i finansowych. Potwierdza to tak seria moich spotkan i 
wykladów w róznych miejscach w Polsce, jak i dyskusje na dorocznym spotkaniu 
EBOiR.   

Ksiazka byla pisana glownie pod katem czytelnika zagranicznego, ale jej polskie 
tlumaczenie jest wazne. W pewnym momencie prac nad tymi zagadnieniami i próba ich 
teoretycznego uogólnienia - a chodzi tu o proces obejmujacy prawie 30 krajów i choc 
trwajacy juz cala dekade, to wciaz jeszcze daleki do zakonczenia - uzmyslowilem sobie, 
ze pisze takze do polskiego czytelnika. A to nielatwe, inaczej bowiem stawia sie pytania 
w Warszawie, a inaczej w Londynie, choc róznice sa coraz mniejsze, tak jak coraz 
mniejsze - aczkolwiek wciaz jeszcze olbrzymie - sa róznice pomiedzy gospodarkami 
wschodniej i zachodniej Europy.  

Nadal takze wystepuja znaczace róznice interpretacji co do przyczyn upadku 
gospodarki socjalistycznej, implikacji jej dziedzictwa dla przyszlego rozwoju, sposobów 
sterowania transformacja ustrojowa, mozliwych do zastosowania strategii rozwojowych, 
dlugofalowych perspektyw i miejsca w gospodarce globalnej. Piszac jednak ksiazke o 
wielkiej transformacji po angielsku, od pewnego momentu staralem sie ja widziec 
zarówno oczami studenta i przedsiebiorcy, polityka i intelektualisty  amerykanskiego, jak 
i polskiego. Ich wiedza i pytania nie sa takie same, chocby dlatego, ze inaczej patrzy sie 
na regionu przeszlosc, terazniejszosc i przyszlosc z wewnatrz, a inaczej z zewnatrz.  

Najwazniejsze i tak jest to, ze zarówno na rodzimej SGH w Warszawie, jak i na 
goszczacym mnie Yale, tak podczas okazjonalnych wykladów w zeszlym tygodniu w 
Krakowie, Katowicach, Wroclawiu, Gdansku, Lodzi, Poznaniu i Tarnowie, jak i przy 
wielu sposobnosciach w Stanford, UCLA, Rochester, Nowym Jorku, Filadelfii i wielu 
innych miejscach, coraz wiecej jest zrozumienia dla kompleksowosci i stopnia zlozonosci 
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transformacji i jej wielowatkowych zwiazków z rozwojem spoleczno-gospodarczych. O 
tym wlasnie jest ta ksiazka i dobrze, ze jest równiez tlumaczona na chinski i rosyjski. 
Tam tym bardziej jest wiecej pytan niz odpowiedzi. 

A tu, w Londynie? Cóz, wszystkie kraje po kolei prezentuja swoje problemy i 
perspektywy. Widza je róznie, ale kazdy rzuca swoje oceny na tlo bardzo wygodne (jak 
im sie wydaje) pietrzacego sie kryzysu rosyjskiego. To zle, kluczem bowiem do 
przezwyciezania wlasnych problemów jest wlasna, a nie cudza polityka. O ile Rosjanie 
zapytani rok temu o efekty wspólpracy z MFW - kiedy to niektórym wydawalo sie, ze 
idzie dobrze, choc przeciez szlo bardzo zle wskutek niepotrzebnych szoków bez terapii - 
odpowiadali, ze MFW przynosi im korzysci (17 procent), szkodzi jej (19 procent), a 
pozostale 46 procent �nie wiedzialo�, to teraz �nie wie� juz tylko 28 procent, 14 
dostrzega korzysci, a az 43 uwaza, iz szkodzi. Mam nadzieje, ze EBOiR w takiej ocenie 
wypadlby lepiej, chociaz w tym przypadku z pewnoscia wiekszosc �nie wie�. I to tez jest 
jakas ocena.   
 

Londyn, 17 kwietnia 1999 r.          
 

 
27.  

 
Wedrujac szczytami 

 
Tydzien po londynskim szczycie EBOiR zbiera sie doroczny wiosenny szczyt 

Miedzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Swiatowego. A jeszcze niejako po 
drodze, tez w Waszyngtonie, odbywa sie spotkanie na szczycie NATO. Miano 
celebrowac 50-ciolecie tej organizacji - po raz pierwszy w skladzie dopiero co 
poszerzonym o trzech nowych czlonków z Europy Wschodniej - ale przychodzi glównie 
troszczyc sie o sposoby zakonczenia trwajacego konfliktu politycznego i militarnego na 
jej poludniowej flance. Jego przedluzanie sie coraz wyrazniej stawia na porzadku 
dziennym kwestie finansowania kosztów wojny, co staje sie przedmiotem kontrowersji, 
zwlaszcza w USA. 50-te urodziny nie sa najstosowniejsza ku temu okazja, ale koszty 
siegajace kilkudziesieciomiliardowych sum wymusza przeniesienie sie tej dyskusji na 
plaszczyzne miedzynarodowa. Za wojne trzeba placic.  

Konflikt ten nie ma jednakze szerszych implikacji ekonomicznych i - jak 
dotychczas - nie wplynal na stan gospodarki swiatowej. Z pewnoscia rzucal on wiekszy 
cien na szczyt londynski, koncentrujacy swa uwage na gospodarkach posocjalistycznych, 
niz na spotkanie swiatowych organizacji finansowych w Waszyngtonie. Wiosenne 
bowiem spotkanie MFW i BS odbywa sie przede wszystkim w cieniu kryzysu 
swiatowego systemu finansowego. Wiecej nawet - implikacjom tego kryzysu w 
zasadniczym stopniu jest ono poswiecone. W takim kontekscie da sie zauwazyc kilka 
szczególnych cech i zjawisk. 

Po pierwsze, ostrosci nabiera podzial czolówki rozwinietego swiata na trzy 
glówne strefy walutowe: obszar dolara, strefe jena i euro. Tak sie sklada, ze - wbrew 
oczekiwaniom sprzed kilku ledwie miesiecy - euro znajduje sie (przejsciowo) na 
najnizszym w swym krótkim zywocie poziomie wobec dolara. MFW ocenia, ze obecne 
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proporcje trzech glównych walut swiata oddaja dosc dobrze relacje konkurencyjnosci 
najwazniejszych centrów ekonomicznych swiata. Oczekuje sie, ze to wlasnie Euroland - 
po zwolnieniu z 2,9 procent w roku ubieglym do 2,0 w biezacym - przyspieszy ponownie 
tempo wzrostu do 2,9 procent w roku przyszlym, ciagnac w góre (okolo 27 procent 
udzialu w swiatowej produkcji) gospodarke globalna. Drugim regionem stymulujacym jej 
wzrost powinna byc ponownie Japonia, przechodzac z recesji 2,8 procent w poprzednim i 
1,4 w tym roku do wzrostu 0,3 procent w roku nastepnym.  Natomiast USA (okolo 25 
procent produkcji swiata) zwolni swój wzrost z 3,9 procent przed rokiem poprzez 3,3 
aktualnie do 2,2 w roku przyszlym. Wiele zalezy tu od ksztaltowania sie kursów 
walutowych i mozna oczekiwac, ze banki centralne bede dyskrecjonalnie interweniowaly, 
aby ich wzajemne wahania byly w nadchodzacym roku jak najmniejsze. MFW przyjmuje 
takze, ze musi dojsc do zalamania koniunktury na znajdujacym sie na szczytach 
amerykanskim rynku kapitalowym, zastanawiajac sie tylko, czy nastapi to drastycznie, 
czy tez stopniowo i jak przeniesie sie na sfere realna w obliczu glebokiego obnizenia 
popytu wewnetrznego. 

Po drugie, swiat jest niepewny. I to nie ze wzgledu na konflikty militarne, ale 
narosle konflikty interesów, destabilizujace gospodarke globalna w swietle chaotycznych 
przeplywów finansowych. Nie panuja juz nad nimi ani organizacje miedzynarodowe, ani 
kontrolujace je panstwa G-7. MFW niewiele moze w tej sprawie uczynic, a nadal w 
gronie rzadów poteg gospodarczych podzielone sa zdania, co i jak nalezaloby uczynic. 
Slusznie rosnie jednak nacisk - nie tylko ze strony regionów dotknietych perturbacjami 
finansowymi - by przeplywy kapitalu krótkoterminowego byly bardziej regulowane.  

Po trzecie, kraje tzw. wylaniajacych sie rynków - poza Rosja i Brazylia - 
najgorsza faze kryzysu maja za soba. Zaklada sie, ze nowo uprzemyslowione kraje Azji 
po spadku PKB w zeszlym roku o 1,5 procent, w tym roku zwieksza produkcje o 2,1 
procent, a w kolejnym ten wskaznik z góra sie podwoi i wzrosnie do 4,5 procent. W 
Brazylii zas w biezacym roku PKB spadnie o 3,8 procent, aby w przyszlym mniej wiecej 
o tyle sie zwiekszyc. Dla krajów transformowanych przewiduje sie po recesji o 0,2 i 0,9 
procent w latach 1998-99 powrót na sciezke wzrostu 2,2 procent w roku 2000. Ciekawe, 
ze najszybciej i najbardziej stabilnie rozwijaja sie kraje, na których polityke G-7 i MFW 
maja wplyw najmniejszy. W Chinach PKB ma wzrosnac w tych latach odpowiednio o 6,6 
i 7,0 procent, a w Indiach o 5,2 i 5,1. W sumie dynamika produkcji swiatowej obnizyla 
sie z 4,2 procent w 1997 roku do 2,5 i 2,3 w latach 1998-99 i ponownie powinna sie 
podniesc do 3,4 w roku 2000.  

Po czwarte, najbardziej niepewnym segmentem gospodarki swiatowej pozostaje 
Rosja. Jej udzial w globalnej produkcji jest nader mizerny, ale znaczenie dla swiata 
bardzo istotne. MFW zaklada na ten rok glebszy spadek (o 7,0 procent), niz przyjal to w 
swoich prognozach EBOiR (5,0 procent). Na rok nastepny nie ryzykuje sie zadnej 
prognozy, gdyz tak niepewna jest sytuacja. Jest to o tyle ciekawe, ze nalezy oczekiwac 
wkrótce tak potrzebnego porozumienia miedzy MFW i Rosja. Otworzy ono jednak 
dopiero etap negocjacji w sprawie restrukturyzacji zadluzenia zagranicznego, co bedzie 
bardzo skomplikowane. Do ugody jednak bedzie musialo dojsc, czego coraz bardziej 
swiadoma jest równiez miedzynarodowa finansjera tak z Klubu Paryskiego, jak i 
Londynskiego. Sektor prywatny, aby mniej stracic, musi teraz na wszystkich 
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wylaniajacych sie rynkach - takze na w tej fazie najgorszym, czyli rosyjskim - ponownie 
sporo zainwestowac.  

Po piate, bliska politycznych rozstrzygniec jest kwestia zdecydowanej redukcji 
dlugu dla panstw najbiedniejszych. Dotychczasowy mechanizm tzw. HIPIC sie nie 
sprawdzil i teraz wreszcie zapadna decyzje o smialej redukcji niesplacalnego i 
dlawiacego najubozsze kraje zadluzenia. Towarzyszy temu zywa dyskusja - takze w 
kuluarach amerykanskiego Kongresu, gdzie zaktywizowalo sie lobby regionów 
produkujacych zloto - na temat sprzedazy czesci zlota z zapasów MFW. Sprawa ciagnie 
sie od kilku juz lat, ale teraz nie uda sie juz tego zablokowac. Oczywiscie, spadna ceny 
zlota, które - kosztujac nieco ponad 280 dolarów za uncje - dalekie sa od cen osiaganych 
w okresach szczytowych notowan. Akurat na takich tendencjach gospodarka swiatowa 
nie straci.  

Po szóste, wyrazniej - choc wciaz ze wzgledu na sprzeczne interesy 
niedostatecznie ostro - wylaniaja sie kontury nowego konsensusu, akcentujacego role 
instytucji, gradualizm reform, sprawiedliwszy podzial i nowa, aktywna role panstwa w 
gospodarce. Rodzi sie tez stopniowo koncepcja nowego globalnego ladu ekonomicznego 
przy okazji sukcesywnego odchodzenia od dotychczas dominujacej ortodoksji 
neoliberalnego monetaryzmu. Nie jest to jeszcze dla zmiany tej ortodoksji szczyt 
przelomowy, ale stad juz go widac. Do wszystkiego trzeba dojsc z mozolem, zwlaszcza 
jak sie chodzi po szczytach.   
 

Waszyngton, 24 kwietnia 1999 r.     
 
 

28.  
 

Podatki a formowanie kapitalu 
 

Strategia szybkiego i zrównowazonego rozwoju musi opierac sie na solidnych 
podstawach kapitalowych. Te z kolei stworzyc mozna jedynie w oparciu o wlasny kapital, 
doplywajacy bowiem z zagranicy strumien moze miec jedynie znaczenie uzupelniajace. 
Nie lekcewazac zatem roli, jaka maja do odegrania w finansowaniu dlugofalowego 
wzrostu inwestycje zagraniczne - zwlaszcza bezposrednie - trzeba miec pelna 
swiadomosc, ze warunkiem wejscia na sciezke tzw. samopodtrzymujacego sie rozwoju 
musza byc oszczednosci wewnetrzne.  

Wstepnym warunkiem zwiekszenia zdolnosci do formowania kapitalu jest wejscie 
na sciezke wzrostu. Dotyczy to takze krajów transformowanych, w których nie sposób 
zwiekszyc na trwale sklonnosci do oszczedzania tak dlugo, jak dlugo nie rosnie 
systematycznie poziom realnego dochodu. A tak sie sklada, ze obecnie dochód narodowy 
spada az w co trzecim kraju przechodzacym transformacje systemowa. W sytuacji zas, 
gdy produkcja wkracza juz na sciezke wzrostu, polityka gospodarcza moze i powinna byc 
ukierunkowana na zwiekszenie krancowej sklonnosci do oszczedzania. Tylko wówczas 
bowiem wzrost stopy oszczedzania jest do pogodzenia ze wzrostem poziomu 
konsumpcji, choc jej stopa, tj. udzial w dochodzie narodowym,  obniza sie.     



 63

Oczywiscie, ktos móglby zapytac: po co zwiekszac akumulacyjne obciazenia 
dochodu narodowego kosztem relatywnie nizszego udzialu konsumpcji, skoro 
przyspieszenie tempa wzrostu lepiej byloby osiagnac poprzez poprawe efektywnosci 
alokacyjnej przy danym strumieni oszczednosci  inwestycji? Otóz dlatego, ze stopa 
inwestycji znacznie sie obnizyla w poczatkowej fazie transformacji - z jednej strony - i z 
tej przyczyny, iz postep w zakresie poprawy efektywnosci mikroekonomicznej jest daleko 
mniejszy niz to zakladano - z drugiej strony. Dzis mozna juz stwierdzic, ze jesli nie 
kleska, to na pewno wielkim niepowodzeniem wienczy sie pierwsza dekada transformacji 
z tego punktu widzenia. Calkowicie bledne okazalo sie zalozenie, ze sama tylko 
liberalizacja i prywatyzacja wystarcza do poprawy efektywnosci alokacyjnej. Dowodza 
tego nie tylko doswiadczenia krajów zapóznionych w systemowych przemianach - np. 
Ukrainy - ale równiez wiodacych prym - np. Czech. Poprawa taka wymaga jeszcze 
instytucjonalnego wzmocnienia rynku i swiatlego zaangazowania sie panstwa.  

Gdy jednak okazuje sie, ze postep w sferze efektywnosci mikroekonomicznej jest 
niedostateczny, to polityka ma tendencje powrotu do prób - wydawaloby sie dostatecznie 
juz skompromitowanych czasach centralnego planowania - sybstytuowania relatywnie 
niskiej efektywnosci inwestycji srubowaniem ich stopy. W zaskakujacy sposób podejscie 
takie powrócilo ostatnio w Polsce, gdzie rzadzaca koalicja wybrala w sposób calkowicie 
zyczeniowy tzw. aktywny wariant strategii rozwoju kraju do roku 2010. To dobrze, ze 
usiluje sie wracac do postrzegania kwestii rozwoju dlugofalowo - tak jak to skutecznie 
juz nam sie udawalo w ramach �Strategii dla Polski�. Fatalnie jednak, ze przy okazji 
czyni sie bledne zalozenia co do sposobu przyspieszenie tempa wzrostu.  

Po niepotrzebnym, a nawet szkodliwym jego wyhamowaniu z blisko 7 procent w 
latach 1994-97 do okolo 2-3 obecnie, teraz zaklada sie mozliwosc jego przyspieszenie 
ponownie do 7 procent podczas calej nastepnej dekady. Prowadzic wszakze mialaby do 
tego nie tyle poprawa efektywnosci alokacyjnej, co zasadnicze, skokowe wrecz 
zwiekszenie stopy inwestycji. Mialaby sie ona zwiekszyc z obecnych okolo 19 procent az 
do 30 procent (!), przy równoczesnym wzroscie inwestycji zagranicznych do 5-6 procent 
PKB. Podejscie takie bardzo przypomina lata 70-te, które szybko doprowadzily 
gospodarke do dwu barier. Po pierwsze, juz po kilku latach napotkano bariere 
konsumpcji, poswiecajac dynamike spozycia na oltarzu dogmatu o koniecznosci 
wielkiego skoku inwestycyjnego. Po drugie, wkrótce potem pojawila sie bariera 
zadluzenia zagranicznego. Zreszta zadna z nich do tej pory nie zostala do konca 
wyeliminowana.  

Teraz sposobem na zwiekszenie stopy akumulacji mialoby byc obnizenie 
podatków. Gra sie przy tym na zalozeniu, ze to glównie przedsiebiorcy popra taki zamysl, 
gdyz wlasnie w tej grupie najwyzsza powinna byc sklonnosc do oszczedzania, a zatem 
równiez do formowania kapitalu. Rozumowanie to jednak pomija fakt, ze szybko napotka 
sie bariere konsumpcji, a ograniczajac znacznie tempo jej wzrostu bariere zbytu. Tak 
wiec teoretycznie przy nizszych stawkach podatkowych, koncowe dochody netto szybko 
okazalaby sie nizsze, a nie wyzsze, co sugerowac moze statyczny punkt widzenia.  

Czy zatem nie nalezy obnizac podatków? Alez tak, trzeba to czynic - z czasem we 
wszystkich transformowanych gospodarkach - ale w okreslonych ramach. Po pierwsze, 
bez dewastacji najcenniejszego kapitalu, tj. kapitalu ludzkiego. Musza byc przeto 
zagwarantowane - nie zadeklarowane - odpowiednie naklady na inwestycje w kapital 



 64

ludzki, zwlaszcza na oswiate i nauke. Po drugie, nalezy to czynic z umiarem tak co do 
tempa i sekwencji, jak i skali. Jesli zatem bez uszczerbku dla poziomu finansowania sfery 
uslug spolecznych mozliwe jest redukowanie podatków, to trzeba poslugiwac sie tym 
instrumentem. Tak jak od 1996 roku robimy, realizujac �Pakiet 2000�. Decyzje, które 
udalo mi sie przeprowadzic droga ustawowa, wyeliminowaly wpierw podatek importowy, 
a potem zredukowaly podatek od dochodów osobistych i nadal zmniejszaja podatek dla 
firm - o 2 punkty rocznie, az do roku 2000, kiedy to spadnie do 32 procent. Jesli zatem sa 
mozliwosci wydluzenia tej sciezki - powiedzmy w dól do 28 procent w roku 2002 - to 
warto to uczynic.  

Nie nalezy jednak miec iluzji, ze elastycznosc inwestycyjna dochodów netto jest 
wielka. Zbyt daleko posunieta redukcja podatków nie zwieksza kapitalu, tylko 
nierównosci w podziale dochodów. A dzis juz nawet MFW przyznaje, ze to obraca sie 
przeciwko samopodtrzymujacemu sie rozwojowi. Glówna uwaga powinna byc przeto 
zwrócona na takie kojarzenie polityki podatkowej i dochodowej, aby tworzyc dobrze 
skomponowane ramy dla szybkiego, zrównowazonego i dlugotrwalego rozwoju. Szerzej 
pisze o tym w przedstawionym wlasnie na zakonczenie mego pobytu w MFW 
opracowaniu pt. �Polityka podatkowa a formowanie kapitalu w gospodarkach 
transformowanych�. Podstawowe wnioski dla polityki gospodarczej sa klarowne.  

Po pierwsze, niezbedna jest pewna harmonia, okreslone proporce miedzy 
formowaniem (rozwijaniem) kapitalu rzeczowego i ludzkiego. Istotna zatem jest nie tylko 
kwestia wysokosci podatków i ich wplyw na oszczednosci i inwestycje rzeczowe, ale 
takze wydatków budzetowych i ich implikacji dla jakosci kapitalu ludzkiego.  

Po drugie, faktycznie poziom i struktura podatków bardziej wplywa na formy 
oszczednosci niz na ich absolutny poziom. Gra podatkowa mozna wiec na duza skale 
przesuwac strumien oszczednosci z sektora bankowego na rynek kapitalowy - albo 
odwrotnie - ale nie da sie zasadniczo przesuwac srodków ze sfery konsumpcji do 
inwestycji.   

Po trzecie, trzeba - spokojnie i stopniowo - zmniejszac obciazenia podatkowe, 
wzmacniajac zarazem polityka panstwa instytucjonalna warstwe rynku, nawet jesli daje to 
tylko umiarkowane efekty w sferze formowania kapitalu, bo jest n nam bardzo potrzebny 
. W innym bowiem przypadku stawki podatkowe moga byc nawet nizsze, ale nizsze tez - 
a nie wyzsze - bedzie tempo wzrostu i poziom dochodów. A przeciez w koncu chodzi nie 
o to, aby niskie byly podatki; to jest tylko srodek. Rzecz w tym, aby wyzsze byly 
dochody.                                
 

Wieden, 29 kwietnia 1999 r.     
 
 

29.  
 

Krolik za tygrysem 
 

Jednym z najwiekszych paradoksów fine de siecle jest to, ze ostoja wzglednej 
stabilnosci gospodarki swiatowej - jesli tak mozna okreslic jej obecny stan - staly sie 
Chiny. Obok Stanów Zjednoczonych, które nie tylko nie zostaly dotkniete (jeszcze) 
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trwajacymi wciaz zaburzeniami na swiatowych rynkach finansowych, to wlasnie Chiny 
najlepiej bronia sie przed nimi. Udaje sie im utrzymac wysokie tempo wzrostu przy 
stabilnym kursie juana, choc nie mozna wykluczyc, ze i on bedzie musial byc 
zdewaluowany.  

Gdyby nawet tak sie stalo - a niewykluczone, ze dewaluacja waluty chinskiej 
moze nastapic jeszcze w tym roku - to bedzie to ruch spokojny i kontrolowany. Pózniej 
kurs znowu bedzie stabilny, dajac wszakze pewien impuls do wzrostu eksportu. Tylko 
bowiem od tej strony mozna dopatrywac sie uzasadnienia dla obnizenia wartosci waluty, 
gdyz Chiny maja wysoki poziom rezerw walutowych (okolo 143 miliardów dolarów) i 
nie sa uzaleznione, tak jak np. Indonezja czy Brazylia, od koniecznosci pozyczania na 
krótkie terminy zagranica. W slad jednak za fala dewaluacji w krajach Azji Wschodniej i 
posród innych waznych partnerów handlowych, konkurencyjnosc eksportu chinskiego 
ulegla obnizeniu. Nie na tyle jednak, aby bezwzglednie wymuszac dostosowanie poprzez 
dewaluacje. Moze do tego dojsc, ale jeszcze nie jest to nieuniknione.  

Udzial Chin w swiatowy handlu nadal szybko rosnie, a ich obroty z zagranica 
przekroczyly juz 300 miliardów dolarów. Koniec lat 90-ych tym wszakze rózni sie od ich 
poczatku, ze coraz wieksza jest rola partnerów z rozwinietego swiata, natomiast 
relatywnie spada z tego punktu widzenia znaczenie Hongkongu. Nie jest juz on tym 
specyficznym oknem na swiat, którym byl przez wiele lat, choc wciaz wiele towarów i 
kapitalu plynie wlasnie tedy. Dzisiaj Chiny daza do czlonkostwa w Swiatowej 
Organizacji Handlu. No, moze nie tylko dzisiaj, gdyz zabiegaja o to juz od 13 lat i - jak 
mówi premier Zhu Rongji - posiwiec od tego mozna.  

O ile udalo sie podczas jego niedawnej wizyty w Waszyngtonie mocno 
zaawansowac sprawe przystapienia do WTO, to postep osiagniety podczas rozmów z 
Unia Europejska w tym tygodniu w Pekinie okazal sie mizerny. Nie chodzi tylko o wciaz 
zbyt wysokie bariery taryfowe dla eksportu europejskich samochodów czy kosmetyków, 
ale przede wszystkim o niedostateczna liberalizacje w sferze uslug (w tym finansowych) 
oraz utrzymywane ograniczonego dostepu do inwestycji w telekomunikacji. Sadze 
jednak, ze premier Chin nie zdazy posiwiec i jest szansa, iz na przelomie tego i 
nastepnego roku najludniejszy kraj swiata dolaczy do grupy 134 panstw tworzacych 
WTO. Zalezec na tym bowiem powinno wszystkim ze wzgledu na ogrom rynku 
chinskiego.  

Powsciagliwosc Chin co do tempa liberalizacji nie powinna dziwic. Z jednej 
strony na tle innych gospodarek wychodza one w ostatnich latach zupelnie dobrze, 
odnotowujac szczególnie szybkie tempo wzrostu gospodarczego. O ile Rosja 
przepolowila w latach 90-ych swój dochód narodowy, to Chiny go podwoily. PKB 
zwiekszyl sie w latach 1997-98 odpowiednio o 8,8 i 7,8 procent, a na lata 1999-2000 
MFW przewiduje wzrost o kolejne 6,6 i 7,0 procent. Taka dynamika gospodarcza jest 
rezultatem umiejetnego laczenia stopniowych, ale konsekwentnych reform systemowych 
z madra polityka rozwojowa. Teraz zas nadchodzi okres przyspieszonej liberalizacji 
handlu, ale naiwnoscia byloby oczekiwanie od Chin jej nadmiernego tempa w wyniku 
zewnetrznych nacisków. I dobrze, ze juz takze amerykanska sekretarz stanu przyznala, iz 
bledem bylo laczenie spraw liberalizacji handlu z liberalizacja polityczna.  

Z drugiej strony, narastaja napiecia w gospodarce, co sklania do podejmowania 
kolejnych reform strukturalnych, ale z nalezyta ostroznoscia. Widac wyraznie, ze 
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doswiadczenia innych wschodzacych rynków sa sledzone z wielka uwaga po to, aby 
reformujac uniknac jednak wyeksponowania sie w zbyt wielkiej mierze na ryzyko 
kaprysów wedrujacego kapitalu. Znaczna ekspansja gospodarki jest tu w duzej mierze 
finansowana wartko doplywajacym kapitalem zagranicznym, ale sa to glównie inwestycje 
bezposrednie, a wiec dlugoterminowe.  

Chiny siegnely w tym roku do znacznego (az o 56 procent, do 150 miliardów 
yuanów, tj. ponad 18 miliardów dolarów) zwiekszenia deficytu budzetowego. Chca w ten 
sposób pobudzic popyt wewnetrzny, przed wszystkim przez szeroki zakres inwestycji 
infrastrukturalnych. Kluczem jednak do utrzymania wysokiego tempa wzrostu jest 
restrukturyzacja mikroekonomiczna. Niska efektywnosc wielu przedsiebiorstw juz 
doprowadzila do tego, ze w portfelach banków panstwowych nagromadzilo sie zlych 
dlugów na okolo 200 miliardów dolarów, czyli jakies 20 procent PKB. Chinska droga do 
przezwyciezenia tych problemów polega wlasnie na stopniowej deregulacji i 
postepujacym otwieraniu sie na miedzynarodowa konkurencje. Do tej pory dawalo to 
dobre efekty w sferze produkcji, ale pelzajace pogarszanie sie sytuacji finansowej wielu 
firm.  

W skali makroekonomicznej wszakze nie przeklada sie to na nierównowage 
zewnetrzna. Bilans platniczy jest w dobrym stanie, poziom rezerw walutowych taki sam, 
jak przed rokiem, a problemów z inflacja - odwrotnie niz w posocjalistycznych 
gospodarkach w fazie  transformacji - nie ma. Wrecz odwrotnie, pojawily sie tendencje 
deflacyjne i stad wlasnie polityka przejsciowego zwiekszania deficytu budzetowego. 
Ogólny poziom cen jest stabilny. Po spadku o 0,8 procent w ubieglym roku, w biezacym 
rosnie ledwie o 0,5 procent. Sprzyjaly temu do niedawna niskie ceny paliw, ale przed 
wszystkim jest to pozytywnym rezultatem rozwaznej polityki monetarnej, dobrze 
skoordynowanej z polityka fiskalna. To ciekawe, ze nawet MWF bardzo chwali Chiny za 
ich polityke finansowa, choc w istocie jest ona odlegla od funduszowej ortodoksji. Jednak 
z punktu widzenia skutecznosci - a takze wplywu na inne kraje i cala gospodarke 
swiatowa - jest to polityka po prostu dobra.  

Teraz gra finansowa toczy sie o to, aby tak cale Chiny, jak i Hongkong obronily 
sie przed kolejnymi falami zaburzen na swiatowych rynkach finansowych. Ulatwiaja im 
to zarówno wysokie rezerwy dewizowe, jak i stosowane rezimy walutowe. Chinom tez 
zalezy na utrzymaniu w ramach currency board stalego kursu dolara Hongkongu, a w 
slad za tym na ograniczeniu mozliwosci spekulowania na ich wlasnym pieniadzu. Do tej 
pory to sie udaje, ale na dalsza mete sukces zalezal bedzie od postepu w odniesieniu do 
konkurencyjnosci.  

Z tego punktu widzenia obecny rok jest szczególnie wazny, podejmowane sa 
bowiem kolejne trudne reformy strukturalne. I choc w 1999 roku przeszlismy tu od 
tygrysa do królika, to prowadzi on swoimi drobnymi, ale zdecydowanymi krokami do 
przyszlorocznego smoka. Ciekawe, jakie bedzie jego wejscie? Królik za tygrysem 
bowiem wszedl zupelnie niezle.  
 

Hongkong, 8 maja 1999 r.                   
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30. 
 

Kapitalowy swing 
 

Przeplywy kapitalu tworzacego zobowiazania dluzne sa nierozlacznie zwiazane z 
ryzykiem kryzysu. Wartko plynacy strumien pieniedzy zawsze stanowi pokuse, poniewaz 
niesie z soba oczywiste korzysci, ale tez i nieodlacznie towarzyszy temu ryzyko kryzysu. 
Im bardziej chce sie skorzystac z dobrodziejstw doplywajacego kapitalu, tym bardziej 
wystawia sie na ryzyko jego odplywu, zwlaszcza jesli jest to portfelowy kapital 
krótkoterminowy. Tak tez bylo w przypadku kryzys zapoczatkowanego w poludniowo-
wschodniej dewaluacja tajlandzkiego bahta w lipcu 1997 roku. Ten ruch spowodowal 
gigantyczny zwrot w przeplywie kapitalu; tak jakby rzeka nagle zmienila kierunek swego 
nurtu. 

Miedzy rokiem 1996 i 1998 piec krajów azjatyckich najbardziej dotknietych 
kryzysem � Filipiny, Indonezja, Malezja, Poludniowa Korea i Tajlandia � dotkniete 
zostaly zwrotem w odniesieniu do ich zagregowanego salda rachunku obrotów biezacych 
na gigantyczna skale. Kapitalowy swing wyniósl az 124 miliardy dolarów, powodujaw 
tak krotkim czasie przejscie z deficytu 55 miliardów do nadwyzki okolo 69 miliardów 
dolarów. To musialo spowodowac zalamanie w sferze produkcji z wszystkimi tego 
konsekwencjami. 

Najbardziej produkcja spadla w Indonezji � o 13,7 procent w 1998 roku. Najmniej 
na Filipinach, bo tylko o pól procent. W dwóch krajach � w Korei Poudniowej i 
Hongkongu � recesja trwa i w tym roku. To ciekawe, ze tak gwaltowne przechyl w 
kierunku przeplywu kapitalu spowodowal tak krótkotrwaly spadek produkcji. Implikacje 
kryzysu sa jednak bardziej dlugotrwale. Przejawiaja sie one tak w bardzo 
skomplikowanej sytuacji wielu bardzo zadluzonych branz i przedsiebiorstw, jak i w 
poszerzeniu sie zakresu ubóstwa w regionie, który skadinad slusznie chlubi sie w 
najwiekszych osiagnieciach we wspólczensym swiecie w zakresie walki z bieda. Obecny 
kryzys w Azji poludniowo-wschodniej w niczym bowiem nie umniejsza imponujacych 
osiagniec tych gospodarek w minionym cwiercwieczu. Zaden region swiata nie 
awansowal tak znaczaco, nigdzie bowiem nie odnotowano takiwgo tempa wzrsotu, jak tu 
wlasnie. I okreslona role odegral w tym równiez przez wiele lat per saldo w jedna strone 
plynacy kapital. 

Teraz sytuacja sie zmienila, choc tylko przejsciowo. Juz widac, ze kapital, który 
jeszcze w zeszlym roku szybko stad uciekal, zaczyna wracac. Ponownie niezwykle 
szybko ida w góre notowania gieldowe na nowych rynkach, takze azjatyckich. Liczac w 
dolarach, indeks gieldowy w Malezji zwiekszyl sie od poczatku roku o ponad 21 procent, 
a w Tajlandii az o 40 procent. Jest to wyrazne potwierdzenie slusznosci tezy, ze to 
wlasnie ten krazacy kapital uprzednio spanikowal, a tera znowu poddaje sie euforii. Nie 
zmienily sie bowiem ani wczesniej az tak na gorsze, ani tez obecnie az tak na lepsze 
podstawy makroekonomiczne, które uzasadnialyby takie skrajny kapitalowy swing. 

Nadal jednak klóca sie dwa ujecia przyczyn i mechanizmu kryzysu. Poglad wciaz 
dominujacy w glównym nurcie ekonomii neoliberalnej i ortodoksji MFW glosi, ze w 
istocie namy do czynienia z kryzysem makroproporcji gospodarczych (tzw. 
fundamentals), co wyraz sie w slabosci sektora publicznego i nieefektywnym zarzadzaniu 
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przedsiebiorstwami, a takze w niewlasciwyej regulacji i nadzorze bankowym i 
skorumpowanym kapitalizmie. Drugie spojrzenie eksponuje wlasnie irracjonalne 
wachniecia przeplywów kapitalowych, przede wszystkim prywatnego kapitalu 
krótkoterminowego. Jego transfery dokonywane nie poprzez system finansów 
publicznych, a za posrednictwem prywatnych banków zadzialaly jako zaplon kryzysu. W 
mysl tej interpreacji to nagly, wrecz panikarski odplyw kapitalu wytracil tak dobrze 
dotychczas rozwijajace sie gospodarki z uderzenia i zepchnal je ze sciezki szybkiego 
wzrostu. Za taka interpretacja przemawia tez i fakt, ze kraje najbardziej dotkniete 
kryzysem charakteryzowaly sie wzglednie dobrymi podstawami makroekonomicznymi, 
zdecydowanie korzystniej sie prezentujacymi niz w wielu innych regionach swiata. 

Oczywiscie, prawdziwe wyjasnienie tych spektakularnych i kosztownych 
zaburzen musi laczyc elementy obu tych interpretacji. To raczej pekniecia w proporcjach 
makroekonomicznyczadzialaly jako zaplon, natomiast panika inwestorów i rynku 
przerodzila wystepujace napiecia w otwarty, lawinowy kryzys. 
W tym przypadku szczególna role � negatywna � odegraly banki komercyjne, a nie jak sie 
powszechnie sadzi fundusze agresywnego inwestowania. Pozyczal przy tym glównie 
prywatny sektor, a nie panstwo. Gdyby nie banki, to nie byloby tego kryzysu. W 
przypadku pieciu wspomnianych krajów ten kapitalowy swing w odniesieniu do banków 
komercyjnych wyniósl az prawie 100 miliardów dolarów podczas dwu lat. Wahadlo 
przechylilo sie od dolywu kapitalu w wysokosci 63 miliardów dolarow netto w 1996 roku 
do odplywu 36 milardów w roku 1998. 

Jedynym sposobem zabezpieczenia sie przed takim ryzykiem jest jednak kontrola 
przeplywów kapitalowych i regualcja zasad jego transferów. W innym bowiem 
przypadknawet przy solidnych podstawach makroekonomicznych nie mozna sie w 
warunkach gospodarki otwartej uniezaleznic od takiego ryzyka. Oczywiscie, 
zmniejszenie tego ryzyka pociagnac za soba musi takze wzglledne zmniejszenie korzysci, 
jakie gopsodarka czerpie z doplywu kapitalu zagranicznego. Jesli jednak chce sie na 
dluga mete korzystac z dobrodziejstw takich transferów, to zdecydowanie nalezy 
limitowac doplyw kapitalów kreujacych dlug, preferujac zarazem kapital finansujacy 
bezposrednie inwestycje zagraniczne. Ten strumien bowiem okazal sie wyjatkowo 
stabilny, takze w fazie obecnego kryzysu finansowego i równiez tu, w panstwach 
ASEAN-u. 

To co decyduje o stabilnosci w odniesieniu do przeplywu kapitalów to zatem nie 
sama wielkosc tego kapitalu, ale jego struktura. Gospodarki, ktore sa w stanie jego 
znaczaca czesc zaabsorbowac w formie inwestycji bezposrednich, ale zarazem potrafia 
zabezpieczyc sie wysokim poziomem rezerw walutowych przed grymasami 
spekulacyjnego kapitalu, od którego w warunkach gospodarki otwartej w pelno odciac sie 
nie sposób, radza sobie lepiej. Tyle, ze gromadzenie takich rezerw tez jest kosztowne. To 
co w koncu decyduje o stabilnosci w warunkach zliberalizowanego przeplywu kapitalu, 
to nie sama wielkosc kapitalu krótkoterminowego, ale jego stosunek do poziomu rezerw 
walutowych. 

Nie zmienia to wszakze faktu, ze inne kraje inaczej radza sobie z problemem, nie 
wystawiajac sie poprostu niepotrzebnie na nadmierne ryzyko kapitalowych swingów. I 
chociaz nie moga one wtedy skorzystac z zagranicznych oszczednosci w finansowaniu 
czesci swoich wydatków przekraczajacych dochody, ze pozyskany kapital ucieknie. To 
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wlasnie wyjasnia w miare spokojne przejsci przez kolejne fale obecnego kryzsu 
gospodarek Chin, Indii, Tajwanu, Indii czy tez Chile. Majac nie w pelni zliberalizowane 
transakcje na rachunku obrotów biezacych i stosujac rozsadne metody kontroli ruchów 
kapitalu krótkoterminowego kraje radza sobie zupelnie dobrze, nie popodajac przy tym w 
nadmierne uzaleznienie od przeplywów cudzego w koncu kapitalu. Nie maja wtedy u 
sibie najwyzszych budowli swiata � tak jak blizniacze wieze Petronas w Kuala Lumpur � 
ale nie maja tez i takich klopotów z utrzymaniem stabilnego wzrostu.  

 
Kuala Lumpur, 15 maja 1999 r. 

 
 

31. 
 

Tam gdzie rosnie herbata 
 
 W czasach studenckich, w SGPiS-owskim akademiku na Madalinskiego, 
wkuwajac po nocach ekonomie, wypijalismy morze herbaty. Wiedzielismy, gdzie ona 
rosnie, a z kart podrecznika ekonomii politycznej wlasnie dowiadywalismy sie, ze tak 
oto weszlismy w stosunki produkcji z jej wytwórcami. Zwyczajni smiertelnicy dalej pili 
herbate nic o tym nie wiedzac, ale my juz te tajemnice poznalismy. Moja ulubiona 
herbata byla Assam i teraz oto mam okazje zobaczyc drugi koniec tego �stosunku 
produkcji�.  
 W doslownym znaczeniu jest on niezwykle barwny. Kolorowo ubrane, sniade 
pracownice przesuwaja sie posród wysokich, intensywnie zielonych krzewów i zbieraja 
do koszy zarzuconych na plecach liscie z najlepszego, drugiego wysypu. Akurat do 
pobliskiej glebokiej studni z woda wpadl maly, 5-ciomiesieczny slon i akcja ratownicza 
jest tematem dnia. Slonie wchodza na plantacje, ale nie na herbatke, tylko na liscie 
drzew akacjowych, które maja rzucac cien na gesto posadzone krzewy. Ze sloniami nie 
nalezy walczyc i sila ich przepedzac, gdyz wtedy sie mszcza. Nalezy je traktowac 
lagodnie, to wtedy robia mniej szkód. Jak w polityce... 
 Obecny rok nie jest dobry dla rynku herbacianego. Kultura ta potrzebuje nie 
tylko takiego naslonecznienia, jak w pólnocnoindyjskiej prowincji Assam, ale takze 
okreslonego poziomu opadów. A tych nie starcza i susza zmniejsza tegoroczne zbiory. 
Indie dostarczaja okolo jednej trzeciej swiatowej produkcji herbaty czarnej (co do 
zielonej, to potentatem sa tu Chiny), ale eksportuja tylko czwarta czesc swojej 
produkcji, reszte konsumujac na miejscu, a zyje tu juz prawie miliard ludzi.  

W zeszlym roku produkcja indyjskiej czarnej herbaty wyniosla ponad 870 
tysiecy ton, z czego na eksport poszlo ponad 206 tysiecy. Produkujac duzo mniej, tyle 
samo plasuje na rynku swiatowym Kenia (najwiekszy konkurent Indii), która wywozi 
zagranice prawie 95 procent swoich zbiorów. Podobnie znaczacym konkurentem jest Sri 
Lanka, która swoja cejlonska herbate równiez wytwarza glównie dla odbiorców 
zewnetrznych.  

W 1998 roku na aukcjach za kilogram herbaty placono srednio 104,6 rupii. Kurs 
tej waluty jest stabilny, poniewaz bank centralny mocno ingeruje, jesli tylko pojawia sie 
jakas presja na jego niepozadane zmiany. Dzisiaj wynosi on 42,74 za dolara, dwa 
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tygodnie temu bylo tyle samo, rok temu zas 39,8. Prowadzenie polityki stabilnego kursu 
umozliwia (z wzajemnoscia) kontrola inflacji, której stope w kwietniu sprowadzono w 
dól do 3,7 procent. Wazny jest tez relatywnie wysoki poziom rezerw walutowych, 
przekraczajacy obecnie 28,5 miliarda dolarów, to jest o 4 i pól miliarda wiecej niz rok 
temu. Tak wiec w wielkim miedzynarodowym hurcie za kilogram herbaty placono 
okolo 2,63 dolara � tyle, ile za jej filizankę w Waszyngtonie. No bo po drodze w te 
�stosunki produkcji� uwiklalo sie jeszcze wiele innych ogniw, zarabiajac co swoje.   

Poczatkowe z nich - ta niezwykle barwna sila robocza w herbacianych gajach 
Assamu - zarabia dziennie 32 rupie brutto. To za zebranie 21 kilogramów lisci 
herbacianych, z których w koncu powstanie okolo 5 kilogramów herbaty. Za kazde 
nastepne 5 kilogramów lisci robotnice dostaja dodatkowe 2 rupie. W sumie jednak - ze 
wzgledu na szeroko rozbudowany program socjalny i konsumpcje w naturze - dzienny 
koszt sily roboczej siega 90 rupii. Plantacja prowadzi szkoly i swiatynie. Sa dwa 
szpitale i tygodniowe, bardzo dotowane racje ryzu i maki tak dla pracowników, jak i dla 
ich rodzin. Pracownikom potraca sie z ich wynagrodzenia 12 procent na indywidualny 
rachunek emerytalny, a pracodawca doklada do tego drugie tyle. Co rok darmowe 
plastikowe sandalki, co dwa lata parasol, co trzy koc. Taki kapitalistyczny kolchoz. 
Wazne jednak, ze wsród dzieci na plantacji juz prawie nie ma analfabetyzmu. Dlatego 
tez mlodziez czesto chce sie dalej ksztalcic i juz nie tak latwo o skrajnie tania sile 
robocza. Herbata z czasem bedzie drozsza, nawet jesli deszczu i slonca (po to parasole) 
bedzie starczalo.    

Na innych gieldach róznie. Ceny zlota w Bombaju spadly wlasnie z 4.285 do 
4.260 rupii za 10 gram, gdyz w Londynie placono najnizsza od 20 lat cene tylko 272,85 
dolara za uncje. W Delhi bank centralny zezwolil 12 agencjom - glównie bankom - na 
import zlota, rosna wiec obawy, ze zwiekszy sie deficyt na rachunku obrotów 
biezacych. A dotychczas - wynoszac okolo 8 miliardów dolarów,tyle samo co deficyt 
handlowy - nie zagrazal on stabilnosci rupii, z pozytywnym tego wplywem na ogólna 
sytuacje gospodarcza. Przejawia sie to w wysokiej i równiez stabilnej stopie wzrostu 
gospodarczego. PKB zwieksza sie w latach 1997-99 o okolo 5,5 procent rocznie.  

Indie skutecznie ochronily sie stopniowa tylko liberalizacja przeplywów 
kapitalowych i rozsadna polityka kursowa przed kolejnymi falami kryzysu finansowego 
przelewajacymi sie przez swiat. Problem w tym, ze pomimo znaczacego wzrostu 
dochodu narodowego biedy i nedzy tu co niemiara. Widac to wszedzie, skoro PKB na 
mieszkanca szacowany jest ledwie na okolo 350 dolarów, a w najbiedniejszych stanach 
- takich jak Bihar - tylko na jakies 200 dolarów. A w licznych slumsach i to uchodziloby 
za majatek. Tam liczy sie tylko cena herbaty, nie zlota. 

W Bombaju zas liczy sie wszystko, ale najbardziej tendencje na tutejszej 
gieldzie. Notowania ida ostatnio mocno w góre. Indeks Sensex podniósl podczas 
minionych dwu tygodni z 3.557,1 do 4.123,6. Jest to znamienne, bo komplikuje sie 
sytuacja polityczna, ale gielda jednakze na to nie odreagowywuje, antycypujac raczej 
dobre wyniki wiodacych przemyslów, zwlaszcza w sektorach eksportowych.  

Indie przygotowuja sie do kolejnych - trzecich w ostatnich trzech latach - 
wyborów parlamentarnych. Na gieldzie politycznej sytuacja jest najmniej pewna. Z 
jednej strony administruje odchodzacy przed czasem w wyniku wotum nieufnosci rzad 
premiera Vajpayee, a z drugiej w partii Kongresowej Sonia Gandhi podaje sie do 
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dymisji, gdyz jej wloskie pochodzenie stalo sie przedmiotem rozgrywek politycznych 
takze w lonie wlasnej partii. Mysle, ze pozostanie ona na stanowisku przewodniczacej 
Kongresu, choc kwestia jej kandydowania na premiera jest otwarta.  

Indiom wszakze bardzo potrzebna jest stabilnosc polityczna, bo brak zwiazków 
pomiedzy kolejnymi fazami kryzysów gabinetowych a sytuacja finansowa i gospodarcza 
jest zludny. Na rynkach kapitalowych i Forex jest wzglednie dobrze, gdyz w 
poprzednich latach podjeto wazne reformy strukturalne, zwlaszcza na polu liberalizacji 
handlu, deregulacji i prywatyzacji. A sektor panstwowy stanowi tu wciaz az okolo 
trzech czwartych calej gospodarki. Reformy w sferze dalszej stopniowej, kontrolowanej 
liberalizacji musza byc zatem kontynuowane, a do tego konieczny jest sprawny rzad. 
Moze uda sie, ze taki powstanie po wrzesniowych wyborach, choc w srodowisku 
przedsiebiorców na ogól sie w to watpi.  

Tak wiec stosunki produkcji zawiazywane sa nie tylko za posrednictwem rzeczy, 
ale takze i polityki. Ta zawsze moze ich rozwojowi tak pomóc, jak i zaszkodzic - 
obojetnie czy realizuja sie one w herbacianych gajach Assamu, czy tez na parkiecie 
gieldy w Bombaju. Jakie jednak bede na tej gieldzie notowania za rok, to dzisiaj 
wywrózyc mozna chyba tylko z herbacianych fusów.  

 
Bombaj, 22 maja 1999 r.             

                            
 

32. 
 

Wszyscy ludzie prezydenta 
 
 Prezydent Malediwow - Maumoon Abdul Gayoom - rzadzi juz 21 lata. Po raz 
kolejny zostal wybrany na 5-cioletnia kadencje w ubieglym roku, tak wiec prowadzi swoj 
kraj od sultanatu, ktorym Malediwy byly do 1968 roku, do nowego millenium. A nasze 
spotkanie i rozmowy odbyly sie wlasnie w starym palacu sultanskim, ktory jeszcze sluzy 
jako siedziba prezydenta. Jeszcze, bo w Male, stolicy archipelagu, duzo sie buduje, trwa 
bowiem tu wciaz ekonomiczny boom. Ciekawe, ze jestem pierwszym Polakiem, ktorego 
przyjmuje prezydent Gayoom. Z tym wieksza checia przedstawilem mu nasze osiagniecia i 
problemy. Glownie jednak mowilismy o tutejszych. 
  Raz jeszcze moznaby powiedziec, ze �male jest piekne�, rzecz jednak w tym, czy 
jest male? Malediwy rozrzucone sa po kilkudziesieciu atolach w srodkowej czesci 
Oceanu Indyjskiego. Przy szerokosci do 130 km ciagna sie przez ponad 830 km z polnocy 
na poludnie, az ponizej rownika do atolu Addu. 1200 wysp to w sumie niespelna 300 km 
kwadratowych ladu. Reszta to woda. Ale calkowita powierzchnia atoli to juz 100.000 km 
kwadratwowych, a wraz z wodami terytorialnymi wylaczna strefa ekonomiczna daje 
powierzchnie az miliona kilometrow. Jest to wiec taki maly-wielki kraj, gdzie 199 wysp 
jest zamieszkalych, a 991 wciaz jeszcze bezludnych. Wiele z tych wysp mozna latwo 
obejsc w kolo; niektore w kilkanascie minut, inne - jak te ze stolica Male - w poltorej 
godziny.   
 Wyspiarski charakter panstwa odzwierciedla sie nie tylko w tym, ze w 
miejscowym jezyku dhivehi istnieje kilka slow na okreslenie wyspy, ale glownie w 
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specyfice problemow gospodarczych. Infrastruktura, komunikacja, elektryfikacja, 
desalinacja wody morskiej, oswiata to tylko niektore z nich. Gospodarka oparta jest o 
morze, ktore jest tu doslownie wszedzie, a caly kraj nie wystaje nigdzie ponad jego 
poziom na wiecej niz metr. Dwie glowne galezie gospodarki to tradycyjne rybolostwo i 
turystyka z komfortowa, nowoczesna baza.   
 Rozwija sie ona szybko, a ostatnie kryzysy w innych regionach nie wywarly tutaj 
swego pietna. 78 procent turystow przyjezdza z Europy (z tego z Polski  ledwie 0,2 
procent), 10 procent z Japonii. Fala dewaluacji w krajach Azji Poludniowo-Wschodniej 
odbila sie nawet korzystnie na koniunkturze gospodarczej, gdyz import z tamtego regionu 
relatywnie potanial, a importuje sie tu prawie wszystko. Oczywiscie, z wyjatkiem ryb. 
Tych bowiem jest pod dostatkiem zarowno do jedzenia oraz na eksport, jak i do 
ogladania podczas nurkowania na rafach koralowych. A nie bez powodu Malediwy 
uchodza za najlepsze do nurkowania miejsce na swiecie, ale zarazem nie jest ono i 
najtansze. 
 Glowny problem rozwojowy, co podkresla tak prezydent, jak i ministrowie jego 
rzadu, to dywersyfikacja gospodarki. Proces ten wspomaga m. in. Bank Swiatowy i 
Azjatycki Bank Rozwoju, a takze rosnacy strumien bezposrednich inwestycji 
zagranicznych. Inwestuje sie w infrastrukture i maly przemysl, glownie tekstylny, 
czasami z pogranicza rekodziala, ale zmniejsza to uzaleznienie od ryb i turystow. Ci 
ostatni tez wartko tu plyna, bo kraj to przepiekny.  
 Malediwy odwiedza rocznie wiecej osob niz tu zyje. Narod ten bowiem liczy 
sobie okolo 270 tysiecy ludzi (z czego 70 tysiecy w Male), a turystow w zeszlym roku 
roku przyjechalo 380 tysiecy. Kazdy przebywa srednio 10 dni i placi swoiste poglowne, 
czyli podatek do budzetu panstwa w wysokosci 6 dolarow dziennie. Oczywiscie, nawet o 
tym nie wie, ale w ten sposob - wraz z 10-dolarowa oplata lotniskowa - lozy w formie 
podatkow posrednich swoje 70 dolarow do kasy Malediwow. I jeszcze wyjezdzajac, 
przekonany jest, ze oto opuszcza raj na ziemi, malowniczosc wysepek jest bowiem zaiste 
urzekajaca, klimat wspanialy, przyroda piekna, spokoj kompletny. Brakuje tylko aniolow.  
 Rajem takze moga wydawac sie te wyspy dla Malediwian, posrod ktorych juz 
prawie wcale nie ma analfabetow, bo kazda wyspa ma 7-letnia szkole, a ktorzy w ogole 
nie placa podatkow bezposrednich. Tradycyjnie - jak za sultana - nie ma tu ani podatku 
od zyskow przedsiebiorstw, ani tez od dochodow indywidualnych gospodarswt 
domowych. Nie ma tez latwego zrodla dochodow w postaci akcyzy na alkohol, gdyz sie 
go tu nie sprzedaje (poza wyspami-resortami dla turystow zagranicznych), ani tez na 
benzynie, no bo gdzie tu jezdzic samochodami? A paliwo do lodzi to podstawa 
funkcjonowania infrastruktury, wiec opodatkowane nie jest. I mimo to minister  finansow 
cieszy sie, ze ma nadwyzke budzetu. Wydawac by sie moglo, ze to juz nie tylko raj, ale 
nawet cud!  
 Tak jednak nie jest, nie tylko dlatego, ze przygotowuje sie juz wprowadzenie 
powszechnego podatku posredniego typu GST, podobnie jak zrobiono to na Sri Lance, 
gdzie wynosi on 12,5 procent. A tu prawie caly import oblozony jest clami i to one 
wlasnie - wraz w dochodami z turystyki - zasilaja budzet. Ale jeszcze przed 1993 rokiem 
byl on w glebokim deficycie, przekraczajacym 20 procent PKB. Wowczas deficyt 
podlegal monetyzacji z oczywistymi tego skutkami inflacyjnymi. Obecnie inflacja spadla 
ponizej 3 procent, do czego doprowadzila polityka poslugiwania sie stalym kuresem 
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walutowym. Rufija sluzy juz od pieciu lat jaki kotwica nominalna i kurs jest niezmienny 
(1 USD rowna sie 11,72 rufiji). Ciekawe, ze nie ma przy tym rownoleglego rynku 
walutowego i to przy pelnej liberalizacji rachunku obrotow kapitalowych. Jest to zatem 
kurs rownowagi podtrzymywany poprzez wlasciwe ksztaltowanie podazy pieniadza i 
rezerwy walutowe w wysokosci 4-miesiecznego importu.   
 Rownoczesnie utrzymuje sie okolo 2-procentowy deficyt na rachunku obrotow 
biezacych, ktory jest finansowany po czesci pomoca zagraniczna, po czesci 
bezposrednimi inwestucajmi zagranicznymi. Moglby i nasz kapital cos tu zainwestowac, 
zaludniajac na przyklad polskimi turystami jedna z wysp albo budujac przetwornie ryb 
czy tez kilka malenkich elektrowni (kazda wyspa musi miec wlasna!).  Warto, bo dobra 
koniunktura bedzie tu trwala nadal.  
 Tempo wzrostu gospodarczego jest na Malediwach podobne wysokie jak u nas 
(przed �schlodzeniem�) i w latach 1995-99 wynosi srednio 6,5 procent. Doprowadzilo to 
juz do dochodu narodowego rzedu 800 dolarow na glowe, co wkrotce moze 
wyeliminowac ten kraj z listy ubozszych panstw rozwijajacych sie i tym samym pozbawic 
mozliwosci korzystania z finansowych linii pomocowych.   
 Tak wiec wszyscy ludzie prezydenta korzystaja z postepu, jaki daje dobra 
kombinacja polityki rozwoju z polityka stabilizacji finansowej. Koordynacja tych polityk 
jest o tyle latwiejsza, ze to wlasnie sam prezydent Gayoom jest rowniez w jednej osobie 
zarowno ministrem finansow, jak i gubernatorem banku centralnego. Gdyby tak zrobic i u 
nas, to moze tez mielibysmy raj?... 
 

Atol Addu, Malediwy, 29 maja 1999 r.      
    
     
 

33. 
 

Liberalizacja a redukcja ubóstwa 
 

W latach 90-ych tak w mysli ekonomicznej, jak i w praktyce polityki 
gospodarczej wielu krajów wydaje sie dominowac doktryna, ze liberalizacja stosunków 
ekonomicznych sluzy rozwojowi. Istotnym watkiem liberalizacji jest deregulacja handlu, 
co wedlug tej doktryny powinno pociagnac za soba wzrost efektywnosci. Sukcesywne 
otwieranie sie narodowych rynków na miedzynarodowa konkurencje sprzyjac winno 
naciskowi na poprawe efektywnosci alokacyjnej,  w slad za czym szybciej rosnie 
wydajnosc pracy. Oczywiscie, po drodze wiele galezi gospodarki moze byc narazonych 
na szwank i poniesc straty, a zatrudnieni (albo tez niekiedy tracacy prace) w nich ludzie 
moga pogorszyc swoja sytuacje materialna. Ogólnie jednak, w dluzszym horyzoncie 
czasowym, liberalizacja - w tym takze handlu miedzynarodowego, którego obroty rosna 
dwu-, trzykrotnie szybciej niz wielkosc swiatowej produkcji - sprzyjac winna 
zrównowazonemu rozwojowi. 

Pytanie jednak w tym, co nalezy rozumiec przez �rozwój zrównowazony�? W 
waskim, by nie rzec prymitywnym ujeciu, pojecie to ogranicza sie tylko do zbilansowania 
finansowych strumieni i zasobów. W ujeciu szerszym - nie gubiacym z pola widzenia 
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celów polityki rozwoju - dostrzega sie takze aspekty ekologiczny i spoleczny. Chodzi tu o 
równowage w sferze zasobów naturalnych i przyrody, z jednej strony, oraz sprawiedliwy 
podzial rosnacego dochodu, z drugiej. Stad tez w nowoczesnej mysli ekonomicznej, 
oceniajac skutki liberalizacji handlu, trzeba brac pod uwage nie tylko samo tempo 
rozwoju, ale takze jego wplyw na stosunki podzialu, w tym na ograniczanie obszarów 
ubóstwa. Wiecej, trzeba dostrzegac i to, ze w pewnych sytuacjach liberalizacji 
towarzyszyc moze poszerzanie sie biedy, nawet w warunkach wzrostu gospodarczego.  

Teoretycznych argumentów na to, ze daleko posunieta liberalizacja handlu moze 
przyspieszyc tempo wzrostu jest wiele. Ale takze wiele jest doswiadczen pokazujacych, 
ze niekoniecznie przyczynia sie do zmniejszania nierównosci spolecznych. A to z kolei 
na dlugiej fali obraca sie przeciwko wzrostowi gospodarczemu. O ile moga tego nie 
dostrzegac (choc rozumiec to powinni) przedsiebiorcy i inwestorzy operujacy na szczeblu 
mikro, to wiedziec i liczyc sie z tym musza politycy dzialajacy w skali makro. Zatem 
rezultaty postepujacej liberalizacji handlu trzeba analizowac i od tej strony, a przede 
wszystkim uwzgledniac plynace stad wnioski w polityce gospodarczej.  

O ile w posocjalistycznych gospodarkach transformowanych obraz jest bardzo 
zlozony, gdyz pojawienie sie nowych obszarów biedy jest skutkiem wielu równoczesnie 
wystepujacych procesów w sferze produkcji i dystrybucji, o tyle w rynkowych 
gospodarkach mniej zaawansowanych w rozwoju zaleznosci te sa nieco wyrazniej 
zarysowane. Mozna je na przyklad przesledzic porównujac kraje SARCC, czyli 
Regionalnego Stowarzyszenia Wspólpracy Panstw Poludniowej Azji. W odróznieniu od 
ASEAN-u, który grupuje kraje o tak krancowym poziomie dochodów, jak Singapur i 
Kambodza, SARCC skupia panstwa na zblizonym poziomie gospodarczym. Sa to Indie, 
Sri Lanka, Pakistan, Bangladesz, Nepal, Bhutan i Malediwy.  

Przy ogromnym ich wewnetrznym zróznicowaniu spolecznym i politycznym 
cechuja sie one tym, ze liberalizacja w tym regionie postepuje stopniowo i wolniej niz w 
ASEAN-ie czy tez Europie Srodkowo-Wschodniej. SARCC usiluje przy tym 
zdecydowanie lepiej niz nasz region koordynowac swoja strategie dalszej liberalizacji w 
ramach WTO i przygotowuje wspólne stanowisko na zblizajacy sie szczyt w Seattle. 
Korzysci bowiem z liberalizacji handlu bynajmniej nie rozkladaja sie równomiernie i o 
to, aby wyjsc na tym jak najlepiej, trzeba nieustannie zabiegac. Jest to szczególnie wazne 
obecnie, gdy w ramach WTO podjete zostana nowe inicjatywy co do dalszej liberalizacji, 
m.in. w odniesieniu do uslug finansowych, inwestycji i ochrony wlasnosci intelektualnej.  

Czy zatem nalezy obawiac sie, ze nieuchronnie postepujaca liberalizacja - bo taka 
jest logika globalizacji - pociagnie za soba dalsze narastanie nierównowagi spolecznej? 
Otóz niekoniecznie, nie ma bowiem takiego prostego zwiazku przyczynowo-skutkowego. 
Zarazem studia porównawcze nie wykazuja tez, ze liberalizacja handlu sama z siebie 
prowadzi do redukcji obszarów ubóstwa. To zalezy. Wplyw liberalizacji handlu na 
redukcje sfery niedostatku jest funkcja ogólnego poziomu dochodu i polityki panstwa. 
Gdy poziom ten jest relatywnie wyzszy (jak np. na Sri Lance, w Estonii czy Czechach), to 
liberalizacja moze sprzyjac zmniejszaniu biedy, jesli jest to zarazem autentycznym celem 
polityki. Jesli zas poziom ten jest bardzo niski (jak np. w Bhutanie, Kirgyzstanie czy 
Albanii), to szybka liberalizacja musi pociagnac za soba dalsze rozwarstwienie i 
narastanie biedy.  
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Sukcesy panstw Azji Poludniowo-Wschodniej z okresu poprzedzajacego ostatni 
kryzys finansowy pokazuja, ze liberalizacja daje dobre efekty, jesli towarzyszy jej 
odpowiedni system oslony socjalnej, wyprzedzajace inwestycje w kapital ludzki oraz 
reforma rolna, a wszystko to jest podparte silna instytucjonalna obudowa rynku. 
Doswiadczenia ASEAN-u, z których uczyc sie moga tak panstwa SARRC, jak i naszego 
regionu, pokazuja, ze te same polityki, które redukuja nierównosc i biede, stymuluja tez 
wzrost gospodarczy. Warunkiem wszakze jest sterowana i stopniowa liberalizacja handlu. 
Mozna dostrzec i to, ze kraje, które nieumiejetnie usilowaly chronic swoja sile robocza 
przed natarciem konkurencji zagranicznej poprzez przeinwestowanie przemyslu przy 
jednoczesnym niedostatku nakladów na restrukturyzacje rolnictwa  (np. Tajlandia albo 
Indonezja) oraz nadmiernym zatrudnieniu w sektorze publicznym w koncu weszly w faze 
kryzysu juz nie koniunkturalnego, ale strukturalnego.  

Nie nalezy wszakze miec zludzen, ze podejmujac daleko idace reformy 
strukturalne - a nasze przeciez ida dalej niz w Azji - musza pojawiac sie tak nowe obszary 
ubóstwa, jak i dostatku. Chodzi o to, aby polityka zrównowazonego sensu largo rozwoju 
ograniczac maksymalnie te pierwsze, a sprzyjac szerzeniu sie tych drugich. To wymaga 
nie tylko swiatlej polityki wewnetrznej, lecz takze koordynacji dzialan w skali regionalnej 
i twardych negocjacji na arenie miedzynarodowej. Pod tym wzgledem, niestety, Europa 
Srodkowo-Wschodnia radzi sobie gorzej niz regionalne ugrupowania Azji i innych 
kontynentów. A czas ucieka.    
 

Colombo - Dubai, 4 czerwca 1999 r.                              
 
 

34. 
 

Miedzy IMF a CIA 
 
 Raz jeszcze potwierdza sie poglad, ze w przypadku transformacji nie tylko trudno 
przewidziec przyszlosc, ale takze i przeszlosc. Zwlaszcza w przypadku Rosji, wobec 
której opinie zmieniaja sie radykalnie. O ile do lata ubieglego roku rosyjska droga do 
kapitalizmu wzbudzala malo zastrzezen, a w niektórych kregach nawet sklaniala do 
apologetyki, to teraz jej ostra krytyka jest powszechna. Nie ma jednak wciaz zgody wsród 
profesjonalistów co i dlaczego tak naprawde sie stalo?  

Okazja do poglebienia wiedzy na ten temat byla konferencja zorganizowana przez 
Fundacje Jamestown. To forum dyskusyjne jest o tyle ciekawe, ze rzadko tak otwarcie i 
publicznie dyskutuja fachowcy prezentujacy nie tylko rózne teoretyczne i polityczne 
punkty widzenia, ale zarazem tak rózne instytucje. Otóz konferencja skupila nie tylko 
intelektualna czolówke amerykanskich uczonych - ekonomistów, politologów, 
historyków, socjologów, antropologów - z najlepszych uniwersytetów i instytutów USA, 
ale takze przedstawicieli kregów rzadowych i organizacji miedzynarodowych, choc ci 
ostatni byli skromnie reprezentowani. Jakby byli uprzedzeni, ze tym razem i w tak 
doborowym gronie nie wiele dobrego o swojej aktywnosci wobec Rosji moga uslyszec.  

Konfrontacja dobrze znanych pogladów ludzi IMF z opiniami teraz juz otwarcie 
gloszonymi przez ludzi CIA jest wielce pouczajaca. Okazuje sie, ze CIA nie tylko 
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wiedziala od poczatku (a chyba powinno to byc oczywiste) o pasmie brudnych interesów 
towarzyszacych prywatyzacji, procederze transferu kapitalu i mechanizmach jego prania 
na miedzynarodowym rynku finansowym, ale równiez informowala o tym wladze 
amerykanskie, a za ich posrednictwem takze organizacje miedzynarodowe, gdzie USA 
maja decydujaca pozycje. Sygnaly te jednak byly lekcewazone. Dlaczego? 

To jest pytanie, na które nie ma zadowalajacej odpowiedzi. Z jednej bowiem strony 
widac, jak zacietrzewienie ideologiczne - na podobienstwo fundamentalizmu religijnego - 
odbiera zdolnosc zdrowej oceny rzeczywistosci. Gdy bowiem juz ewidentne powinno 
byc, ze rzeczy biegna w zlym kierunku, nadal wspierano dzialania tzw. mlodych 
reformatorów. Teraz niektórzy z amerykanskich ekspertów radza znalezc dla nich szybko 
prace w USA, bo inaczej wróza im raczej wiezienna przyszlosc... Ideologiczny 
fundamentalizm rynkowy okazal sie jednak bardzo silna przeslanka polityki, gdyz 
zakladal, ze w dlugim okresie nawet na bazie niekoniecznie uczciwie gromadzonego 
prywatnego kapitalu mozna spokojnie budowac gospodarke rynkowa. A ze kapital ten 
uciekal? Cóz, jednych to wcale nie martwilo, a odwrotnie, bo uciekal on tam, dokad uciec 
mial, a wedlug innych - zgodnie z ich doktryna - mial wrócic, gdy tylko dojdzie do 
stabilizacji makroekonomicznej, doprowadzenia do której ma pilnowac polityka 
kontrolowana przez IMF. Co ciekawe, reminiscencje takiej �realpolitik� nadal sa 
wyrazne, gdyz politycy odpowiedzialni za kurs obrany wobec rosyjskiej transformacji sa 
wciaz u wladzy i obstaja przy swoich pogladach. 

No wlasnie; czy chodzi tu tylko o poglady? Bynajmniej. Chodzi tez - a nawet 
przede wszystkim - o interesy. I to jest druga przeslanka, dla której niekoniecznie chce sie 
dotrzec do pelnej prawdy, dlaczego dzieje sie to, co sie dzieje. Wiecej; to ma sie dziac, 
ale niekoniecznie wszyscy i wszystko o tym musza wiedziec. Po co? To zmusiloby do 
koniecznosci odpowiedzi na zaiste trudne pytania. A coraz wiecej sie ich pojawia. Jesli 
prawdziwych fachowców - obojetnie czy z IMF, czy z CIA, z uniwersytetów czy banków 
- nie moze dziwic to, ze wielka polityka najczesciej jest podporzadkowana interesom 
wielkiego kapitalu i zatem pod tym takze katem ustawia sie polityke zagraniczna oraz 
dzialania  zdominowanych przez najsilniejsze panstwa i ich rzady organizacji 
miedzynarodowych, to nie mozna sie tez dziwic, iz pewne polityki sa kontynuowane 
nawet wtedy, gdy faktycznie juz sie doszczetnie skompromitowaly. A to dlatego, ze nadal 
w miare dobrze sluza one okreslonym grupom interesu, a wtedy poglady sa drugorzedne. 
Je sie dorabia i to tez jest wielki interes.   

Jesli wiec pominac topniejace przekonanie, ze Rosja miala sensowny, powstaly 
przy udziale zagranicy, program transformacji ustrojowej, a tylko ze wzgledów 
kulturowych nie byla w stanie go zrealizowac, to teraz juz jest oczywiste, ze 
zaaplikowane tam reformy byly zasadniczo zle pomyslane. Nacisk na zbyt szybka 
prywatyzacje i liberalizacje przy formalnie twardej polityce finansowej i otwarciu na 
spekulacje kapitalu zagranicznego, ale przy równoczesnym zlekcewazeniu aspektów 
instytucjonalnych, a nade wszystko warunków startu, musial doprowadzic nie tylko do 
dlugotrwalej depresji w sferze produkcji i szerzacej sie biedy, ale takze do glebokiego 
kryzysu finansowego. Zanim on jednak sie przejawil w formie otwartej, robiono 
krociowe interesy. Gdy niedawno spytalem jednego z bankierów, ile stracili w Rosji po 
sierpniu zeszlego roku, odpowiedzial, ze jakies 300 milionów dolarów. Gdy zas 
zapytalem, ile tamze przedtem zdazyli zarobic, odrzekl, iz nieco ponad miliard. Otóz ja 
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ucze swoich studentów, ze taki bank nie stracil 300 milionów, ale zarobil ich az 700. Bo 
mial zarobic i temu sluzyly rady i naciski na �kontynuacje reform�.  

Warto przy okazji pamietac, ze w Polsce niekiedy oskarzani bylismy w latach 1994-
97 a to o hamowanie reform, a to o spowalnianie prywatyzacji. W istocie madra polityka 
wtedy nie tylko przeciwstawialismy sie doktrynerstwu ekonomicznemu, ale dbalismy po 
prostu o formowanie sie uczciwymi metodami rodzimego kapitalu i rozwój polskiej 
gospodarki, co dzisiaj tak wyraznie widac.  

Notabene, odniesienia do Polski pojawiaja sie tutaj czesto. Rosyjskie 
niepowodzenia trzeba postrzegac we wzglednym wymiarze, a polski sukces stanowi 
odpowiednie ku temu tlo. Dobrze zatem, ze takze i tu (choc szkoda, iz szybciej w CIA niz 
IMF) juz dominuje przekonanie o blednosci i szkodliwosci tzw. szokowej terapii. Nie jest 
ono jeszcze zupelnie powszechne, co jest jasne, jesli teraz juz wiadomo, kto na tym 
skorzystal, a kto stracil, rzecz bowiem bardziej w róznicach interesów niz pogladów.  

Teraz nikt nie widzi dobrze przyszlosci rosyjskiej gospodarki, nawet w srednim 
okresie. Dobrze jednak, ze dokonany zostal znaczacy krok w kierunku zrozumienia, co i 
dlaczego poszlo zle. Ani wczesniejsze problemy rumunskie, ani albanskie takiej refleksji 
nie wywolaly, bo tam chodzilo i o male kraje, i o male pieniadze. A tu sa one olbrzymie. 
Zdumiewajace jest przy tym, ze gdy uznany autorytet w sprawach geopolityki - Zbigniew 
Brzezinski - mówi publicznie na konferencji w Waszyngtonie, ze najprawdopodobniej w 
amerykanskiej polityce funkcjonuje wiecej pieniedzy pochodzacych ze zlodziejskiej 
rosyjskiej prywatyzacji niz ze zródel chinskich, to nie ma zadnej reakcji. Jestem 
przekonany, ze u nas bylaby by ona niezwykle zywa.   

Nie dziwie sie zas, gdy moja supozycja, ze z pewnoscia zachodnim, a zwlaszcza 
amerykanskim elitom politycznym i finansowym zdecydowanie bardziej zalezy na 
sukcesie transformacji w Polsce niz w Rosji, spotyka sie z aprobata. Tak bowiem 
naprawde bylo i jest. Nasze szczescie.  

 
Waszyngton, 11 czerwca 1999 r.  

 
 

35. 
 

Biale noce 
 

Podczas gdy na pobrzezu malowniczej morskiej przystani - w ONZ-owskim 
Swiatowym Instytucie Badan Rozwoju Gospodarczego WIDER - odbywa sie 
miedzynarodowa konferencja na temat roli przedsiebiorczosci i malych firm w rozwoju 
krajow transformowanych, tuz obok rozgrywa sie kolejna kartka wielkiej polityki. W 
secesyjnym palacyku - w ktorym, gdy opuszczalem WIDER i Helsinki w lutym zeszlego 
roku, przyjal mnie prezydent Marti Ahtisaari - teraz gosci on czolowych politykow 
rosyjskich i amerykanskich. Zreszta, nie poraz pierwszy i nie ostatni, Finlandia bowiem 
umiejetnie od czasu do czasu odgrywa role dobrego posrednika miedzy Zachodem a 
Wschodem. Takze ostatnio, gdy ten pierwszy nam sie nieco powiekszyl, a ten drugi 
jeszcze bardziej skurczyl.  
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Do bialej polnocy trwaja dyskusje pomiedzy amerykanskimi i rosyjskimi 
ministrami spraw zagranicznych, Albright i Iwanowem, oraz obrony naradowej, 
Cohenem i Sergiejewem, co dalej zrobic od strony polityczno-militarnej w Kosowie i 
wokol Jugoslawii. Podczas gdy teraz - po bombardowaniach NATO - czas juz myslec o 
powojennej odbudowie i sposobach jej sfinansowania (a bede to wydatki rzedu 50-100 
miliardow dolarow, w zaleznosci od tego, jak szeroki bedzie program odbudowy), to 
zaskakujace wejscie wojsk rosyjskich do Prisztiny na krotko przesunelo glowne akcenty 
w dyskusji. I wlasnie tu, w Helsinkach, przygotowuje sie rozstrzygniecia, ktore 
potwierdzc ma spotkanie prezydentow USA i Rosji podczas szczytu G-7 i Rosji w 
Kolonii. Notabene, mial on byc poswiecony zasadniczo sprawom ekonomicznym, ale 
konflikt wokol Kosowa przesadza, ze bedzie on tez naladowany kwestiami politycznymi.  
Finlandia zatem odgrywac moze role dobrej misji w lagodzeniu miedzynarodowych 
napiec, gdyz taka wypracowala sobie pozycje. Podczas gdy my - wstapiwszy do NATO i 
bedac wciaz daleko (a nawet dalej niz jeszcze rok-dwa temu) od czlonkostwa w UE - 
musimy teraz zaplacic swoja czesc za nieswoja wojne, to Finlndia, wszedlszy w 1995 
roku do UE, ale slusznie pozostajac poza NATO, moze teraz cos autentycznie znaczyc na 
scenie miedzynarodowej mimo tego, ze jest krajem malym.  

Ale pieknym. I takze dobrze prowadzonym przez madrych politykow, co daje 
skutki nie tylko polityczne, lecz rowniez ekonomiczne. Utrzymuje sie tu wysokie tempo 
wzrostu gospodarczego przy niskiej inflacji, a skutki integracji europejskiej sa wyrazne 
widoczne w sferze rozwoju rynku kapitalowego. W tych wlasie dniach helsinska gielda 
pobila rekordy swych notowan. Indeks Hex osiagnal az 7.417 punktow, glownie wskutek 
znakomitej fali osiagniec technologicznych i produkcyjnych, a wiec takze i finansowych 
(choc nie spekulacyjnych) Nokii.  

Finowie takze korzystaja z czlonkostwa w Eurolandzie. Wprowadzily pol roku 
temu euro (i znowu slusznie) jako jedyny kraj nordycki, ale dobrze to dyskontuja. 
Ponadto przynaleznosc do unii walutowej sluzy jako swoista tarcza przed szokami 
zewnetrznymi, w tym potencjalnym wplywem skutkow kryzysu rosyjskiego. Finscy 
politycy gospodarczy - jakze inaczej niz nasi - wrecz wykorzystali ten kryzys, chociazby 
przejmujac obsluge pewnych transakcji, czesc tranzytu czy tez absorbujac pewen 
zagraniczne inwestycje bezposrednie, ktore nie zostaly ulokowane za wschodnia granica.  

Teraz rola Finlandii wzrosnie jeszcze bardziej. W polityce europejskiej przez 
najblizsze pol roku ten maly kraj odgrywal bedzie wielka role, Finlandia bowiem 
przejmuje prezydencje w UE z poczatkiem lipca. Wlasnie dzisiaj w parlamencie premier 
Paavo Lipponen przedstawia "Zalozenia Prezydencji Finskiej". To dla nas bardzo wazne, 
tym bardziej ze Finlandia Polsce bardzo sprzyja. Swietnie i pragmatycznie wykorzystuje 
to w swej udanej misji dyplomatycznej ambasador RP - Jozef Wiejacz. Kilka lat 
systematycznej pracy daje owoce tak polityczne, jak i ekonomiczne.   

Finlandia podczas swej prezydencji w Unii pragnie nadac wysoka range kwestii 
poszerzenia UE. Jej zasluga jest zaproszenie do pierwszej fali negocjacji sasiada zza 
wody - Estonii. Gdyby Wlochy pomagaly Albanii, a Grecja Macedonii, jak Finlandia 
Estonii, to dzisiaj na polnocy Europy nie trzeba byloby politykowac, co zrobic na jej 
poludniu w wyniku wojny, bo wowczas wojny tamze by nie bylo.  

Trzy bede glowne elementy nadchodzacej prezydencji Finlandii w Unii 
Europejskiej. I kazdy trzeba teraz dobrze rozgrywac z naszego punktu widzenia.  
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Po pierwsze, kwestia poszerzania UE. Finlandia bedzie zmierzac (choc raczej do 
tego nie dojdzie), aby w koncu jej kadencji, na szczycie sumujacym prezydencja w 
grudniu, zapadla decyzja o poszerzeniu listy kandydatow o kolejne 5 panstw, a 
mianowicie dwa pozostale kraje baltyckie (to przede wszystkim tutejszy priorytet), a 
takze Slowacje oraz Bulgarie i Rumunie. Niedobrze jednak, ze na tej liscie moze nie byc 
Chorwacji. W tym watku oceniona zostanie takze konczaca sie prezydencja niemiecka, 
podczas ktorej najwiekszy postep w formalnych negocjajcach w sprawie przyszlego 
czlonkostwa osiagnal Cypr, a nie zaden z krajow naszego regionu.  Prezydencja finska 
wniesie takze 7 lub 8 nowych rozdzialow do negacjacji czlonkowskich, z ktorych 
gospodarz sam najbardziej eksponowal bedzie kwestie ochrony srodowiska naturalnego.  

Po drugie, oceniony zostanie doglebnie traktat amsterdamski i warunki dalszej 
realizacji jego ustalen. Chodzi tu zwlaszcza o polityczne aspekty funkcjonowania UE. 
Finowie jako kraj maly sa zdecydowanie za utrzymaniem zasady: jeden kraj, jeden 
komisarz. Ale rozstrzygniecia wymaga kwestia mechanizmu glosowania i podejmowania 
decyzji. Wciaz tylko i wylacznie konsensus? Z pewnoscia juz nie. Wiekszosc? Z 
pewnoscia tak, ale jaka i w jakich sprawach? Tu musi - i bedzie - liczyc sie nie tylko ilosc 
obywateli, ale tez poziom produkcji. Dlatego tez w Finalndii nikt "nie schaldzal", bo 
nalezy dbac o tempo wzrostu, czyli o wlasne interesy i pozycje. Tzn. moze nie tyle o 
wlasne, co o wlasnego kraju i calego spoleczenstwa.  

Po trzecie, mocno zostanie postawiony tzw. polnocny wymiar integracji UE w 
polaczeniu ze strategia wobce Rosji. Ta Rosja zawsze wraca; jak nie komandosi na 
lotnisku w Prisztynie albo ministrowie prezydenta Jelcyna w palacu obok, to oczekiwanie 
na konieczne decyzje MFW albo tez priorytety polityki UE. W listopadzie zjada sie tu 
minstrowie Unii oraz panstw nadbaltyckich, a takze Norwegii i Islandii. Polska musi 
dobrze byc do tego spotkanie przygotowana, bo jestesmy waznym partnerem w tak 
zdefiniowanym wymiarze polnocnym.  

Dobrze sie tez sklada, ze od sierpnia Sekretarzem Generalnym Komisji 
Helsinskiej zostaje polski fachowiec - Mieczyslaw Ostojski. Helkom to nie ONZ, ale 
cieszy, ze ktos cos potrafiacy z Polski staje na czele regionalnej organizacji 
miedzynarodowej, dzialajacej glownie w sferze ochrony srodowiska i zasobow wod 
Baltyku. A pieknie wyglada on ze wszystkich stron, choc szczegolnie stad w biale noce.      
       

          Helsinki, 18 czerwca 1999 r.  
 
 
 

36. 
  

Nie czekaj¹c na Mojzesza 
 

Pamietam, jak w Berlinie w maju 1990 roku (mur jeszsze stal), na konferencji 
poswieconej polityce kursu walutowego, profesor Robert Mundell z Columbia University 
podziekowal Roque Fernandez (obecny minister finansow Argentyny) za wklad jego 
kraju dokonany w poprzednim dziesiecioleciu do rozwoju teorii monetarystycznej. 
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Powiedzialem wowczas, ze mam nadzieje, iz za 10 lat nikt nie bedzie musial dziekowac 
Polsce za wklad do rozwoju teorii transformacji systemowej.  

Teraz, w Dubrowniku, na zorganizowanej przez MFW i Narodowy Bank 
Chorwacji miedzynarodowej konferencji oceniajacej pierwsze (bo drugie tez bedzie) 
dziesieciolecie transformacji, przypomnialem mu to. Otoz trzeba Polsce dziekowac, gdyz 
uczonym z calego swiata dostarczylismy co nie miara materialu badawczego... Ale nie 
tylko my, bo inne gospodarki tez. Czasami mozna miec wrazenie, ze dla niektorych 
ekonomia stala sie przez to wrecz nauka ekperymentalna. W zakresie polityki finansowej 
czy tez prywatyzacji tyle co w naszym regionie swiata to nienaeksperymentowano sie 
nigdzie.  

Nawet w tak znakomitym gronie referentow, jakie sciagnela konferencja 
odbywajaca sie w tej srodziemnomorskiej perle, nie ma wciaz jasnosci, dlaczego sprawy 
potoczyly sie takim wlasnie torem. Po dziesieciu latach transformacji w przewazajacej 
czesci krajow nadal poziom produkcji znajduje sie ponizej wielkosci z 1989 roku, narosly 
bardzo obszary biedy i nierownosc, nie rozwinely sie konkurencyjne galezie 
wytworczosci, niska jest zdolnosc do akumulacji kapitalu. Dlaczego tak sie stalo? 
Dlaczego tez nikt tego nie przewidywal przed dekada, pytaja sie dzisiaj.  

Otoz to nie jest tak, ze nikt tego nie przewidywal. Ostrzezen bylo sporo, ale ich 
nie sluchano. Zreszta Zachod wciaz widzi raczej Wschod i reszte swiata przede wszystki 
swymi oczyma. Nie czyta sie i nie slucha dostatecznie wnikliwie zagranicznych 
ekonomistow, a tych, ktorzy krytykuja, jakos malo sie zaprasza. Raczej przyjezdzaja ci, 
co potakuja. Rzecz jednak w tym, ze faktycznie chyba nikt nie przewidywal, ze caly 
obszar od Odry do Pacyfiku po dziesieciu latach zmagan o wdrozenie gospodarki 
rynkowej bedzie produkowal az o jedna czwarta mniej. A to dlatego, ze o ile niektorzy z 
nas przestrzegali przed negatywnymi skutkami zbyt radyklanej liberalizacji, 
przestrzelenia stabilizacji i lekcewazenia destrukcyjnej roli pustki systemowej powstalej 
po szybkim rozmontowaniu instytucji gospodarki planowej, to nie przewidywano, iz 
bledne podejscie bedzie tak dlugo kontynuowane. 

Zaskakujace tez, ze wciaz trzeba wracac do punktu wyjscia. Teraz podkresla sie 
duze zroznicowanie krajow transformowanych w punkcie startu do wielkich przemian. 
Na poczatku jednak blednie to zroznicowanie potraktowano, stosujac dosc zblizone 
terapie dla odmiennych schorzen. Z jednej strony przyznaje sie wreszcie, ze polski 
wzgledny sukces to takze rezultat reform poprzedzajacych 1989 rok. Z drugiej strony 
nadal wyraznie przecenia sie znaczenie spuscizny z tamtego okresu dla pietrzacych sie 
rosyjskich trudnosci, te bowiem sa glownie skutkiem bledow popelnionych w latach 90-
ych. Ale trudno to przyznac komus, kto w ich popelnieniu w jakims stopniu sam 
uczestniczyl.  

Teraz takze wydaje sie oczywiste, ze punkt dojscia bedzie rozny dla roznych 
krajow. Konieczne jest odrebne traktowanie poszczegolnych grup krajow wylaniajacych 
sie z tego krajobrazu po bitwie. Jedne wysforowaly sie do przodu i sa doprawdy 
zaawansowane w przejsciu do systemu rynkowego, inne sa wciaz daleko z tylu. Ciekawe, 
ze teraz juz wszscy na wszystkie przypadki odmieniaja okreslenie �budowa instytucji�, 
akcentujac ich role w transformacji. Przez wiele lat tak nie bylo, co latwo sprawdzic w 
kazdej porzadnej bibliotece.   
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Kluczowa zawsze jest jakosc polityki, ale jej skutecznosc limitowana jest 
dojrzaloscia instytucji. Sa to zasady gry na rynku, obslugujace go organizacje i strzegace 
honorownia tych zasad prawo. Rozwoj instytucji wymaga nie tylko czasu, ale wiedzy i 
przede wszystkim determinacji polityki, a nie naiwnej wiary, ze liberalizacja i 
prywatyzacja rozwiaza problemy same z siebie. W Rosji udzial prywatnego sektora w 
gospodarce jest wiekszy niz w Polsce, a w Albanii wiekszy niz w Slowenii. A to wlasnie 
Polska i Slowenia sa w czolowce tak reform strukturalnych, jak i poziomu produkcji, bo 
stworzyly sobie stopniowo, ale konsekwnetnie sprawniejsza instytucjonalna odbudowe 
rynku.   
  O ile pierwsza dekada transformacji minela pod cisnieniem procesow liberalizacji 
i prywatyzacji, to � liberalizujac nadal co nalezy i prywatyzujac jeszcze co trzeba � 
nastepna dekade dominowac bedzie budowa instytucji i rowoj przedsiebiorczosci. Rzecz 
bowiem w tym, ze mamy coraz wiecej prywatnej wlasnosci, ale niekoniecznie 
przedsiebiorczosci. Tym samym w wielu przedsiebiorstwach i sektorach - a z innej 
perspektywy takze w wielu krajach � marny osiagnieto postep w efektywnosci 
alokacyjnej i konkurencyjnosci. To wciaz trzeba jeszsze zrobic, rozwinac i utrwalic.  
Mysle, ze dyskusje o transformacji nadal wywolywac bede wiele emocji, a takze 
nieporozumien. Co do jednych i drugich, to trzeba miec swiadomosc (a o dziwo jakzez 
czesto jej nie starcza!), ze biora sie one nie tylko z roznic pogladow naukowych na temat 
biegu spraw i rzadzacych tym mechanizmow, ale takze � a niekiedy przede wszystkim � z 
roznic interesow. A o tym dyskutuje sie malo i niechetnie. Jednak bez umiejentnej analizy 
sprzecznosci interesow nie da sie wyjasnic wielu zawilosci transformacji � tak tej jej 
fazy, ktora juz za nami, jak i tego, co nas jeszcze oczekuje.  

Chociaz szkod narobiono sporo, to jednak proces transformacji jest na wlasciwym 
szlaku. Sa wszakze i tacy, ktorzy uwazaja, ze potrzebujemy Mojzesza, aby przeprowadzil 
nas z marnej przeszlosci do swietnej przyszlosci. Profesor Arye Hillman z Tel Avivu 
widzi te przeszlosc poprostu jako... niewolnictwo. A przyszlosc, co sugeruje tytul jego 
referatu zaprezentowanego w Dubrowniku (�W przejsciu do Ziemi Obiecanej. Dziesiec 
lat na pustkowiu bez Mojzesza�), widzi raczej swietlana. Coz, gleboko sie myli. Od 
czegos innego wyszly kraje Europy Wschodniej � a i wsrod nich byly znaczne roznice - 
od czegos innego republiki bylego ZSRR. I do czegos innego dojdziemy, ale nie bedzie to 
ziemia obiecana ani ta z biblii, ani ta z Reymonta. I to nie czekajac na Mojzesza, ktory 
skadinad sam nie zadbal o wlasciwy rozwoj instytucji i moglby tez prowadzic lepsza 
polityke. Do tego trzeba jednak dobrych ekonomistow i jeszcze lepszych politykow. A 
tych nie zawsze starcza. Nie tylko na pustyni.  
 

       Dubrownik, 26 czerwca 1999 r.  
 
 

 
37. 

 
Ani strategia, ani dla Polski 
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Gdy ponad dwa lata temu zakonczylem prace w rzadzie, tempo wzrostu produkcji 
bylo zaiste imponujace. W drugim kwartale 1997 roku, w porównaniu z analogicznym 
kwartalem roku poprzedniego, PKB zwiekszyl sie az o 7,5 procent. Utrzymanie takiej 
dynamiki prowadziloby do z góra podwojenia sie dochodu narodowego w ciagu dekady. 
Niestety, po dwu kolejnych latach zlej polityki gospodarczej PKB rosnie pieciokrotnie 
wolniej, zwiekszyl sie on bowiem w pierwszym kwartale tego roku o mizerne 1,5 
procent. Pewne zwiekszenie tempa wzrostu w pózniejszym okresie nie zmienia wymowy 
tego faktu; nastapilo zasadnicze wyhamowanie impetu rozwojowego polskiej gospodarki. 
Ma to daleko idace implikacje. 

Zwazywszy na cechujaca Polske - podobnie jak inne kraje przechodzace 
transformacje - strukture spoleczno-gospodarcza,  zejscie dynamiki produkcji ponizej 3-4 
procent rocznie musi za soba pociagac narastanie sprzecznosci interesów ekonomicznych. 
Jesli zas rodzace sie na tym tle napiecia spoleczne nie sa rozwiazywane wlasciwymi 
metodami, to przeradzaja sie one w sytuacje konfliktowe. To wlasnie obecnie, po raz 
pierwszy od poczatku lat 90-tych, obserwujemy w Polsce.  

Straty sa jednakze daleko wieksze niz wynikaloby to tylko z samych konfliktów, 
które przeciez niezaleznie od tego, ze sa same w sobie zjawiskiem negatywnym, obracaja 
sie takze przeciwko wzrostowi gospodarczemu. Taka linia - jesli jest to jakas linia, bo 
strategia to z pewnoscia nie jest - szkodzi juz samej transformacji ustrojowej. Jesli az 59 
procent (niektórzy uwazaj, ze wciaz tylko 59 procent) spoleczenstwa twierdzi, ze "sprawy 
ida w zlym kierunku", to oznacza, iz doprawdy biegna one w niewlasciwa strone. 
Lekcewazenie tego faktu przez wladze jest nie tylko przejawem ignorancji i braku 
zrozumienia istoty procesów rozwojowych i sensu transformacji, ale takze objawem 
arogancji. A to jeszcze bardziej zwieksza konfliktogennosc i  tak juz dostatecznie 
zlozonej sytuacji.  

Kolejny juz raz nie sprawdza sie niedopasowana do realiów posocjalistycznych w 
Polsce doktryna ekonomiczna i oparta na niej polityka gospodarcza. Z jednej strony 
przyjeto, ze przyspieszone wycofywanie sie panstwa z odpowiedzialnosci za tworzenie 
dobrych warunków do efektywnego gospodarowania bedzie jemu sprzyjalo. A tak nie 
jest, co widza nie tylko pielegniarki - choc one, a politycy, maja prawo nie rozumiec 
zawilosci polityki finansowej - ale przede wszystkim przedsiebiorcy. To przeciez oni w 
koncu sa ofiarami stagnacji wywolanej polityka gospodarcza, gdyz nie moga wytworzyc 
wiecej, skoro tylko o marne 1,5 procent wiecej sprzedac moga. Zastój w produkcji uderza 
szczególnie w ludzi przedsiebiorczych. Jesli zas przedsiebiorczosci wciaz jeszcze nie 
starcza, to polityka panstwa musi ja pobudzac, a nie tlamsic tlumiac popyt ponad miare.  

Z drugiej bowiem strony teraz juz w pelni widac blednosc i szkodliwosc 
koncepcji "schladzania" gospodarki. Skutki tego nieszczesnego zamyslu zbiegly sie z 
nastepstwami kryzysu rosyjskiego. Byl on skadinad do przewidzenia, a jego faktyczny 
wplyw na polska gospodarke jest maly; zabral nam on nie wiecej jak pól procent 
potencjalnego PKB. Reszta to skutek zalamania koniunktury "na zyczenie" polityki. W 
pierwszej kolejnosci nie nalezalo "schladzac" koniunktury, tylko dazyc do jej utrzymania. 
A gdy juz nie uczyniona tego, to mozna bylo ten blad skorygowac wkrótce potem, jak 
kryzys rosyjskie wszedl w kolejna faze latem zeszlego roku.  
 Skutki zalamania koniunktury przenosza sie ze sfery realnej, gdzie tak silne sa 
obecnie tendencje stagnacyjne, do sfery finansowej. Nie bez powodów tak mocno 
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podkresla sie narastajaca nierównowage budzetowa i zbyt szybkie wykonywanie przez 
ministra finansów planu rocznego deficytu budzetowego. Dalej mechanizm dziala w ten 
sposób, ze próby ratowania budzetu w obliczu zawezenia sie realnej bazy podatkowej 
przerzucane sa na oszczednosci (dyscyplinowanie) wydatków budzetowych. I tu wlasnie 
pojawiaja sie jesienia rolnicy, zima górnicy, na wiosne pielegniarki, a pod koniec lata 
moga glos zabrac nauczycielki. Dalej, konflikty spoleczne przechodza w konflikty 
polityczne; koalicja trzeszczy, opozycja podkresla jej niezdolnosc do rzadzenia.  

A cala ta sekwencja znowu przyczynia sie do pogarszania ogólnego klimatu i 
utrudnia ekspansje gospodarcza. Traca wszyscy. No, prawie wszyscy, najbardziej 
przedsiebiorczy bowiem radza sobie nawet pomimo tak niesprzyjajacych  ram  
tworzonych przez polityke.  

Zadowoleni moga byc - niestety - takze ci, którzy korzystaja na rozgardiaszu 
instytucjonalnym, nieudolnosci administracji, zle przygotowanych i jeszcze gorzej 
wdrazanych reformach. Niezalezna organizacja, Transparency International, zwraca 
uwage na narastanie zakresu korupcji w polskiej gospodarce. Zastrzezenia ponownie - jak 
na poczatku dekady - budza nieprzejrzyste procedury prywatyzacyjne. To powinno 
niepokoic, zwlaszcza sektor przedsiebiorczosci zorientowany na dlugoterminowa 
ekspansje, co wymaga dobrej strategii, klarownej polityki i przejrzystych regulacji. 
Wszystkiego brakuje w coraz wiekszym stopniu.  

Niektórzy pocieszaja sie tym, ze nie jest chyba jednak zle, skoro zagranica wciaz 
tak dobrze ocenia Polske. Otóz nie jest to tak jednoznaczne. Po pierwsze, oceny te sa 
coraz bardziej powsciagliwe w obliczu twardych, niepodwazalnych faktów, zwlaszcza 
konfrontujacych osiagniecia lat 1994-97 ze slabymi efektami reform i zalamaniem 
ekspansji w latach 1998-99. Po drugie, ze wzgledów politycznych oceny te - przy takich 
samych faktach - bylyby druzgocace, gdyby do obecnego stanu doprowadzily partie 
rzadzace uprzednio. Po trzecie, nawet marna sytuacja w Polsce lsni na tle wielkiej 
depresji i upadku gospodarczego w Rosji. To bardzo silny (i wyjatkowo niekorzystny dla 
nas na dluga mete, bo zludny) czynnik, znieksztalcajacy punkt widzenia no to, co 
faktycznie dzieje sie w naszej gospodarce. Po czwarte, zagraniczne media czesto oceniaja 
sytuacje przez pryzmat witryn. Ostatnio np. "Busienss Week" zachwyca sie nasza 
transformacja  podziwiajac warszawska starówke. My cieszylismy sie nia juz przed 
transformacja. Po piate wreszcie, polskie pielegniarki maja swoje zmartwienia, a 
zagraniczni inwestorzy swoje interesy i zyski. Problem w tym, ze polityka finansowa 
musi dostrzegac zwiazki miedzy jednym a drugim i jednak sluzyc przede wszystkim 
krajowym interesom i poszczególnym grupom wlasnego spoleczenstwa.  

Mala skutecznosc polityki monetarnej uwidoczniajaca sie w wahaniach kursu 
walutowego, jest dogodna dla spekulacyjnych ruchów kapitalu krótkoterminowego. Jemu 
to sprzyjaja wysokie stopy procentowe, które utrudniaja z kolei formowanie rodzimego 
kapitalu. Grupe bankowa PEKAO S.A. konsolidowalismy z mysla, aby przejal ja rodzimy 
prywatny kapital, ale tak sie - niestety - nie stalo.  
 Obecna polityka gospodarcza musi zatem zostac poddana gruntownej rewizji. Nie 
nalezy przy tym przez jakis czas jeszcze oczekiwac na to nacisku z zagranicy, bo ta jest w 
miare zadowolona. Obiektywnie jednak sytuacja staje sie coraz trudniejsza, ale jest z niej 
wyjscie, choc nie w tym kierunku, w którym dazy polityka gospodarcza rzadu. Ta ma 
przed soba juz tylko przeszlosc.  
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        Waszyngton, 3 lipca 1999 r.         
 
 

38. 
 

I strategia, i dla Polski 
 

Polsce bardzo potrzebna jest dobra strategia dlugofalowego rozwoju spoleczno-
gospodarczego. Przekonalismy sie o tym juz raz w polowie lat 90-ych, przekonujemy sie 
ponownie u ich schylku. Tak poczatkowe lata rynkowej transformacji, jak i minione 
prawie dwa lata pod rzadami obecnej koalicji pokazuja dobitnie, ze brak strategii rozwoju 
nie moze byc substytuowany ani krótkookresowa polityka ukierunkowana przede 
wszystkim na stabilizacje finansowa, ani tez reformatorska - czy tez czestokroc quasi-
reformatorska - szarpanina. Postep instytucjonalny jest wówczas niewielki, a sfera realna 
gospodarki rozwija sie bardzo wolno, jesli w ogóle.  

Jest to szersze zagadnienie, wystepuje ono bowiem takze z duza ostroscia w innych 
krajach transformowanych. Problem bierze sie stad, ze nie zawsze rozróznia sie polityke 
zmian systemowych (czyli reform) od polityki rozwoju (czyli zwiekszania ilosci i jakosci 
produkcji), wychodzac z blednego zalozenia, ze samo reformowanie poniekad rozwiazuje 
kwestie ekspansji gospodarczej. A tak nie jest, gdyz w kazdym systemie gospodarczym - 
takze takim, który podlega radykalnym zmianom - nieodzowna jest aktywna polityka 
rozwojowa. To jej musza byc podporzadkowane wszystkie inne polityki, a jesli tak nie 
jest, to myli sie srodki z celami.  

Oczywiscie, liczne dobrze dopracowane elementy strategii rozwojowej sa obecne w 
naszej polityce gospodarczej. Rzecz jednak w tym, ze w odróznieniu do lat 1994-97 sa to 
tylko elementy wlasnie. Co wiecej, kompleksowosc polityki wymaga odpowiedniej 
koordynacji na najwyzszych szczeblach politycznych, a z tym jest coraz gorzej. 
Wlasciwie trudno juz mówic o dobrej koordynacji polityki strukturalnej i finansowej, 
fiskalnej i monetarnej, przemyslowej i handlowej, dochodowej i socjalnej, a juz z 
pewnoscia wszystkich tych polityk razem wzietych. W takich warunkach oddolnie 
pojawiajaca sie w wyniku liberalizacji przedsiebiorczosc po czesci wchodzi na jalowe 
biegi, a wiele ludzkiej aktywnosci jest marnotrawione. Widac to w braku poprawy 
miedzynarodowej konkurencyjnosci, a w ujeciu zsyntetyzowanym w stagnacji dochodu 
narodowego.  

Elementy �Strategii dla Polski�, w tym takze strategii integracji naszej gospodarki z 
Unia Europejska, sa w jakiejs mierze nadal urzeczywistniane, ale teraz brakuje juz nie 
tylko kompleksowosci i dobrej koordynacji. Brakuje nowych, dobrych pomyslów, jak 
przyspieszyc rozwój. Pojawiaja sie odmienne uwarunkowania - tak nowe szanse, jak i 
wyzwania. Te pierwsze trzeba umiec wykorzystywac, tym drugim stawiac czola. A jaka 
nowa szanse wykorzystano dla stymulowania rozwoju w latach 1998-99? Jakim nowym 
wyzwaniom rozwojowym skutecznie sprostano w tym okresie?           

Powoli nadchodzi czas stworzenia nowej strategii rozwoju polskiej gospodarki. 
Trzeba w niej umiejetnie wykorzystac wszystko to, co nadal jest aktualne z wczesniej 
wypracowanych programów, ale teraz trzeba pójsc juz dalej. Skoro priorytety polityki 
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zostaly rozmyte, cele pomieszane ze srodkami, a koniunktura zasadniczo wyhamowana, 
to teraz pora wyciagac z tego wnioski. Jest ich wiele, a kluczowe trzeba juz teraz 
zaakcentowac.  

Po pierwsze, slusznie nieustannie podkresla sie koniecznosc stabilizacji finansowej 
jako warunku zrównowazonego rozwoju. Trzeba przeto przejsc do konsolidacji 
stabilizacji w stabilnosc. Nie mozna wszakze tego osiagnac dalszym tlumieniem popytu 
wszystkich sektorów - z przedsiebiorstwami wlacznie - to bowiem obraca sie przeciwko 
wzrostowi gospodarczemu i w koncu takze przeciwko samej stabilizacji. Tak jak nie 
udalo sie jej osiagnac na poczatku dekady na sciezce glebokiej recesji, tak nie jest realne 
jej utrzymanie na dluga mete przy przedluzajacej sie stagnacji. Stad tez polityka 
rozwojowa musi siegnac do aktywnego poslugiwania sie budzetem i wydatkami panstwa 
jako instrumentem stymulowania koniunktury.  

Po drugie, w zadnym przypadku nie wolno na oltarzu stabilizacji poswiecac 
inwestycji w kapital ludzki. Postep na polu stabilizacji dokonywany kosztem 
ograniczania realnego (czy tylko relatywnego) poziomu nakladów na ten kapital - 
zwlaszcza na edukacje na poziomie srednim i wyzszym oraz na nauke i wdrozenia - jest 
budowany na bardzo kruchym gruncie. Polska musi duzo wiecej lozyc na oswiate i 
badania. Po to m. in. przyspieszalismy w poprzednich latach tempo wzrostu, aby bylo z 
czego dodatkowe naklady finansowac. Zaniedbania w tej sferze beda dawaly o sobie znac 
coraz silniej w nadchodzacych latach. Potrzebny jest narodowy program inwestycji a 
kapital ludzki, co nie oznacza, ze tylko panstwo ma go finansowac.    

Po trzecie, olbrzymia energia polityki musi byc zorientowana na rozwój 
przedsiebiorczosci. To jest czynnik decydujacy o rozwoju. Zafascynowanie prywatyzacja 
doprowadzilo do zaniedbania dzialan pobudzajacych innowacje, ekspansje i 
konkurencyjnosc. Prywatyzowac trzeba nadal, ale problem tkwi gdzie indziej. Dzis o 
sukcesie gospodarczym nie decyduje jeszcze jedna sprzedaz panstwowej firmy, ale 
poprawa zarzadzania firmami i wyzwolenie zdolnosci do akumulacji kapitalu. W wielu 
prywatnych firmach zarzadzanie jest na mizernym poziomie i - co gorsza - nie ma 
naturalnego kapitalizmowi pedu do maksymalizacji dlugookresowego zysku, wzrostu 
oszczednosci, a wiec i inwestycji. Dzialalnosc sektora prywatnego polegajaca przede 
wszystkim na zwiekszaniu konsumowanego dochodu wlascicieli to nie 
przedsiebiorczosc, która moze przelozyc sie na wzrost gospodarczy. Jesli ma byc on 
trwaly i szybki, nieodzowne jest akumulowanie wlasnego, rodzimego kapitalu, 
zagraniczny bowiem moze go tylko uzupelniac. Przeciez juz widac, ze mimo 
rekordowego doplywu w minionych latach bezposrednich inwestycji zagranicznych, 
tempo wzrostu uleglo drastycznemu zalamaniu. Te tendencje trzeba szybko odwrócic.  

Po czwarte, z cala konsekwencja nalezy realizowac rzadowy program integracji 
europejskiej. Zostal on dobrze przygotowany i teraz trudnosc polega - znowu - na 
kompleksowosci podejscia i koordynacji dzialan. To robota dla calego niby rzadu, ale 
ktos w nim powinien ogarniac calosc frontu gospodarczego. Tej zdolnosci brakuje coraz 
wyrazniej. A w rozstrzygnieciach zapadajacych podczas negocjacji naszego przyszlego 
czlonkostwa w UE jest sporo do wygrania. Jednakze jeszcze trudniejsza sprawa - daleko 
bardziej zlozona niz koordynacja polityki, która doprowadzila Polske w 1996 roku do 
OECD - jest sukcesywne rozwiazywanie pietrzacych sie problemów strukturalnych i 
instytucjonalnych.  
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Po piate, w slad za programem �Euro-2006� przedstawionym na poczatku 1997 
roku, nalezy jasno postawic jako cel polityki wejscie do systemu euro. Formalnie 
wprowadzic je bedziemy mogli dopiero okolo roku 2006, ale porzucajac na zawsze 
zlotego dopiero wtedy, z euro na sztywno trzeba zwiazac sie juz wczesniej. To uczyni dla 
stabilizacji finansowej i integracji z UE duzo wiecej niz ograniczanie skali redystrybucji 
budzetowej. Przy okazji wyeliminuje sie tez mozliwosci spekulacji na kursie walutowym 
zlotego, bo go nie bedzie. Wówczas tez nie bedzie takiej sytuacji, ze przy póltora 
procentowym wzroscie dochodu narodowego zyski z inwestycji gieldowych wynosic 
beda az 17-18 procent. Nie bedzie tez odwrotnie, ale z pewnoscia bedzie to z korzyscia 
dla Polski. I tej od pracy, i tej od kapitalu.    

 
Los Angeles, 10 lipca 1999 r.  

 
 

39. 
 

Pozar buszu 
 
Australie fala kryzysu finansowego przewalajaca sie przez okolice niedalekiej stad 

Azji Poludniowo-Wschodniej ominela. Stalo sie tak przede wszystkim ze wzgledu na 
mniejsza podatnosc tutejszej wysoko rozwinietej gospodarki na spekulacyjne ataki na 
dolara australijskiego, a to z kolei wiaze sie ze stosunkowo niewielkim jego 
uzaleznienieniem od ruchów kapitalu zagranicznego. W szczególnosci rola kapitalu 
krótkoterminowego o charakterze portfelowym jest tu znacznie mniejsza niz w 
sasiednich krajach ASEAN-u. Z drugiej strony, w wyniku zaistnialej paniki to takze i 
australijski kapital uciekal z krajów Azji Poludniowo-Wschodniej, a najprosciej bylo 
powrócic na wlasne podwórko, równowazac przy okazji strumien odplywajacego do 
innych regionów kapitalu tak rodzimego, jak i obcego. 

W zasadzie nalezaloby  powiedziec nie "na wlasne podwórko", a "do wlasnego 
buszu", Australia to bowiem. W jej stolicy - Kanberze - odbyla sie wlasnie interesujaca 
konferencja, zorganizowana przez Australian National University wraz z nowojorskim 
Reinventing Bretton Woods Organization Committee, poswiecona miedzynarodowym 
przeplywom kapitalu. Tym razem temat zostal sformulowany pod katem zaleznosci 
miedzy miedzynarodowa mobilnoscia kapitalu a krajowa stabilnoscia gospodarek. W 
takim kontekscie przedyskutowane zostaly doswiadczenia kilkunastu krajów z calego 
swiata, m. in. Brazylii i Meksyku, Wegier i Polski,  Rosji i Chin, Tajlandii i Korei, a 
takze Turcji i Australii. Poza ta ostatnia najlepiej wydaja sobie radzic z tym wyzwaniem 
chyba Chiny i Polska, choc prowadza w tym celu dosc rózna polityke. Równiez Indie i 
Chile poradzily sobie z zagrozeniem nadmiernego uzaleznienia sie od ryzyka 
gwaltownego odplywu kapitalu, stosujac w tym celu odmienne instrumenty. W kazdym 
wszakze z tych przypadków wystepuje pewna cecha wspólna, a mianowicie 
przezornosc.  

Wiaze sie to ze stopniem wrazliwosci na szoki zewnetrzne. Otóz samo 
uwrazliwienie nie oznacza, ze negatywne procesy musza nastapic. Oznacza natomiast, 
ze gdy niekorzystne zajwiska juz wystapia, to wtedy maja daleko idace konsekwencje i 
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bardzo zle implikacje. To wlasnie tak, jak z pozarem buszu: nie musi sie zdarzyc, choc 
podatnosc nan jest duza (teraz nie, jest bowiem tu srodek zimy). Gdy jednak juz sie 
przytrafi, to skutki moga byc fatalne. Eskalacja jest szybka i trudna do opanowania, a 
zywiol sie rozprzestrzenia, siejac spustoszenie na obszarze niepomiernie wiekszym od 
tego, na którym sie zaczal. I wtedy nie jesjuz wazne, dlaczego do tego doszlo - czy ktos 
nierozwazny rzucil niedopalek papierosa, czy tez kawalek szkla zadzialal jak soczewka. 
Najwieksze nieszczescia zdarzaja sie jednak dopiero wtedy, gdy nie ma odpowiedniego 
pasa ochronnego miedzy plonacym buszem a domowiskami. I nawet jesli taka analogie 
moze przytoczyc tylko ktos patrzac z tego konca swiata, to jest ona pouczajaca. 
Wypadki sie zdarzaja - na swiatowym rynku kapialowym tez. Podobienstw tu 
wystepujacych moznaby znalezc wiecej  i madrosc polega na tym, aby odpowiednio  
zabezpieczyc sie. Najlepiej zawczasu, bo pozniej czesto mozna juz nie zdazyc.  

Co do sporów wokól kontroli przeplywu kapitalu, to nie ma wciaz jednoznacznej 
opinii. Nie ulega juz watpliwosci - zwlaszcza po doswiadczeniach ostatnich lat - ze 
przeplyw ten moze przyczyniac sie tak do finansowania dlugofalowego rozwoju, jak i 
do powaznej destabilizacji wewnetrznej, lacznie z destabilizacja polityczna, jak na 
przyklad w Indonezji. Kontrola taka dala jednak dobre skutki w niektórych krajach. 
Jako przyklad najczesciej wymienia sie Chile, choc ostatnio brak doplywu kapitalu 
zagranicznego w wyniku wysuszenia strumienia inwestycji bezposrednich spowodowal 
tendencje stagnacyjne. Co ciekawe, odwoluje sie takze do naszych doswiadczen z 
posrednia i umiarkowana, ale slusznie wprowadzona kontrola w formie koniecznosci 
rejestracji pewnych form inwestowania, zanim sa one zrealizowane.  

Co do miar zas bardziej radykalnych - jak zamrozenie kursu ringitta i daleko 
posunieta kontrola wywozu kapitalu w Malezji - to zdania sa bardzo podzielone. W 
moim przekonaniu bylo to posuniecie sluszne. Busz juz plonal i nalezalo podjac próbe 
okopania sie, zanim straty nieuniknienie bylyby jeszcze wieksze. Problem w tym, jak z 
tego przejsc do kolejnej fazy? Wkrótce nastapi koniecznosc powtórnej liberalizacji 
(kontrola nie moze bowiem trwac nieustannie) i obecnie najwazniejsza jest strategia 
wyjscia. Polegac ona powinna na podatku typu Tobina, tj. wprowadzeniu oplat od 
wchodzenia, a najlepiej tylko wychodzenia z rynku kapitalu krótkoterminowego. 
Wówczas rozwaza on swe ruchy i wykonuje je duzo roztropniej, a wiec i korzysyniej z 
punktu widzenia stabilnosci gospodarki danego kraju.  

Najciekawsze jest to, ze dwa najludniejsze "wylaniajace sie rynki", czyli Chiny i 
Indie, nie padly ofiara paniki na miedzynarodowych rynkach finansowych. Dlaczego? 
Otóz pomimo postepujacej (choc bardzo stopniowej i kontrolowanej liberalizacji) nie 
otworzyly sie one w pelni na przeplywy kapitalu. Chiny - inaczej niz Indie - uczynily to, 
ale tylko w odniesieniu do dlugoterminowych inwestycj bezposrednich. Podobnie 
powinny uczynic tez Indie, gdyz wtedy mozna korzystac z dobrodziejstwa doplywu 
cudzych oszczednosci, nie narazajac sie zanadto na ich szybka ucieczke, czasami bez 
zwiazku ze stanem wlasnej gospodarki. A tak wlasnie jest w wypadku paniki rynkowej, 
której mechanizm jest podobny jak trudny do opanowania pozar buszu. 

Oczywiscie, kontrola przeplywu kapitalu nie moze zastapic dbalosci o fundamenty 
makroekonomiczne i silne instytucje rynkowe. Nie nalezy liczyc na ratunek w postaci 
okopywania sie, ale trzeba zatroszczyc sie o jak najdalej posuniete zmniejszenie stopnia 
owego uwrazliwienia na to, co dzieje sie na miedzynarodowych rynkach finansowych, 
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tego buszu wspólczesnej gospodarki globalnej. Podatnosc na tego rodzaju szoki 
zewnetrzne mozna zredukowac, jesli odpowiednie sa rezerwy walutowe, nie dopuszcza 
sie do nadmiernej skali realnej aprecjacji waluty krajowej i nie dochodzi do 
nadmiernego wyeksponowanie sektora bankowego na ryzyko dewaluacji. Róznymi 
metodami nie dopuscily do tego i Chiny, i Indie, i Polska i Chile, choc kazdy ma swoje 
klopoty. My mamy o tyle dobra - duzo lepsza niz wiele innych panstw - sytuacje, gdyz 
relatywnie bardzo niski jest poziom zadluzenia krótkoterminowego i udzialu kapitalu 
krótkoterminowego w calej jego masie doplywaacej do nas. Jesli nawet po tapnieciu 
rosyjskim odplynelo go blisko miliard dolarów, to - po pierwsze - szybko zaczal wracac 
i - po drugie - dokonalo sie to przy komfortowym poziomie rezerw, których narastanie 
wczesniej bylo zródlem dodatkowej presji inflacyjnej.  

Teraz panika na rynkach finansowych juz sie skonczyla. Ale to naprawde tak jak z 
pozarami buszu w Australii. Przyjdzie lato, beda pozary. Trzeba byc na to 
przygotowanym, bo uniknac sie ich nie da.  Wiecej nawet; ani busz nie moze istniec bez 
pozaru od czasu do czasu, ani rynek nie moze funkcjonwac, jesli od czasu do czasu nie 
spanikuje.      

 
Kanbera, 17 lipca 1999 r.  

 
 

40.  
 

Rózne oblicza kryzysu 
 
 Wiele jest Indonezji, podobnie jak i wiele jest obliczy kryzysu, który przetacza sie 
przez ten kraj. Inaczej odczuwa go Indonezja miejska, z dosc rozwinietym przemyslem, 
inaczej regiony wiejskie, z których wciaz jeszcze ponad dwie trzecie nie ma elektrycznosci. 
Regiony wiejskie, zatrudniajace wiekszosc sily roboczej, w zasadzie nie zostaly dotkniete 
kryzysem, a nawet na nim skorzystaly, wzrosly bowiem - liczac w rupiach - ceny na 
produkty rolne. Na wyspie Sulawesi rolnicy sa zadowoleni, bo ceny gozdzików i kopry, 
kawy i kakao poszly w walucie krajowej bardziej w góre, niz w slad za goniaca dewaluacje 
inflacja skoczyly ceny produkcji. Podobnie zadowoleni sa rybacy zyjacy z polowów 
owoców morza, ale niekoniecznie juz firmy zyjace z turystyki na pieknej Bali. Najbardziej 
dotkliwe jest zalamanie w odniesieniu do turystów do niedawna licznie tu przyjezdzajacych 
z Tajwanu, Hongkongu i Singapuru.    

Na drugim koncu ekonomicznego spektrum � na gieldzie w Dzakarcie � wielu 
inwestorów ponioslo znaczace straty, ale ostatnio indeks notowan wraca do rekordowego 
poziomu, a wiec sa i tacy, którzy w trakcie kryzysu sporo zarobili. Czesc kapitalu, która w 
wyniku paniki i spekulacji wokól kursu rupii uciekla - glównie do chinskojezycznych 
krajów regionu - powoli wraca. Powoli tez odbudowywane jest zaufanie do gospodarki ze 
strony inwestorów zachodnich. W najwiekszym stopniu jednak kryzysem dotkniete zostaly 
przemysly przetwórcze i sektor finansowy, w tym zwlaszcza banki. W pewnym sensie 
�sprawiedliwosci stalo sie zadosc�, banki bowiem odegraly istotna role w powstaniu 
przeslanek zalamania, alokujac kredyty w sposób daleki od ekonomicznej efektywnosci.   
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W gospodarce i polityce ekonomicznej jednak rzecz nie tyle w sprawiedliwosci, co 
w efektywnosci wlasnie. Dzisiaj zatem stoi pytanie, na ile wyciagniete zostaly prawidlowe 
wnioski co do zródel i mechanizmów glebokiego kryzysu? Czy rzad Indonezji i MFW � a 
bez jego udzialu, podobnie jak w Rosji czy Brazylii, tak przyczyn, jak i skutków kryzysu 
usunac sie nie da � maja trafna diagnoze powodów zaburzen i ich implikacji? W duzej 
mierze tak, ale w srodowiskach profesjonalnych wciaz jeszcze daleko do konsensusu. 
Powiedzialbym, ze blizej do niego w Waszyngtonie, niz tu - w Dzakarcie. Co jednak 
wazne, dominuje pragmatyzm i daje to juz pewne pozytywne skutki. Sporo jednak jeszcze 
pozostalo do posprzatania.  

    Na czym polega istota kryzysu indonezyjskiego? Czy jest to - jak twierdzi sie 
niekiedy zagranica - przejaw ogólnej niewydolnosci dajacego przez wiele lat tak znakomite 
rezultaty w sferze wzrostu gospodarczego azjatyckiego modelu rozwoju, czy tez moze � jak 
chca inni � proste nastepstwo panoszacej sie tu przez lata korupcji posród zbyt silnie 
wplywajacej na losy gospodarki biurokracji i elity politycznej? O ile ten drugi aspekt musi 
byc wziety z cala powaga pod uwage, o tyle pierwsza interpretacja bylaby bledna. Kryzys 
przetaczajacy sie przez kraje Azji Poludniowo-Wschodniej nie przekresla wielkich 
osiagniec gospodarek tego regionu. Byly one w stanie wysforowac sie jak zaden innym 
region do przodu, zajmujac zdecydowanie bardziej korzystna pozycje na mapie swiata i 
wyrywajac przy okazji olbrzymie masy spoleczenstwa z nedzy. Mysle tez, ze kraje te � w 
tym ponad 200-milionowa Indonezja � wróca rychlo na sciezke szybkiego wzrostu. To 
wymaga jednak glebokiego przeorientowania strategii rozwoju.  

Mam okazje dyskutowac o tym podczas serii wykladów i seminariów w kilku 
instytutach i uniwersytetach, jak i podczas spotkan z czolowymi politykami. Minister 
finansów Bambang Subianto jest przekonany, ze wyrazna aprecjacja rupii � po zalamaniu 
sie jej kursu i katastrofalnym spadku z 2450 za dolara dwa lata temu do 16000 w maju 
zeszlego roku � utrzyma swój obecny kurs okolo 6700, a nawet moze dalej aprecjonowac 
az do okolo 6000 w koncu roku, nie zagrazajac przy tym ekspansji ponownie rosnacego 
eksportu. Jest to m. in. skutkiem powrotu zagranicznego kapitalu, ale przede wszystkim 
postepu osiagnietego w realizacji uzgodnionego z MFW programu reform strukturalnych. 
Choc opornie, idzie on do przodu. Zamknieto kilkanascie banków, dokonano postepu w 
dostosowaniach fiskalnych, obniza sie inflacja. Polityka mierzy na sprowadzenie jej byc 
moze nawet ponizej 10 procent w koncu roku. 

 Minister planowania rozwoju � Budiono � slusznie podkresla znaczenie reform 
instytucjonalnych jako przeslanki powrotu na sciezke szybkiego wzrostu. Nie wierzy on w 
odzyskanie dlugookresowego trendu rozwojowego na poziomie 7-8 procent - jak w 
dekadzie poprzedzajacej kryzys - ale widzi szanse na wzrost rzedu 5-6 procent po roku 
2000. Podzielam ten poglad, ale zaznaczajac, ze obok wzmocnienia instytucjonalnego i 
zredefiniowania roli panstwa w gospodarce Indonezja (podobnie zreszta jak Polska) musi 
oprzec swój dlugofalowy rozwój na formowaniu wlasnego prywatnego kapitalu, który 
doplywajace z zagranicy inwestycje moga tylko wspomagac.  

Wypracowanie jednak nowej strategii rozwoju wymaga prawidlowej diagnozy 
kryzysu. Otóz sadze, ze najlepiej opisac go przy uzyciu modelu tzw. ataku spekulacyjnego 
drugiej generacji. Jego istota polega na obawach co do niewlasciwej polityki 
makroekonomicznej rzadu w obliczu niekorzystnych zmian w gospodarce. Moze to byc 
kataklizm naturalny, choc to nie wulkany na Jawie wybuchly, ale moze to tez byc � jak w 
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rzeczywistosci � impuls w postaci szoku zewnetrznego. W tym przypadku takim szokiem 
byla dokonana latem 1997 roku dewaluacja tajlandzkiego bahta. Potem byl juz tylko ciag 
wydarzen, który eskalowal kryzys.  

Spekulacyjny atak drugiej generacji polega na oczekiwaniach, ze rzad (i bank 
centralny) wkroczy do akcji, odreagowujac na zaklócenia plynace z zewnatrz, w sposób 
prowadzacy do drastycznego wzrostu podazy pieniadza. To z kolei powoduje obawy (dla 
niektórych nadzieje) na dewaluacje, co dalej prowokuje spekulacje walutowe. Potem dziala 
juz mechanizm samonapedzajacych sie oczekiwan i samosprawdzajacych sie prognoz. 
Nastepuje dewaluacja, bo jest oczekiwana, a jest oczekiwana, bo juz staje sie nieunikniona. 
I nie ma nic nieracjonalnego w takich oczekiwaniach, przyjmujac, iz racjonalne sa 
oczekiwania co do sposobów reakcji rzadu na szoki egzogeniczne.  

Reakcje rzadu byly zle. Próbowano naraz osiagnac cele niemozliwe: stabilizacje 
nominalnego kursu walutowego, spadek stopy inflacji, kontrole podazy pieniadza, 
okreslone stopy procentowe i saldo rachunku obrotów biezacych. Bledom rzadu 
poczatkowo sprzyjala tez polityka MFW, który zadajac publicznie zamkniecia okreslonych 
banków, wzmocnil jeszcze tendencje panikarskie. Co gorsza, nalegal on na ochrone kursu 
srubowaniem stóp procentowych. A jak bezsensownie wysokie musialyby one byc, skoro 
ex post liczona w dolarach stopa zysku (w stosunku rocznym) z trzymiesiecznych 
spekulacji na rupiach zakupionych na poczatku listopada 1997 roku wynosila sporo ponad 
6000 procent?!  

Teraz kryzys wymusil nowe podejscie do liberalizacji i roli panstwa w gospodarce. 
Nacisk MFW tez robi swoje, zwlaszcza ze w oczekiwaniu na wybory prezydenta kraju 
pewne niezbedne reformy strukturalne moglyby znowu zostac opóznione. A to bylaby strata 
czasu po tym, jak w 1998 roku stracono az 13,7 procent PKB. Teraz zaczyna ponownie 
rosnac, ale trzeba sie jeszcze raz dobrze rozpedzic. I do tego potrzebna jest nowa strategia.  

 
Dzakarta, 24 lipca 1999 r.  

 
 

41. 
 

Wirtualna klasa 
 

Nie wszedzie sa wakacje. Podczas gdy na pólkuli pólnocnej panuje letnia kanikula, 
tu - pod Krzyzem Poludnia - niby zima. Niby, bo to tez zalezy gdzie. Australia jest 
najmniejszym kontynentem, ale tez i najwieksza wyspa swiata. Tak wielka, ze z Sydney 
do srodka Australii, gdzie lezy najwieksza skala swiata - Ayers Rock - przejechac trzeba 
prawie 3 tysiace kilometrów w jedna strone. I jeszcze po drodze trzeba uwazac, aby nie 
potracic a to kangura, a to wombata, a to dromadera. Nie mówiac juz o królikach. A zima 
tu jakby upalna.  

 Ayers Rock, dluga na 3,6 kilometra, w dwu trzecich ukryta jest w piasku. A i tak 
wystaje jeszcze 348 metrów kolorowego kamienia. Dla miejscowych Aborygenów z 
plemienia Anangu to miejsce o znaczeniu kultowym. Oni tez sa formalnie wlascicielami 
parku narodowego Uluru-Kata Tjuta, który wraz ze skala wynajmuja rzadowi 
federalnemu. To tak jakby podhalanscy górale byli wlascicielami Tatr i wydzierzawili je 
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rzadowi AWS-UW, a ten administrowal i udostepnial je turystom z calego swiata. 
Przyjezdza ich tu �zima� tez sporo, choc jest wlasnie srodek roku akademickiego. 
Miejscowi studenci - a w Australii znaczaca czesc absolwentów szkól srednich 
kontynuuje nauke - musza jeszcze caly semestr wkuwac, aby pojechac na swoje wakacje. 
Najchetniej na wyspy poludniowego Pacyfiku albo do Europy.  

Dzisiaj jednak, aby miec aktywny kontakt z australijskimi studentami, 
niekoniecznie trzeba leciec na wyklady az do Melbourne czy Perth. Fakt ten ma wszakze 
szerszy wymiar. Otóz niezwykle mozliwosci wymiany mysli stworzyl internet i poczta 
elektroniczna. Dzis miliony studentów nie jest juz w stanie pisac prac studialnych i 
realizowac swoich projektów badawczych bez kontaktu z innymi zainteresowanymi 
zblizona problematyka. Nawiazuja oni znajomosci nie tylko pomiedzy soba, ale równiez 
sla e-maile do profesorów. Ot, takie elektroniczne konsultacje w przestrzeni wirtualnej.  

Mnie odnalazlo w przepastnym ogromie tej przestrzeni wielu studentów i badaczy 
tez z calego, a tym równiez stad, z Australii. Impulsem do tego byly artykuly 
opublikowane m.in. w �The New York Times� oraz �Financial Times�, podczas gdy 
wykladalem na Yale, w klasie realnej, w School of Management. Ponadto duze zanczenie 
mialo kilka opracowan przygotowanych i opublikowanych przez Bank Swiatowy i MFW, 
a takze seria artykulów i komentarzy ogloszona w elektronicznej �Johnson�s Russia List�. 
Jest to niezwykle cenna inicjatywa amerykanskiego politologa - Davida Johnsona - który 
kompiluje dwa-trzy razy dziennie zestaw artykulów i analiz na temat Rosji, rozsylajac je 
poczta komputerowa do wielu tysiecy subskrybentów (davidjohnson@erols.com). Trudno 
obejsc sie bez tej lektury, jesli ktos chce doprawdy dobrze sledzic ewolucje sytuacji 
politycznej i gospodarczej w tym kraju, nie sleczac przy tym samemu w zalewie 
materialów.  

Nadsylane na mój elektroniczny adres pytania z zakresu polityki, ekonomii i 
finansów, a takze zapotrzebowania na opracowania i publikacje, zaowocowaly w licznych 
przypadkach bardziej juz systematycznymi kontaktami. Z czasem obok prósb o 
wyjasnienia i dodatkowe materialy zaczely nadchodzic takze opracowania, którymi mógl 
byc zainteresowany inny uczestnik tego wirtualnego dialogu. Ktos z MIT podeslal swego 
doktoranta. Profesor Stiglitz zasugerowal skontaktowanie sie ze mna swej studentki 
piszacej o roli instytucji w transformacji systemowej. Ola z Rio de Janeiro wlasnie 
skonczyla i obronila prace dyplomowa szeroko korzystajac z intensywnych wirtualnych 
konsultacji, a Amy z Dallas ma tylko wakacje w studiowaniu opracowan na temat 
restrukturyzacji sektora finansowego w Europie Wschodniej. Niedawno goszczac na 
uniwersytecie w Ljubljanie spotkalem osobiscie adiunkta, z którym zetknelismy sie 
wirtualnie, gdy byl jeszcze na stypendium w Stanford. Odzywaja sie, oczywiscie, nie 
tylko studenci, ale takze profesorowie, dziennikarze, a nawet politycy. Ostatnio na 
przyklad, po kolejnym tekscie ogloszonym w �Johnson�s Russia List�, o inne 
opracowania zapytal byly senator USA - G. Humphrey. Po artykule opublikowanym w 
Brazylii w �Monitor Mercantil� odezwala sie jeszcze jedna studentka, a tekst 
opublikowany w �Business India� doprowadzil do kolejnego roboczego kontaktu.     

Gdy jednak Suk-Yun - doktorant z Seulu - zapytal o opracowanie na temat tzw. 
kwadratury pieciokata stabilizacji makroekonomicznej, napisane jeszcze w 1992 roku, i o 
to samo poprosila Christina - Estonka przebywajaca na stypendium w Lund - doszedlem 
do wniosku, ze nie tylko trzeba ich ze soba bezposrednio skontaktowac, ale takze 
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zorganizowac nieco szerzej dyskusje i uporzadkowac obieg literatury oraz wymiane 
innych materialów. Przede wszystkim zas nalezy �zebrac� w jednej grupie grono osób z 
tak odleglych miejsc (co tu akurat nie ma znaczenia), jak Kapsztad i Helsinki, Kijów i 
Reykjavik, Buenos Aires i Toronto, Madras i Katowice, Pekin i Boston, Moskwa i Paryz, 
Bruksela i Yogyakarta. Tak wlasnie powstala ta swoista wirtualna klasa 1999. I choc tego 
typu dydaktyka nie liczy sie do zadnego pensum, to jednak daje wiele satysfakcji.  

      Teraz juz nie tylko studenci kontaktuja sie z profesorem pytajac czasami o 
interpretacje, rady, zródla, ale przede wszystkim dyskutuja sami pomiedzy soba. Jest to o 
tyle fascynujace, ze niektórzy pózniej poznaja sie tez osobiscie, a ich kontakty trwaja 
nadal, juz po zrealizowanych projektach, napisanych tezach, zakonczonych studiach. 
Gdzie trafiaja pózniej ci eksperci od naszej posocjalistycznej transformacji i jakie sa 
poczatki ich kariery zawodowej? Otóz glównie do bankowosci i finansów, nauki i badan 
oraz polityki i dyplomacji, mniej natomiast o przedsiebiorstw wytwórczych czy handlu.  

Dotychczas udalo mi sie spotkac osobiscie tylko kilku moich wirtualnych 
studentów i doktorantów, m.in. w Helsinkach, Colombo, Rio de Janeiro, Los Angeles, 
New Delhi i tu, w Australii. W tej mojej klasie wirtualnej w ogóle nie ma wakacji, a 
nauka idzie caly rok na okraglo. Z innej strony patrzac, ciagle jednak ktos jest na jakiejs 
przerwie albo wakacjach; mnie tez pomiedzy wykladami udalo sie dojechac do tego 
wielokilemetrowego, czerwonego kamienia.  

Podczas gdy jedni moi wirtualni studenci zostali juz absolwentami, inni pewnie 
wkrótce sie pojawia w klasie 2000. Tak wiec obok zajec na wydziale nauk politycznych 
University of Rochester, gdzie bede wykladal podczas jesiennego semestru, nadal trwac 
beda seminaria w klasie wirtualnej. Okazuje sie, ze nie tylko globalizacja i 
poszukiwaniem nowego ladu ekonomicznego, ale takze transformacja systemowa i 
uwarunkowaniami oraz perspektywami rozwoju w naszym regionie swiata interesuja sie 
intelektualnie i profesjonalnie ludzie w doslownie calej pozostalej jego czesci.  Nawet 
posród kangurów.  

 
Alice Springs, 31 lipca 1999 r.  

 
 

42.  
 

Uwaga, swiezo malowane 
 
 Matka krolowej brytyjskiej, ktora wlasnie obchodzi 99 urodziny, jest o rok starsza 
od Australii, ta bowiem swoje stulecie czcic bedzie dopiero w Nowy Rok 2001. Wpierw 
jednak � juz w listopadzie odbedzie sie referendum, czy kraj ten nadal pozostawac ma 
pod korona angielska, czy tez winien przeistoczyc sie w republike i sam odtad wybierac 
glowe swego panstwa. Na pozor sprawa to formalna, gdyz system polityczny i tak 
pozostanie gabinetowo-rzadowy, ze slaba, reprezentacyjna tylko pozycja prezydenta. W 
istocie jednak, przy okazji zmiany konstytucji, na porzadku dziennym staje wiele innych 
spraw zwiazanych ze sposobem sprawowania wladzy. Implikacji ekonomicznych 
jednakze referendum miec nie bedzie, bieg bowiem procesow gospodarczych i 
finansowych zalezy od innych czynnikow.  



 93

 Najwazniejszy z nich to charakter i struktura rynku australijskiego. Ten kraj � o 
powierzchni 25-ciokrotnie wiekszej od Polski, ale z ludnoscia dwukronie mniej liczna � 
jest caly czas in statu nascendi. Tu wszystko wciaz sie dzieje albo nawet ledwie zaczyna, 
nic nie jest jeszcze zakonczone ani tez dojrzale do samego konca. Rozstrzyga sie nie 
tylko konstytucyjny lad na nastepne stulecie, ale i oblicze narodu, ktory jak zaden inny na 
swiecie wciaz w bardzo duzej czesci sklada sie z imigrantow. Nadal wartko tu naplywaja, 
glownie z Azji, w tym zwlaszcza z Chin i Wietnamu, co ma swoje kulturowe i 
ekonomiczne implikacje. Zmienia sie takze doslownie wyglad wielu miast, a niektore 
wrecz sie rodza. Zdarza sie, ze nawet na nowo wydanej mapie pewne powstajace w 
outbacku miejscowosci (a raczej ich namiastki) nie sa jeszcze w ogole zaznaczone.  
 Oczywiscie, najbardziej zmienia sie Sydney - miasto przyszlorocznej olimpiady, 
wyrownujace w ten sposob swoje historyczne rachunki z Melbourne, ktore goscilo 
igrzyska w 1956 roku. W obu tych miastach zyje az 6 milionow ludzi, tj. trzecia czesc 
calego spoleczenstwa. To tez nadaje Australii specyfike. Kosmopolityczny charakter 
Sydney swietnie pasuje do tego takiego wydarzenia jak olimpiada, ale infrastruktura 
jeszcze nie w pelni. Wiele sie zatem buduje, poprawia, odnawia. Widac to na kazdym 
kroku; swiezo malowane jak caly kraj zreszta. A miasto tetni i z pewnoscia igrzyska 
odbywac bede sie nie tylko w atmosferze sportowej walki, ale i w bogatym kulturalnym 
otoczeniu, inaczej niz w  Atlancie. Swoje robi nie tylko slynna opera � wielkie dzielo 
architektoniczne Jorna Utzona � ale rowniez liczne muzea, galerie i inne atrakcje, lacznie 
z akwarium i plazami.  
 Olimpiada miec bedzie jednak dalej idace implikacje dla gospodarki australijskiej, 
co wiaze sie ze znaczeniem turystyki dla rozwoju kraju. Zmagania sportowe w Sydney 
przyciagna za rok uwage calego swiata na miesiac, ale i potem przyjezdzac tu beda tlumy. 
Australia od lat jako kraj wysokorozwiniety jest czlonkiem OECD, ale w jej strukturze 
szczegolna role wciaz odgrywa rolnictwo (4 procent PKB)  i gornictwo (8 procent). 
Przemysl przetworczy daje tylko okolo 16 procent, a reszta to uslugi. Mieszkajac w 
podziemnym hotelu zaadoptowanym w wyekploatowanej kopalni opalu, moglem 
przekonac sie, jak turystyka rozwija sie m. in. w miejsce wypieranego gornictwa. Dzis 
region ten bardziej utrzymuja turysci niz samo opale.  
 Przy kursie tutejszego dolara, za ktory placi sie okolo 65 centow amerykanskich, 
Australia wydaje sie atrakcyjna dla turystow, a zarazem jej eksport jest konkurencyjny. 
Dla jego ekspansji szczegolne znaczenie ma region Azji Poludniowo-Wschodniej i 
Pacyfiku, stad tez Australia byla jednym z inicjatorow formuly wspolpracy regionalnej 
APEC. Ponad polowa eksportu Australii kierowna jest do Azji, stad tez przejsciowe 
oslabienie popytu z tego regionu ma wplyw na tutejsza koniunkture gospodarcza. Coraz 
wiecej zalezy od stosunkow z Chinami, ktore z czasem stana sie najwiekszym rynkiem 
dla produktow australijskich.  
 Istotne znaczenie ma caly czas eksport zywnosci. Stad tez ponownie pietrza sie 
klopoty w obliczu sporu z USA o narzucone przez partnera z drugiego konca oceanu 
ograniczenia co do importu baraniny. Korea zostala zaskarzona do WTO w zwiazku z 
restrykcjami nalozonymi na wwoz australijskiej wolowiny.  Z Japonia toczy sie spor o 
ryby. Z nami konfliktow nie ma, rachityczne bowiem sa zwiazki handlowe, czego nie da 
sie wyjasnic tylko odlegloscia geograficzna. Potrzebny jest duzy wysilek promocyjny i 
organizacyjny po obu stronach.  
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 Dalszy rozwoj wymaga jednak dodatkowych impulsow i samo zafascynowanie w 
roku olimpijskim nie wystarczy. Stad tez podejmowane sa wysilki na rzecz reform 
strukturalnych nie tylko na scenie politycznej. Ostatnio zrealizowano kolejny etap 
najwiekszej transakcji prywatyzacyjnej, sprzedajac dalsze pakiety akcji 
telekomunikacyjnego giganta Telstra. Uczyniono to dopiero teraz, dbajac o odpowiednia 
glebokosc i dojrzalosc rynku kapitalowego oraz gwarantujac preferencje dla rodzimego 
kapitalu.  
 Rzucenie na rynek wielomiliardowej oferty bynajmniej na zachwialo notowan na 
gieldzie. Ta ma sie dobrze i jej notowania stoja obecnie o okolo 15 procent wyzej niz 
przed rokiem. All Ordinaries Index wynosi 3019 punktow. Jest on bardzo silnie zwiazany 
z amerykanskim NASDAQ, ktorego niedawny spadek dal sie i tu odczuc. Podczas gdy 
notowania 477 firm wzrosly, a 296 pozostaly bez zmian, to ceny na akcje 415 
przedsiebiorstw spadly. Wiele sposrod z nich to firmy high-tech, ktorych notowania 
zmieniaja sie w podobnym kierunku jak indeks NASDAQ w USA. Podobnych zaleznosci 
nalezy tez oczekiwac w przyszlosci.  
 Do rozwoju rynku kapitalowego przyczynily sie sprzyjajace rozwiazania fiskalne. 
Umiarkowane opodatkowywanie zyskow kapitalowych amerykanskich funduszy 
emerytalnych inwestowanych na gieldzie w Sydney przyciaga kapital zagraniczny, ktory 
dofinansowywuje nowe, konkurencyjne przedsiewziecia, m.in. w przemyslach high-tech 
oraz w turystyce. Dlatego tez rzad zapowiada dalsze udogodnienia w ramach szerszej 
reformy podatkowej. Przypomina ona nasz �Pakiet 2000� realizowany od 1996 roku, 
ktory tez zagwarantowal na wiele lat preferencyjne traktowanie dochodow kapitalowych, 
co sprzyja inwestowaniu.  
 Podobnie proponuje sie i tu obnizenie podatku dochodowego dla przedsiebiorstw. 
O ile u nas schodzi on z 40 procent w 1996 roku do 32 procent od roku przyszlego, w 
Australii proponuje sie tez rozlozona na fazy obnizke z obecnych 36 procent do 30 
procent. Ubytki wplywow do budzetu maja byc czesciowo rownowazone zmniejszeniem 
skali odpisow z tytulu przyspieszonej amortyzacji i � oczywiscie, jak zawsze i wszedzie � 
poprawa funkcjonownia rachunkowosci i administracji podatkowej, czyli ich 
sciagalnosci. A z tym sa i tu klopoty, zwazywszy zwlaszcza na role malych firm na scenie 
gospodarczej.  
 Dzieje sie na niej bardzo wiele, a szeroko debatowana reforma podatkowa 
proponowana przez ministra skarbu  Petera Costelloma ma ja jeszcze bardziej ozywic. Na 
scenie zas opery w Sydney �Tosca� Puciniego ze wspaniala aria Cavaradossiego. I choc 
bilet kosztuja az 145 dolarow, to nadal trzeba do opery sporo dokladac. Dobrze, ze 
przynajmniej jest z czego.  
 

Sydney, 7 sierpnia 1999 r.  
 

 
43.  

 
Dlugi, interesy i rozwój 
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 Od czasu, gdy na poczatku lat 80-ych pojawil sie problem nadmiernego 
zadluzenia gospodarek mniej zaawansowanych w rozwoju (wtedy jeszcze powszechnie 
nazywanych �Trzecim Swiatem�), szczególnie ostro stoi kwestia redukcji zadluzenia 
krajów najubozszych. Organizacje miedzynarodowe zaliczaja do tej grupy okolo 40 
panstw - najwiecej z Afryki, ale takze z Azji oraz z Ameryki Poludniowej i Srodkowej. 
Glównie ich zadluzenie odnosi sie do panstw bogatych oraz organizacji 
miedzynarodowych - Banku Swiatowego, MWF, regionalnych banków rozwoju (ADB, 
AfDB, IADB). Ile sa one faktycznie winne, to wbrew pozorom kwestia dyskusyjna. 
Szacunki rozbiegaja sie od okolo 70 do ponad 200 miliardów dolarów, w zaleznosci od 
sposobu liczenia.  

Obecnie sprawa zasadniczej redukcji zadluzenia panstw najubozszych nabrala 
rumienców. Trzeba bylo zabiegac o to przez wiele lat, aczkolwiek watpliwosci co do 
slusznosci takiego przedsiewziecia sa nadal mnozone. Sceptycy argumentuja, ze jest 
wiele innych, duzo wazniejszych problemów, od rozwiazania których zalezy wejscie 
krajów zacofanych na trajektorie rozwoju. Na przyklad profesor Robert J. Barro twierdzi, 
ze skreslenie dlugów niewiele moze pomóc, jesli nie ma dobrze funkcjonujacych 
instytucji, wlasciwej polityki sprzyjajacej rozwojowi gospodarki rynkowej, stabilizacji 
makroekonomicznej i odpowiedniego poziomu edukacji. Pomija on jednak oczywisty 
fakt, ze nie sposób zadoscuczynic tym uwarunkowaniom rozwoju, jesli panstwa dusza sie 
w petli zadluzenia.  

Jak zapewnic stabilizacje makroekonomiczna, skoro obsluga dlugu - nawet tylko 
czesciowa, no bo jest on niesplacalny w pelni, co przyznaja wszyscy - pozera znakomita 
czesc wydatków budzetu? Jak dbac o podnoszenie poziomu edukacji, skoro niekiedy 
same odsetki od zakumulowanych zobowiazan wobec zagranicy pochlaniaja wiecej 
srodków z kasy panstwowej niz wynosza wydatki na oswiate? Jak prowadzic przyjazna 
rynkowi polityke, skoro nie ma pieniedzy publicznych na jego instytucjonalne 
wzmocnienie? Na te pytania odpowiedz moze byc tylko jedna: wpierw nalezy 
zredukowac zadluzenie. Oczywiscie, musi to byc powiazane z równoleglym 
przeprowadzaniem stosownych reform strukturalnych, które uniemozliwia odrodzenia sie 
garbu niesplacalnego dlugu.   

Dotychczasowe podejscie do sprawy redukcji nadmiernego zadluzenia panstw 
najubozszych w ramach tzw. inicjatywy HIPC (wymawiane jako �hipik�), nie sprawdzilo 
sie. Bylo to juz oczywiste od kilku lat, ale panstwa G-7 - bo one tu decyduja - tkwily w 
swoim uporze. Dopiero bardziej pod wplywem nacisków czesci opinii publicznej niz 
wskutek logiki argumentów czysto ekonomicznych podejscie to ostatnio zostalo dosc 
radykalnie zmienione.  

Argumenty ekonomiczne sa klarowne. Dlugi nominalne nalezy urealnic, 
sprowadzajac je do rzeczywistej wartosci rynkowej. Wówczas panstwa oraz instytucje-
wierzyciele nie straca przeciez wiecej niz w alternatywnej sytuacji wymagania 
niewymagalnego. Co mialy stracic, juz stracily, bo dlug po czesci - a w skrajnych 
przypadkach w calosci - jest niesciagalny. Wiele bardziej przenikliwych banków spisalo 
je juz dawno na straty. Uznanie zas tego otworzy nowe mozliwosci udzielania 
ewentualnych kredytów na gruncie rozsadku ekonomicznego i rachunku finansowego, a 
nie decyzji motywowanych politycznie, co w wielkiej mierze lezy u podstaw kryzysu 
zadluzenia.  
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Ciekawe, ze przypadek Polski rzadko jest w dyskusjach przytaczany jako 
najlepszy - obok Egiptu - przyklad na skuteczna i madra redukcje dlugu. A przeciez 
Zachód zrobil w ten sposób jeden z najlepszych interesów tej dekady. Nie tylko ma 
Polske po swojej stronie, ale w ten sposób otworzyl sobie dostep do znaczacego rynku, na 
którym moze plasowac rocznie towary o wartosci kilkudziesieciu miliardów dolarów. 
Wiecej; gdyby nie redukcja zadluzenia, nie byloby ani doplywu ponad 30 miliardów 
dolarów bezposrednich inwestycji zagranicznych, ani tez tak korzystnych, a zarazem 
stabilnych mozliwosci lokowania na rynku inwestycji portfelowych. Zachód redukujac 
dlug Polski niC na tym nie stracil, a wiele zarobil.  

Na decyzje o nowym podejsciu do redukcji dlugu wplyw mialy konsekwentne 
naciski róznych lobby oraz indywidualnosci. Szczególnie pozytywna role odgrywaja tu 
Oxfam i komitet Jubilee 2000. Licza sie tez wypowiedzi papieza Jana Pawla II, choc 
jeszcze bardziej gwiazdy zespolu U-2, Bono. Jest on wyjatkowo aktywnie i z podziwu 
godna konsekwencja zaangazowany w walke o redukcje zadluzenia biednych  wobec 
bogatych, a jego zabiegi o te sprawe sa równie szeroko znane, jak �The sweet thing� - 
albo i jeszcze lepiej. Co ciekawe, uzasadnia on te koniecznosc rozsadniej niz niektórzy 
ekonomisci i politycy, uciekajac sie nie tylko do argumentów moralnych.    

Aby nastapilo przesilenie, musialo wpierw dojsc do niezbednego przesuniecie w 
lewo na scenie politycznej, co stalo sie po wyborach we Francji, Wielkiej Brytanii, 
Niemczech i Wloszech. Dopiero po jednoznacznych deklaracjach politycznych - 
zwlaszcza ze strony Tony Blaira i Jaquesa Chiraca, a takze Gerhardta Schrodera, choc byl 
on mniej zdeterminowany - zwrot dokonal sie i w Waszyngtonie. Bill Clinton oglosil, ze 
Ameryka jest tez zwolennikiem glebokich ciec zadluzenia krajów najbiedniejszych. Teraz 
przyklad Mozambiku, gdzie na jego obsluge lozy sie wiecej niz w sumie na ochrone 
zdrowia i edukacje, podaja juz nie tylko postepowi ekonomisci czy Bono, ale robia to tez 
prezydenci i premierzy najzamozniejszych panstw.    

Niektórym przychodzi to latwo, bo niewiele musi to kosztowac ich podatników. 
Na wierzchu sa olbrzymie kwoty, a u spodu drobne pieniadze. Gdy jeszcze przed 
decyzjami szczytu G-7 w Kolonii, prezydent USA zaproponowal podczas afrykanskiego 
tourne zwiekszenie sumy dlugu podlegajacego redukcji w ramach niedroznego projektu 
HIPC do 100 miliardów dolarów, to dobrze wiedzial, ze tylko 3 miliardy z tego wynosza 
zobowiazania wobec USA. Faktyczne koszty budzetowe nie przekraczaja przy tym 190 
milionów dolarów, gdyz wiele pozyczek zostalo juz wczesniej umorzonych albo 
spisanych w starty jako niesciagalne.  

Szczyt kolonski posunal sprawy jakosciowo do przodu. Postanowiono obciac 27 
miliardów z calkowitego zadluzenia szacowanego na 71 miliardów dolarów. To jest jego 
obecna wartosc rynkowa, tyle bowiem trzeba byloby zaplacic, gdyby zadluzenie mialo 
byc uregulowane dzisiaj za jednym zamachem w gotówce. Czesc kosztów tych operacji 
przenoszona na barki organizacji miedzynarodowych zostanie sfinansowana sprzedaza 
zlota z rezerw MFW. To, ze przy okazji ceny zlota jeszcze bardziej spadna, biednym 
krajom nie zaszkodzi, choc dla niektórych z nich - na przyklad dla Poludniowej Afryki - 
ma to znaczenie. Nie biedni wszakze sa wlascicielami kopaln zlota. Dodatkowo 
anulowane maja byc tzw. pomocowe kredyty na okolo 20 miliardów.  

Redukcja dlugu musi jednak byc jeszcze bardziej radykalna. W zasadzie 
nalezaloby go umorzyc prawie w calosci. I tu zgadzam sie bardziej z Bono niz z Barro. 
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To nie tylko kwestia moralna i polityczna, ale takze koniec konców dobry interes sluzacy 
dlugofalowemu rozwojowi gospodarki swiatowej. Az dziwne, ze dochodzenie do tej 
oczywistej konkluzji zabiera moznym tego swiata tyle czasu. Tracac go, wszyscy tracimy 
w sumie jeszcze wiecej.     

 
Auckland, 14 sierpnia 1999 r.  

 
 

44.  
 

Poludniowy Pacyfik 
 
Gospodarke Poludniowego Pacyfiku w sposób oczywisty dominuja Australia i 

Nowa Zelandia. Jako jedyne kraje tej czesci swiata zaliczaja sie one do panstw 
najbardziej rozwinietych i jako takie wchodza w sklad OECD. Australia obecnie 
odnotowuje najwyzsze obok USA tempo wzrostu PKB posród panstw wysoko 
rozwinietych. Szacuje sie, ze w latach 1998-2000 rosnie on srednio rocznie o 3,7 procent. 
Znaczenie tych krajów jest jednak wieksze, gdyz odgrywaja one wiodaca role posród 
mnóstwa panstewek rozproszonych na archipelagach i wyspach Poludniowego Pacyfiku - 
od Marianów do Polinezji.  

Pamietam, jak kilka lat temu - w 1995 roku na regionalnej imprezie zorganizowanej 
w Singapurze przez Swiatowe Forum Gospodarcze z Davos - ówczesny minister spraw 
zagranicznych Australii, Gareth Evans, zapewnial, ze Australia nalezy do Azji. 
Znalezienie sie bowiem w takim doborowym co do ekspansji gronie nobilitowalo. Wtedy 
jeszcze panstwa ASEAN-u kwitly, nie oczekiwano nadchodzacego kryzysu 
gospodarczego, który takim pietnem zaznaczyl sie w nastepnym okresie, nie omijajac 
swymi posrednimi skutkami takze wysp Oceanu Spokojnego.  

Australia i Nowa Zelandia w sposób oczywisty róznia sie zarówno od gospodarek 
azjatyckich, jak i od swych malych sasiadów z Poludniowego Pacyfiku. Sa to wysoko 
rozwiniete gospodarki, o bardzo zliberalizowanych rezimach gospodarczych. Odnosi sie 
to szczególnie do Nowej Zelandii, która w latach 90-ych posunela sie posród panstw 
OECD najdalej wobec liberalizacji handlu. Co ciekawe, mialo to znaczacy wplyw na 
liberalizacje nie tylko w niektórych krajach regionu - w tym tez i tu, na Fidzi - ale 
równiez w Mongolii. W ramach swoistego rozdania ról w kwestii pomocy technicznej dla 
panstw, które weszly na droge tworzenia systemu rynkowego, Nowa Zelandia 
zaktywizowala sie wlasnie w Mongolii. Wkrótce zaaplikowala ona sobie najbardziej 
liberalna regulacje handlu wsród krajów posocjalistycznych.    

Dzisiaj juz ani Australia, ani Nowa Zelandia nie chca chyba tak bardzo nalezec do 
Azji, ale ta chec wróci, tak jak tylko wróci dynamiczny rozwój na azjatycka modle. Jest 
on jakims punktem odniesienia takze dla malenkich panstewek tego regionu, choc ich 
specyfika limituje mozliwosci ekspansji gospodarczej. Kraje te sa tak male, ze z trudem 
moga funkcjonowac samodzielnie. Wyspiarski charakter, olbrzymie oddalenie od 
wiekszych gospodarek (z Auckland leci sie do Nadi na Fidzi - wylacznie nad woda - 3 
godziny, a z Nadi do Los Angeles ponad 11 godzin, choc - zwazywszy na linie zmiany 
daty - laduje sie o wczesniejszej porze niz startuje), monokultura, brak rozwinietych 
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struktur gospodarczych - to wszystko czynniki bardzo limitujace tempo rozwoju. 
Jednakze docieraja tu i kapitaly, i towary, i ludzie tak z Azji, jak i z Australii oraz Nowej 
Zelandii, nie mówiac oczywiscie o dawnych kolonizatorach, w tym zwlaszcza Wielkiej 
Brytanii.  

Abel Tasman odkryl Fidzi - �Wyspy Kanibalów� - dla Europejczyków w roku 
1643. Polinezyjczycy zas odkryli je dla siebie juz okolo 1500 lat przed nasza era. Sposród 
322 wysp archipelagu na ponad 100 zamieszkuje prawie 800 tysiecy ludzi. Obok 
rodzimej ludnosci wyspiarskiej przekraczajacej 51 procent populacji, znaczaca czesc 
(prawie 44 procent) stanowi ludnosc pochodzenia hinduskiego. Sa to potomkowie 
sciagnietej tu przed wiekiem przez Brytyjczyków taniej sily roboczej z Biharu i Bengalu. 
Niestety Anglicy - a byla to ich kolonia w latach 1874-1970 - nie pozostawili tu po sobie 
wiele, nie liczac jezyka, w którym takze wyklada sie w stoicy Suva na University of 
South Pacific, otwartym dopiero w roku 1968.  

Dla tutejszych studentów przedstawienie istoty transformacji posocjalistycznej �po 
drugiej stronie� swiata wydaje sie poczatkowo tematem tak egzotycznym, jak wykladanie 
w SGH o roli snorkelling, czyli nurkowania w rozwoju malej prywatnej 
przedsiebiorczosci. A kwitnie ona tutaj i glównie na niej opiera sie miejscowa 
gospodarka. Gdy jednak spojrzec blizej na te zagadnienia, to pojawiaja sie i wspólne 
problemy i podobne pytania, zwlaszcza odnoszace sie do przedsiebiorczosci, roli 
panstwa, zakresu i tempa liberalizacji czy roli kapitalu zagranicznego. Fidzi rozwija sie 
jednak w oparciu o wlasne zasoby i kapital.  

Gospodarka Fidzi na tle sasiednich archipelagów jest dosc zdywersyfikowana. 
Kluczowa role odgrywa turystyka, która daje okolo jednej trzeciej PKB. Z jednej strony, 
przy powierzchni zblizonej do Hawajów turystów przybywa tu 20 razy mniej. 8 procent z 
nich przylatuje z Wielkiej Brytanii, 9 z kontynentalnej Europy, 23 z Australii, 19 z Nowej 
Zelandii, 13 z Japonii. W sumie okolo 360 tysiecy nieopalonych ludzi rocznie. Opaleni 
wyjezdzaja wszyscy. Niezle, jesli zwazyc, ze pierwszy znaczacy resort turystyczny 
otwarty zostal raptem w 1967 roku. Konkurujac z �sasiednimi� Tahiti i Tonga, Fidzi 
sciaga odpowiednio dwukrotnie i 15-krotnie wiecej turystów. Turystyka daje zatrudnienie 
dla 40 tysiecy ludzi i przynosi dochody przekraczajace cwierc miliarda dolarów USA. 
Seria dewaluacji dolara fidzijskiego, lacznie z ubiegloroczna o 20 procent, potanila 
turystyke, podnoszac relatywna konkurencyjnosc tego sektora w regionie.     

Inne dzialy gospodarki to male plantacje trzciny cukrowej uprawianej glównie 
przez ludnosc pochodzenia hinduskiego. W rolnictwie liczy sie takze ryz. Do tego 
dochodzi przetwórstwo drewna. Górnictwo to wydobywanie zlota., zatem woleliby tu, by 
MFW i Brytyjczycy nie wyzbywali sie teraz jego zapasów, bo zbija to ceny. No i 
oczywiscie, liczy sie tez rybolóstwo, jak zreszta wszedzie na Poludniowym Pacyfiku. Ale 
jest takze troche przemyslu, glównie tekstylnego. Aby byl to jednak przemysl, a nie 
chalupnictwo na zbyt maly rynek wewnetrzny, rzad prowadzi agresywna polityke 
proeksportowa. Firmy eksportujace co najmniej 95 procent produkcji sa zwolnione z 
podatku dochodowego przez 13 lat. Import surowców jest wolny od podatków, a transfer 
kapitalu i zysków, jest zliberalizowany.  

Ocean Spokojny wbrew swej przewrotnej nazwie jest czasami niespokojny nie 
tylko wtedy, gdy sie po nim zegluje. Na Fidzi sytuacja stabilizuje sie po burzliwym 
okresie, kiedy to w latach 1987-97 kraj ten byl wykluczony z Commonwealth po 
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zamachu stanu dokonanym przez pulkownika Sitiveni Rabuke. Od zeszlego roku, 
obowiazuje nowa konstytucja, a kraj dzwiga sie z kryzysu finansowego spowodowanego 
chybionymi, motywowanymi politycznie (wedlug preferencji etnicznych dla Fidzian) 
kredytami. Ratowanie Narodowego Banku od ciezaru zlych dlugów tylko w 1997 roku 
pochlonelo 17 procent budzetu, wysysajac srodki przeznaczone na projekty rozwojowe. 
Wysokie bezrobocie, zwlaszcza wsród mlodziezy, tez stwarza problemy.  

Niespokojnie zas zrobilo sie �obok�, dwa tysiace kilometrów na pólnocny wschód, 
gdzie na Wyspach Solomona doszlo do rozruchów na tle etnicznym. Na wyspie 
Guadalcanal, slynnej z walk toczonych podczas II wojny swiatowej, teraz doszlo do starc, 
które pociagnely za soba nawet ofiary smiertelne. Na prosbe premiera Wysp Solomona 
Commonwealth wyslal tam jako emisariusza wlasnie bylego premiera Fidzi - teraz juz 
generala - Rabuke. Powinien on dobrze wiedziec z wlasnego doswiadczenia, ze najlepsza 
droga do spokoju na poludniowych wyspach Oceanu Spokojnego jest szybki rozwój 
gospodarczy. Wtedy ludzie sa mniej sklonni do klótni wszedzie - tak w Srodkowo-
Wschodniej Europie, jak i na Poludniowym Pacyfiku.   

 
Nananu-i-ra, Fidzi, 21 sierpnia, 1999 r.  

 
 

45.  
 

Globalna gospodarka i narodowe interesy 
 
 Podrózujac ostatnio bardzo wiele po szerokim swiecie ponownie mam okazje 
przekonac sie, jak wiele oblicz ma wspólczesny kapitalizm, eufemistycznie nazywany 
gospodarka rynkowa. Tylko niepoprawni fundamantalisci i aroganci moga trwac w 
blednym przekonaniu, ze jedna jest tylko jego forma gwarantujaca efektywnosc i wszelkie 
odstepstwa od jej kanonów sa jakoby naruszeniem zasad wiary. Taki dogmatyzm szkodzi 
rozwojowi i interesom wlasnego spoleczenstwa.  
 Szczególne niebezpieczenstwo dla skutecznej ewolucji systemu i dlugofalowego 
rozwoju spoleczno-gospodarczego niesie z soba �kapitalizm zalezny�. Powstaje on w 
coraz liczniejszych zakatkach globu na obszarach poprzedniego �Trzeciego Swiata� i 
bylych krajów socjalistycznych. Pod haslem �wylaniajacych sie rynków� (emerging 
markets) patrzy sie z perspektywy najbardziej rozwinietych krajów na niedojrzale twory 
rynkowe - o slabo wyksztalconych strukturach i niedorozwinietych instytucjach oraz 
niedostatku kapitalu � starajac sie przy okazji wykorzystac je dla realizacji swoich celów. 
Jest to naturalne we wspólczesnej, zliberalizowanej gospodarce swiatowej. Co wiecej, 
jest to nieuniknione, gdyz taka jest w tej fazie historycznej logika rozwoju. Alternatywnie 
mozna by sie tylko od swiata odizolowac, ponoszac straty jeszcze wieksze.  
 Jest wszakze wiele sposobów i mozliwosci wlaczania sie do ukladu globalnego. 
Trwa walka i to niezwykle zacieta. Dzisiaj jej fronty tocza sie zupelnie inaczej niz 
dawniej, ale to jest naprawde zazarta walka. Trwa ona nawet w obrebie najbardziej 
rozwinietych krajów OECD. Bronia one róznymi dostepnymi i akceptowanymi w 
praktyce miedzynarodowej metodami dostepu do swego rynku. Handel jest wolny, ale  w 
miare, subwencje podnoszace konkurencyjnosc sa ograniczane, ale wciaz sie je stosuje. 
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Wystarczy przyjrzec sie blizej rozpoczynajacym sie w Auckland w tych wlasnie dniach 
obradom grupy 21 panstw APEC, dosc luznego stowarzyszenia krajów obrzeza Pacyfiku. 
Przeplywy kapitalu sa zliberalizowane, ale dostep do wielu sektorów jest regulowany. 
Np. w Australii prywatyzujac telekomunikacje stworzono specjalne preferencje dla 
rodzimego kapitalu. Dobra polityka gospodarcza to taka, co dba o rozwój wlasnych grup 
kapitalowych i wzmacnianie klasy sredniej, a nie troszczy sie o rozwój gospodarki 
kapitalistycznej �w ogóle�. �W ogóle� to ona sie rozwinie i bez naszej troski, a my ten 
rozwój musimy chciec i umiec wykorzystac dla siebie. Jesli tak nie jest, to pietrza sie 
problemy.  
 Caly kryzys w Azji Poludniowo-Wschodniej mozna by przesledzic z takiego 
wlasnie punktu widzenia. Dlaczego tyle uwagi przykuwa na przyklad w koncu mala 
gospodarka Malezji? Teraz � gdy premier Mahatir znosi wprowadzona przed rokiem 
kontrole przeplywów kapitalowych � analitycy i politycy przygladaja sie implikacjom 
tych nieortodoksyjnych posuniec, gdyz moga je w przyszlosci zastosowac inni w trosce o 
swoje narodowe interesy. I czasami powinni, interes bowiem wlasnej gospodarki musi 
byc nadrzedny. Gospodarka zaiste jest juz globalna, ale interesy sa lokalne.  
 W takim kontekscie nie moze nie dziwic narastanie nastrojów niechetnych 
wprowadzaniu gospodarki rynkowej równiez w wielu krajach naszego regionu, tutaj 
bowiem pod haslem reform � a patrzac z zewnatrz pod haslem �emerging markets� � 
powstaje �kapitalizm zalezny�. Trzeba dostrzec i docenic, ze spoleczenstwa krajów 
posocjalistycznych wykazuja doprawdy podziwu godna cierpliwosc dla udrek 
towarzyszacych przebudowie ustrojowej, a takze wielka tolerancje dla jakze czesto 
nieudolnej polityki ich nowych elit. Zniecierpliwienie i zawód jednak narasta. W Polsce 
tez. I nie bez racji. 
 Nie chodzi juz o to, ze �mialo byc inaczej�, co niektórzy z brylujacych na scenie 
polityków obiecywali juz dwa razy, a niektórzy próbuja nawet trzeci. Rzecz w tym, ze 
moglo � i nadal moze, co jeszcze wazniejsze � byc lepiej. Polska droga do rynku nie musi 
prowadzic do utworzenia zaleznego kapitalizmu, ale do spolecznej gospodarki rynkowej. 
Aby tak jednak bylo, nie mozna doprowadzac bledami systemowymi i 
makroekonomicznymi do koniecznosci taniej wyprzedazy aktywów panstwowych (tj. 
narodowych) w obliczu niedostatku srodków w budzecie. Spokojnie mogloby byc ich 
duzo wiecej, gdyby nie dogmatyzm i bledy w postaci swiadomego hamowania 
koniunktury, podczas gdy nalezalo ja podtrzymywac.  
 Szerokie otwarcie gospodarki narodowej na doplyw zagranicznych towarów i 
kapitalu ma gleboki sens. Byl to przeciez równiez jeden z filarów �Strategii dla Polski�. 
Traktowala ona jednak oszczednosci (inwestycje) zagraniczne jako uzupelniajace zródlo 
finansowania rozwoju, a preferowala interesy rodzimych producentów. Jesli dzieje sie 
odwrotnie, to nie nalezy sie dziwic, ze ma sie �dobra prase� zagranica, choc marna opinie 
we wlasnym kraju. Zreszta zagranica tez coraz mniej juz uznania dla takich dzialan, bo 
choc doktrynalnie niby sa one sluszne, gdyz sprzyjaja realizacji ekonomicznych i 
politycznych interesów bogatszych krajów i zagranicznych partnerów, to praktycznie pole 
interesów sie zaweza, skoro doprowadzano do stagnacji gospodarczej.  
 Teraz zatem nie pora zrzucac odpowiedzialnosc za strategiczne bledy 
transformacji i brak koncepcji rozwoju oraz nieumiejetnosc koordynacji róznych watków 
polityki gospodarczej na prawice czy lewice, na nacjonalizmy czy spuscizny, na szoki 
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zewnetrzne czy zle uklady wewnetrzne. Decyduje wizja (albo jej brak), uklad interesów i 
zwlaszcza polityka. A ta jest zla, skutki czego widac juz wszedzie golym okiem. Trzeba 
podjac próbe zmiany takiego biegu rzeczy. 
 Na poczatku 1997 roku � na fali szybkiego wzrostu gospodarczego i reform 
instytucjonalnych dbajacych o spoleczne oblicze gospodarki rynkowej � az 80 procent 
naszego spoleczenstwa opowiadalo sie za integracja z Unia Europejska, widzac w 
kontynuacji tamtej polityki szanse na poprawe swojej pozycji. Tylko 8 procent bylo 
przeciw. Obecnie � ledwie dwa lata pózniej � ponad 25 procent jest przeciwko, a juz 
tylko 55 opowiada sie za. Trudno sie dziwic. To nie ksenofobia i zasciankowosc. To 
przewidywalna przeciez, bo racjonalna reakcja ludzi na marna skutecznosc polityki 
gospodarczej. Trzeba zmienic te opinie, zmieniajac polityke, inaczej bowiem powstanie 
sytuacja trudna tak do akceptacji, jak i do odwrócenia.     
 

 Gdansk, 28 sierpnia 1999 r.  
 
 

 
46. 

 
Rozsadek, polityka i gospodarka 

 
Polityka i gospodarka nieustannie przenikaja sie nawzajem. Nie rzadza sie one 

jednak tymi samymi prawami. O ile w polityce chodzi o sprawowanie wladzy, która 
rzadzacy próbuja z wieksza czy mniejsza udolnoscia wykorzystywac takze do 
rozwiazywania nieustannie pietrzacych sie problemów ekonomicznych, o tyle w 
gospodarce chodzi przede wszystkim o efektywnosc. Ktos móglby powiedziec, ze 
przeciez w polityce idzie o to samo - liczy sie nade wszystko skutecznosc - jednakze 
logika, której polityka jest podporzadkowana, czesto jest inna niz w przypadku 
gospodarki. Gospodarka winna kierowac sie zasadami racjonalnego gospodarowania, 
polityka zas moze byc z nimi na bakier. Zwlaszcza, jesli przyswieca jej zasada �cel 
uswieca srodki�.  
 Do refleksji tych sklania mnie nie fakt, ze w tym semestrze (w USA juz 
rozpoczetym) wykladam jako profesor nauk politycznych na University of Rochester. Dla 
odmiany, po wykladach na Yale w School of Management, warto spojrzec na swiat i 
ewolucje jego ekonomicznych struktur z innej strony. Pobyt na czolowym w zakresie 
nauk politycznych uniwersytecie amerykanskim jest ksztalcacy nie tylko dla studentów, a 
dysputy o politycznych aspektach globalizacji i transformacji moga byc równie 
fascynujace, jak rozprawiania o kursach walutowych czy koniunkturze na rynkach 
finansowych.  
 Kluczowa role polityki w ksztaltowaniu procesów ekonomicznych przypominam 
dlatego, ze ktos zapatrzony w formuly matematyczne i teoretyczne modele opisujace 
zaleznosci finansowe, moze nie dostrzec, iz bieg procesów gospodarczych niekiedy 
wyznaczony jest nie tyle zasadami racjonalnegpo gospodarowania, co brakiem rozsadku - 
i odpowiedzialnosci - ekonomicznej w decyzjach politycznych. Przypomnial nam o tym 
w swojej niedawnej wypowiedzi Aleksander Paszynski, zawsze zaangazowany w sprawy 
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reform gospodarczych - kiedys jako publicysta �Polityki�, potem jako minister w rzadzie 
Tadeusza Mazowieckiego, pózniej jako przedsiebiorca i twórczy dzialacz gospodarczy. 
Otóz w swoim wywiadzie dla �Rzeczypospolitej� z dnia 28-29 sierpnia, nawiazujac do 
obrad �Okraglego Stolu� z 1989 roku, przypomnial on, jak doszlo do przyjecia 
szkodzacych gospodarce decyzji o powszechnej indeksacji plac.  
 Aleksander Paszynski podkresla, ze tylko ja przeciwstawialem sie konsekwentnie 
i do konca zamiarowi wprowadzenia powszechnej indeksacji ex post jako metody niby 
chroniacej pracowników przez skutkami i tak juz nasilajacej sie inflacji. Przpomnijmy, ze 
w pierwszej polowie 1989 roku wynosila ona �tylko� okolo 160 procent (w przeliczeniu 
rocznym). To dopiero masowa i pelna (a w istocie nadwyzkowa) indeksacja - narzucona 
przy �Okraglym Stole� z motywów politycznych, wbrew rozsadkowi ekonomicznemu - 
doprowadzila nas do fali hiperinflacji. Okrslilem to w jednej ze swoich wczesniejszych 
ksiazek jako �indukowana quasi-hiperinflacje�, gdyz nie zrodzila sie ona w polskich 
warunkach jako samoistny proces zywiolowy, lecz byla skutkiem swiadomych decyzji 
politycznych.  
 Zbieg glebokiej nierównowagi na rynku z liberalizacja cen zywnosci (sierpien 
1989), wzmozony dodatkowo powszechna indeksacja plac, musial prowadzic do 
hiperinflacji. Czy inni ekonomisci i politycy tego nie rozumieli? Oczywiscie, ze 
wiekszosc byla swiadowma tego, jakie to niesie ryzyko. Jedni wszakze akceptowali 
zgubne rozwiazania, by tylko zwienczyc sukcesem prowadzace do przelomu politycznego 
negocjacje �Okraglego Stolu�, inni zas sami nie zdawali sobie sprawy  z tego, ze wkrótce 
to oni beda musieli parac sie katastrofalnymi skutkami tak nierozsadnie wymuszanej 
indeksacji.  
 Gdy wówczas zapytalem przewodniczacego tzw. strony solidarnosciowej przy 
�stoliku ekonomicznym� - profesora Witolda Trzeciakowskiego - dlaczego godzi sie na 
taki nonsens ekonomiczny, odpowiedzial, ze nie ma wiele do powiedzenia w tej sprawie, 
gdyz przewodniczacy �Solidarnosci�, Lech Walesa, postawil kwestie wprowadzemnia 
indeksacji ex post jako niezbywalny warunek podpisania jakiegokolwiek porozumienia. 
Przewodniczacy tzw. strony rzadowej - profesor Wladyslaw Baka - tez godzil sie pod 
politycznym przymusem, gdyz to on decydowal, a nie rozsadek ekonomiczny. Takie 
podejscie skazalo nas na wejscie w faze hiperinflacji, czego przeciez mozna bylo jeszcze 
wtedy uniknac. Pózniej opanowanie inflacji bylo duzo trudniejsze, a towarzyszaca temu 
destrukcja sfery realnej - zwlaszcza w kontekscie przestrzelenia polityki stabilizacyjnej 
juz w 1990 roku - daleko idaca. Stracilismy 20 procent PKB i sporo czasu.  
 Winni zatem wprowadzenia polskiej gospodarki na fale hiperinflacji przed 
dziesieciu laty znajduja sie po obu stronach. To nie tylko nieudolnosc ówczesnych 
rzadów do niej doprowadzila, ale stalo sie tak przede wszystkim dlatego, ze próby 
ratowania sytuacji byly skutecznie pogarszane przez polityczna opozycje. Czesto w mysl 
zgubnego hasla: �Im gorzej, tym lepiej�. Dowodzi to równiez, ze liderzy opozycji nie 
liczyli faktycznie na to, ze oto nadchodzi czas przejecia wladzy. I odpowiedzialnosci. 
Gdyby bowiem tego sie spodziewali, nie byloby narzucania posuniec prowadzacych do 
wyniszczajacej hiperinflacji, któz bowiem sobie szykowalby taki grunt do rzadzenia? 
Reminiscencje tego jeszcze dzisiaj odczuwamy.    
 Wniosków z tych obserwacji jest kilka. Przede wszystkim zdarzac sie moze, ze 
polityka kieruje sie nie glosem zdrowego rozsadku, a potrzeba polityczna, chocby 
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wkrótce miala ona okazac sie w swych skutkach katastrofalna. Tak czesto sie juz 
zdarzalo, tak zdarzyc jeszcze sie moze. Wspólczesnie w Polsce takim destrukcyjnym 
procesem moglaby byc na przyklad narzucana z motywacja polityczna, ale bez podstaw 
finansowych daleko posunieta reprywaryzacja. Na to gospodarki nie stac, choc niektórych 
polityków na pewno tak.  
 Po drugie, czasami nawet przytlaczajaca wiekszosc nie ma racji. Co wiecej, 
potrafi ona sama sobie zaszkodzic i narazic na szwank wlasne interesy ekonomiczne. W 
warunkach demokracji jest to zagadnienie szczególnie wazne, o ile ta wiekszosc jest w 
stanie bledne decyzje przeprowadzic. Wtedy - zwazywszy na to, ze demokracja z jednej 
strony jest wartoscia sama w sobie, a z drugiej koryguje z czasem swoje wczesniejsze 
ekscesy na niwie gospodarczej - trzeba przebrnac przez nastepstwa �górowania polityki 
nad ekonomia�. Trzeba wszakze powracac do oceny tych zjawisk i dlatego tak cenne jest 
to, ze m. in. Aleksander Paszynski czyni to teraz w kontekscie dyskusji o ekonomicznych 
skutkach ustalen �Okraglego Stolu�. To nie tylko oceny przeszlosci, poniewaz ma to 
istotne znaczenie dla przyszlosci. Brak zdolnosci w polityce do nazywania rzeczy po 
imieniu i rozmywanie odpowiedzialnosci za ewidentne bledy w przeszlosci msci sie 
poprzez popelnianie nowych bledów w przyszlosci, niekiedy przez tych samych 
polityków.  
 Po trzecie, doprawdy trzeba wiecej profesjonalizmu tak w polityce, jak i w 
gospodarce. Moze nawet w tej pierwszej jeszcze bardziej. A z pewnoscia najbardziej 
potrzebny jest on tam, gdzie go wciaz nie starcza - w polityce gospodarczej.  
 

Rochester, 4 wrzesnia 1999 r.       
 
                            

47.  
 

Przez rózne oczy widziane  
 

W USA trwa dobra koniunktura. Zarówno w realnej sferze gospodarki, jak i na 
rynkach kapitalowych. Oczekiwany w tym roku (a raczej niespodziewany, wczesniej 
bowiem przewidywano nizsza dynamike) wzrost PKB moze wyniesc az 4 procent, a na 
rok nastepny zapowiada sie dalszy wzrost o 2,8 procent. Na nowojorskiej gieldzie zas - 
tez ku zaskoczeniu wielu - utrzymuja sie wysokie notowania. Dow Jones jest wyzszy o 
blisko 20 procent niz na poczatku roku, zas wskaznik S&P wzrósl o ponad 8 procent. I 
chociaz wiekszosc ekonomistów nie ma watpliwosci, ze kursy akcji sa znacznie 
przewartosciowane, to faktem jest, iz jedna z kluczowych przyczyn ich znacznego 
wzrostu jest znakomita kondycja amerykanskiej gospodarki. 
 Inna sprawa, jak dlugo uda sie utrzymac wygórowane notowania, nie sa one 
bowiem tylko nastepstwem dobrej koniunktury w sferze realnej, ale takze spekulacji. 
Alan Greenspan - szef Systemu Rezerw Federalnych - powiada, ze wolalby byc nie 
posród tych, którzy odpowiadaja, ale zadaja pytanie, czy bank centralny powinien 
manipulacjami stopy procentowej przebic balon nadymany na rynku kapitalowym? 
Aczkolwiek zdania w kwestii odpowiedzialnosci banków centralnych za inflacje na rynku 
papierów wartosciowych - zwlaszcza akcji - sa podzielone, to wydaje sie jednak, iz uciec 
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od odpowiedzialnosci za zalamanie rynku im sie nie uda. Czesto jest tak, ze w okreslonej 
fazie (tak jak teraz w USA) nie sa one w stanie temu zapobiec. A to dlatego, ze nie mialy 
dosyc odwagi, aby zahamowac irracjonalny - bo nie wynikajacy z realiów gospodarczych, 
tylko z charakteru spekulacyjnych oczekiwan - wzrost wczesniej.  
 Notowania na rynkach kapitalowych dostosowuja sie do tendencji w sferze 
produkcji na wiele sposobów. W USA biegna one w tym samym kierunku, choc w 
róznym tempie. Z czasem zatem musi nastapic dostosowanie na rynku kapitalowym, co 
oznacza koniecznosc korekty w dól notowan gieldowych. Dziwnym trafem wciaz jeszcze 
do tego nie doszlo, ale uciec przed tym sie nie da. Pytanie tylko, co da impuls do 
zalamania, jaka bedzie jego ostrosc i dlugotrwalosc, a takze jak to oddzialywac bedzie na 
sfere produkcji.   

W Polsce sekwencja dostosowan jest inna, choc logika dzialania mechanizmu 
podobna. Znaczenie dla procesów realnych jest relatywnie daleko mniejsze niz w wysoko 
rozwinietych gospodarkach rynkowych, zwlaszcza poprzez duzo mniejsze oddzialywanie 
boomu gieldowego na poziom wydatków konsumpcyjnych i skale budownictwa 
mieszkaniowego.  

U nas takze ten rok charakteryzuje sie znacznym wzrostem notowan gieldowych. 
Wskaznik WIG wzrósl w pierwszych osmiu miesiacach roku (liczac w dolarach) o ponad 
17 procent. Stalo sie tak jednak w glównej mierze w wyniku poslizgu w reakcjach rynku 
na zmiany nastepujace w sferze realnej. Wzrost notowan na gieldzie nie tyle antycypowal 
dobra koniunkture gospodarcza, ile z pewnym opóznieniem dyskontowal silny wzrost 
gospodarczy poprzedniego okresu. W istocie mógl tu zadzialac takze motyw antycypacji, 
gdyz wielu inwestorów liczylo na znacznie wiekszy niz w rzeczywistosci postep w sferze 
realnej. 

Niestety, tak sie nie dzieje. Co wiecej, sytuacja sie relatywnie, a na niektórych 
obszarach wrecz bezwzglednie pogarsza. Sprowadzenie bledna polityka tempa wzrostu w 
granice 2 procent w pierwszym pólroczu musi przeniesc sie swymi skutkami na 
koniunkture na gieldzie. Wydaje sie, ze wyczerpala ona juz na ten rok swoje mozliwosci 
wzrostu. W swietle realiów i sytuacji finansowej poziom notowan wydaje sie nawet 
nadmierny, co oznacza, ze i w tym przypadku - choc z zupelnie innych przyczyn niz w 
USA, gdzie nikomu nie przyszlo do glowy �schladzanie� koniunktury - notowania moga 
spasc. Tego mozna bylo uniknac, gdyby nie tak drastyczne wyhamowanie tempa wzrostu 
poprzez nadmierne ograniczenia popytu zarówno konsumpcyjnego, jak i inwestycyjnego. 
Logicznie po konsumentach teraz konsekwencje  musza poniesc równiez inwestorzy - 
takze gieldowi.  

Symptomów pogarszania sie sytuacji w sferze realnej jest wiele. Rzad w zasadzie 
nie potrafi juz na nie wlasciwie odreagowac, co zle wrózy. Rada Polityki Pienieznej na 
razie reaguje, nie reagujac. Niekorzystne tendencje w sferze produkcji jednak sie nasilaja. 
Zapowiadanie w tym swietle wzrostu PKB o 3,5 procent w calym roku - a przypomnijmy, 
ze wedlug planów rzadu i NBP mialo byc wpierw 5,8, a potem 5,2 procent - wydaje sie 
nadmiernie optymistyczne. Podobnie jak osiagniecie wskaznika 5,2 procent w roku 
przyszlym.  

Rosnie ponad miare deficyt budzetowy, w tym jego �ukryta� czesc w postaci 
narastajacych wymagalnych zobowiazan panstwa. �Schladzanie� mialo zmniejszyc 
deficyt na rachunku obrotów biezacych, podwaja sie on natomiast w porównaniu z 
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rokiem 1996 i siegnie 6-7 procent PKB. Trudno sie dziwic, skoro polityka swiadomego 
spowalniania wzrostu produkcji spowodowala tez i to, ze po raz pierwszy od czasu 
odbicia sie od dna recesji lat 1989-91 spadaja absolutne rozmiary eksportu. Rzadowe 
Centrum Studiów Strategicznych przewiduje, ze wartosc eksportu w tym roku spadnie 
ponownie ponizej 30 miliardów dolarów. To jest najdobitniejszym dowodem 
szkodliwosci polityki prowadzonej w ostatnim okresie. Przeciez intencjonalnie - wedlug 
autorów - miala dac ona odwrotne skutki! To eksport mial rosnac, a deficyt w handlu 
zagranicznym spadac...   

Na tym tle dziwic musialoby dalsze trwanie inwestorów w blednym przekonaniu, 
ze nadal moga rosnac zyski na gieldzie. Obrotem spekulacyjnym mozna balon nieco 
nadmuchac, ale powietrza w nim nie da sie na dluzej utrzymac. Pogarszanie sie tendencji 
w sferze realnej musi przeniesc sie wpierw na sfere finansowa, a potem na oczekiwania. 
Rezerwy walutowe juz spadly o okolo póltora miliarda dolarów. Po lekkim wzroscie (w 
wyniku zastrzyku z tytulu zagranicznych dochodów z prywatyzacji) spadna jeszcze 
bardziej. Kurs zlotego obnizyl sie do najnizszego poziomu w historii. Moze on sie nieco 
poprawic, ale moze spadac dalej.  

To jak faktycznie bedzie, zalezy od notowan polskiej gospodarki. Obserwuje ja 
wiele oczu. Polscy przedsiebiorcy nastawieni sa bardzo pesymistycznie, dostrzegajac, ze 
pogarsza sie ich konkurencyjnosc. Wiekszosc obywateli - i tych oceniajacych sytuacje 
przez pryzmat stagnacji w sferze produkcji, i tych oceniajacych wzrost konsumpcji 
daleko mniejszy od obiecywanego i mozliwego do osiagniecia - patrzy tez z narastajacym 
pesymizmem.  

Nic dziwnego, ze teraz - jesli nie nastapi gleboki zwrot w nieskutecznej polityce 
gospodarczej - takze inwestorzy krajowi i zagraniczni popadna w jeszcze wiekszy 
pesymizm. Jesli i w ich oczach obraz naszej gospodarki rysowal bedzie sie coraz mniej 
korzystnie, podobnie bedzie z tendencjami na rynku kapitalowym. Teraz jego kolej, aby 
zaplacic swoje za cudze bledy.  

 
Bethesda, 11 wrzesnia 1999 r.                          

  
 

48.  
 

Spadające jabłko Newtona 
 
 Procesy gospodarcze - tak te realne w sferze produkcji, podziału i konsumpacji, 
jak i ich finansowe odbicie - zawsze i wszędzie przebiegają w określonym klimacie 
społecznym. Odzwierciedla się on na wiele sposobów, w tym zwłaszcza w ewoluującej 
wraz ze zmianami w gospodarce opinii publicznej. W istocie jest ona częścią procesów 
gospodarczych, gdyż to co ludzie myślą o stanie gospodarki ma na nią wpływ. Z jednej 
strony realne i finansowe procesy kształtują te opinie, z drugiej zaś to opinie - oceny, 
poglądy, nastroje - zwrotnie wpływają na to, co się w gospodarce dzieje. Dlatego też nie 
jest dobrze, gdy dzieje się źle w gospodarce, bo psuje to nastroje. Ale niedobrze jeż także, 
gdy oceny są negatywne, bo wpływ pesymistycznych oczekiwań na faktyczny bieg 
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procesów ekonomicznych pogarsza jeszcze bardziej sytuację. Takie niekorzystne 
sprzężenia zwrotne z coraz większą siłą dają o sobie znać obecnie w Polsce.  
 Powodów do zadowolenia nie ma wiele. A te co są, dotyczą z kolei niewielu. 
Odczytać to łatwo można z regularnie przeprowadzanych badań opinii publicznej. 
Drastyczne wyhamowanie tak wysokiej w latach realizacji �Strategii dla Polski� 
dynamiki gospodarczej, spadający wolumen eksportu i narastanie deficytu na rachunku 
obrotów bieżących, kryzys finansów publicznych i niebilansujący się budżet państwa, 
zahamowanie procesu dysinflacji (poraz pierwszy od dziesięciu lat inflacja w końcu roku 
będzie większa niż na jego początku), dekoniunktura na giełdzie i głęboki spadek (o 
około 20 procent od kwietnia ubiegłego roku do września!) wartości złotego - to tylko 
niektóre procesy narastającego pesymizmu. Jest ich więcej, a w odniesieniu do pewnych 
sektorów gospodarki, regionów kraju i grup społeczno-zawodowych piętrzą się one 
szczególnie. Tak być nie musiało. Ale, niestety, jest, skoro prowadzi się błędną politykę. 
Być może - ale jest to duże �może� - zostanie ona skorygowana pod naciskiem opinii 
publicznej.  
 Pocieszanie się, że w Rosji jest gorzej, a gdzie indziej trwa recesja czy też 
nierównowaga finansowa jest jeszcze większa, mało już daje. To coraz mniej skuteczny 
instrument propagandy rządowej i służących jej komentatorów. Fakty są nieubłagane i 
teraz trzeba - niestety - oczekiwać kumulacji niezadowolenia społecznego. Zmienia się 
przy tym też jego geografia społeczna, gdyż narasta niezadowolenie ze sposobów 
sterowania transformacją również wśród grup, które generalnie są beneficjentami 
posocjalistycznych przemian. Jeśli w ogóle można jeszcze tu mówić o jakimś sterowaniu, 
skoro procesy wymykają sie spod kontroli. Teraz - po �przechłodzeniu� - niezadowolone 
są już nie tylko pielęgniarki i rolnicy, ale także inwestorzy i przedsiębiorcy. W analizach 
podkreśla się, że w najbliższych kwartałach nie górnicy czy służba zdrowia, ale 
wygasająca koniunktura i narastające problemy przedsiębiorstw sektora prywatnego będą 
sprawiać najwięcej kłopotów. Konfliktów zatem może być coraz więcej, o ile nadal będą 
zaprzepaszczane osiągnięcia dotychczasowej fazy polskiej transformacji, a zwłaszcza lat 
1994-97, kiedy to PKB zwiększył się aż o 28 procent.     
 Drzwi do lepszej przyszłości zamknięte są na trzy zamki. Aby przez nie przejść, 
potrzebne są zatem trzy klucze. Konieczny jest nie tylko głęboki zwrot w polityce wobec 
sfery realnej oraz skuteczne zreformowanie funkcjonowania finansów publicznych, ale 
też i zmiana nastrojów na optymistyczne. Teraz wszakże sytuacja już nie może szybko 
zmieniać się na lepszą, skoro nie wierzą w to zanadto nawet najbardziej wykształcone, 
aktywne i przedsiębiorcze grupy ludności. Odebranie im tej wiary to więcej niż błąd. 
Ocena klimatu gospodarczego jest najgorsza od maja 1993 roku. Obecnie ponad 60 
procent społeczeństwa twierdzi, że sytuacja pogorszyła się podczas minionego roku. 
Jedynie co dziesiąty z nas dostrzega jej poprawę. Ciekawe, skąd bierze się ta ostatnia 
grupa? 
 Otóż nieprzypadkowo wskaźnik optymizmu konsumentów, WOK (mieścić się on 
może w przedziale od zera do 200) zwiększył się jedynie wśród elektoratu UW - ze 107 
do 112 punktów. Pośród zwolenników AWS spadł on znacznie, bo do 86, a jeszcze 
bardziej pośród elektoratu SLD, gdzie wynosi ledwie 65. Jeśli przy tej okazji czytamy, że 
�Jest to niewątpliwie wynikiem kampanii prowadzonej przez tę partię kontestującą 
niemal wszystkie posunięcia rządu�, to pisze to bezsprzecznie zwolennik UW. Spada 
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przecież optymizm prawie wszystkich grup ludnosci, a wkrótce spadnie także pośród 
elektoratu UW. On najbardziej korzystał z polityki prowadzonej ostatnio (podobnie jak 
na początku lat 90-ych), ale teraz też będzie tracił, co najmniej względnie. Już zresztą 
traci, pogarsza się bowiem sytuacja studentów i profesorów, artystów i dziennikarzy, 
graczy giełdowych i przedsiębiorców. Ich opinie zmienią się nie w wyniku akcji 
opozycyjnego SLD, ale faktów tworzonych przez nierozsądną politykę strukturalną i 
finansową realizowaną pod skrzydłami UW.   
 Niektórzy profesjonaliści - na przykład ostatnio Wojciech Misiąg - suchej nitki 
nie zostawiają na sposobie konstrukcji i realizacji tegorocznego budżetu. A przecież nie z 
SLD się wywodzi, tylko spośród niezależnych fachowców! Akcentuje on - i słusznie - 
nierealność czynionych przez ministra finansów założeń budżetu na rok przyszły. Nie 
chciałbym jednak, aby teraz wszyscy popadali w ton wielce krytyczny i ścigali się w 
kreśleniu szaro-burych scenariuszy. Albo czarnych nawet. Polska gospodarka ma przed 
sobą dobrą przyszłość, ale nie pod tą ekipą gospodarczą. Aby jednak do tej dobrej 
przyszłości przejść, trzeba zmienić zasadniczo linię polityki. A przecież nie są w stanie 
zmienić jej ci, którzy psują gospodarkę, nie mogąc wyrwać się ze swego doktrynerskiego 
do niej podejścia. 
 Dziesięć procent zadowolonych z sytuacji gospodarczej i nieznaczna poprawa 
nastrojów równie wąskiej grupy elektoratu pokazuje, do czego prowadzi zła polityka. 
Budowanie kapitalizmu dla �swoich� dziesięciu procent kosztem większości 
społeczeństwa musi tę większość obracać przeciwko takiemu biegowi procesów 
gospodarczych, jaki obserwujemy ostatnio w Polsce. To co najmiej 60 procent ma być 
zadowolonych, a najwyżej 10 psioczyć na sytuację gospodarczą, a nie odwrotnie. To 
trzeba i potrafić, i chcieć.  
 Jeśli zaś umiejętności prowadzenia polityki gospodarczej nie starcza, a i chce się 
czego innego, o zaspokajanie grupowych interesów bowiem chodzi, a nie o zrównowżony 
rozwój, to nic dziwnego, że rośnie pesymizm, a w ślad za nim jeszcze bardziej gromadzą 
się trudności w sferze realnej i finansowej. Nic dziwnego też, że coraz więcej tych 
procesów wymyka się spod siły oddziaływania polityki. Działają bowiem nieubłaganie 
prawa. Społeczne i ekonomiczne.  
 Jeśli największa grupa ludności, jaką jest elektorat SLD, widzi głębokie 
pogorszenie się sytuacji, to nie w wyniku jakiejś propagandy, ale poprzez proste 
porównanie znakomitych osiągnięć okresu, kiedy ta formacja polityczna z dużą 
skutecznością kształtowała nowe oblicze polskiej gospodarki. I dla pielęgniarek, i dla 
przedsiębiorców. Jeśli zaś Citibank, komentując postępującą deprecjację pieniądza, 
zauważa, że złoty jak wskutek grawitacji jabłko Newtona spadł pod wpływem 
pogarszających się relacji makroekonomicznych, to wskazuje zarazem, że stało się to już 
nieuchronne. A przecież nie było to do nieuniknięcia nie tak dawno temu.   
 Tym bardziej teraz potrzebny jest optymizm. Jabłko przez to z powrotem na gałąź 
nie poleci, ale może rząd sobie rękoma ministra finansów nie podetnie do końca tej, na 
której ledwie już siedzi.    

 
Rochester, 18 września 1999 r.  
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49.  
 

Tego roku w Waszyngtonie 
 

Jak co roku w końcu września odbywa się szczyt Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego i Banku Światowego. Przemiennie światowa finansjera i szerokie gremium 
polityków finansowych � ministrów i prezesów banków centralnych oraz ekspertów � 
spotyka się gdzieś w szerokim świecie jednego roku, a przez dwa kolejne w stolicy USA i 
świata zarazem. Pięć lat temu debatowaliśmy w Madrycie, przed dwu laty w Hongkongu, 
a tego roku znowu w Waszyngtonie. Za rok zaś spotkanie odbędzie się w Pradze i jest 
nadzieja, że będzie odbywało się w mniej minorowych nastrojach.  
 Teraz bowiem � drugi już rok z rzędu � powodów do optymizmu nie ma wiele. W 
gospodarce światowej nastąpiły poważne zaburzenia i frykcje. Ani Bank Światowy, ani 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy wcześniej tego nie przewidywały. Co więcej, 
instytucje te spodziewały się jeszcze dwa-trzy lata temu zgoła innego biegu spraw niż ten, 
z którym faktycznie mamy do czynienia. Obie organizacje w swoich dorocznych 
raportach z 1996 i 1997 roku kreśliły dość świetlaną wizję globalnej gospodarki. Bank 
Światowy posunał się w swoim optymizmie nawet bardzo daleko, rysując wręcz 
perspektywy dalszego przyspieszania tempa wzrostu w końcowych latach dekady.  
 Tak się nie stało. Pojawiły się głębokie perturabcje na światowych rynkach 
finansowych i duże regiony � jak Azja Południowo-Wschodnia � weszły w fazę ostrego 
kryzysu, a jego finansowe fale przewalają się po świecie. Jeszcze nie jest spokojnie. Są 
regiony, gdzie stare problemy wróciły z nową siła, jak chociażby w Ameryce 
Południowej. Są wreszcie wielkie kraje, jak Rosja i Ukraina, gdzie proces reprodukcji 
powinien biec w zgoła odmiennym kierunku. Dlaczego tak się stało? I dlaczego MFW i 
BŚ tego nie przewidziały? Czy to był tylko błąd prognozy, czy też błąd diagnozy?  
 Niestety, tak ubiegłoroczne jak i tegoroczne raporty nie dają na te pytania 
zadowalającej odpowiedzi. Jest ona udzielana z uporem w duchu starego konsensusu 
waszyngtońskiego, który nadmiernie akcentuje znaczenie liberalizacji dla postępu 
gospodarczego, lekceważąc rolę państwa i jego zaangażowania w sterowanie procesami 
ekonomicznymi. Nadmiernie także polityka oparta o tę doktrynę podporządkowana jest 
globalnym interesom ekonomicznym głównych udziałowców organizacji Bretton Woods, 
a zwłaszcza interesom amerykańskim. Mówi się o tym otwarcie, ale nie na szczycie 
waszyngtońskim, lecz na przesłuchaniach na temat ucieczki rosyjskiego kapitału poprzez 
amerykańskie banki, które zbiegiem okoliczności (i dobrze) trwają w tym samym czasie 
przed kongresową komisją bankowości. Gdzie indziej zaś słychać wciąż, że MFW i BŚ to 
organizacja 182 państw. A jakże; jest tam i Haiti, i Fidżi, i Tadżykistan, i Paragwaj, a 
nawet Egipt i Polska. I każdy może zabrać głos, tylko czy on się liczy?   

Problem przede wszystkim w tym, że Fundusz i, co niezwykle ważne, stojące za 
nim opoką amerykańskie ministerstwo skarbu nie są skłonne odejść od swojej ortodoksji. 
Zmienia się trochę retoryka, ale gdy się głębiej wczytać w prezentowane analizy i oceny, 
to okazuje się, że MFW �miał rację�, tylko nie był wysłuchiwany przez rządy a to w 
Dżakarcie, a to w Moskwie, a to w Brasilii, a to w Abuja, nie mówiąc już o pomniejszych 
metropoliach.  Oczywiście, jest w tym wiele prawdy, tak samo jak prawdą jest, że 
rozważna polityka reform strukturalnych i prywatyzacji, z jednej strony, oraz rozsądne 
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budżetowanie finansów publiczncyh i dobrze funkcjonujący nadzór bankowy, z drugiej 
strony, wiele by pomogły. Ale pomogłoby też lepsze uregulowanie funduszy 
hedgingowych i zadbanie o instytucjonalne aspekty funkcjonowania rynku zanim 
liberalizacja posunie się daleko. Pomogłoby też skłonienie zawczasu do zdeterminowanej 
walki z korupcją, a nie ciche tolerowanie tej dewiacji pod hasłem popierania 
reformatorów. Pomogłoby warunkowanie uruchamiania kolejnych transz kredytów nie 
tylko reformami strukturalnymi w sektorze finansowym, ale również w sferze 
inwestowania w kapitał ludzki, znaczenie czego skądinąd nieustannnie podkreśla Bank 
Światowy.   

MFW broni się przed zarzutami o złe podejście tak do problemu reform 
strukturalnych w krajach gospodarczo zacofanych, jak i w transformowanych 
gospodarkach posocjalistycznych. W obu przypadkach jednak nie było błędu prognozy, 
tylko błąd polityki, która oparła się na po części fałszywych przesłankach teoretycznych i 
niedostatecznym uwzględnieniu własnych interesów partnerskich krajów. Zła diagnoza 
sytuacji wyjściowej i nieopowiednie rozpoznanie mechanizmów rządzących biegiem 
procesów finansowych i realnych  była tylko pochodną. Widać to bezpośrednio w 
przypadku tak Indonezji, jak i Rosji, i nie da się teraz odpowiedzialności za tamtejsze 
rozległe kryzysy zrzucić wyłącznie na miejscowe władze. Przecież zbyt długo pomagano 
im w trwaniu w ich błędach, o czym głośno w Waszyngtonie, choć niekoniecznie na 
samym szczycie.   

Widać to też pośrednio w najludniejszych krajach świata � w Chinach i Indiach. 
A żyje tam przecież aż co trzeci z nas. Właśnie te gospodarki nie tylko były w stanie 
obronić się przed rozprzestrzeniającym się kryzysem finansowym, ale to one właśnie 
rozwijają się najszybciej w ostatnim okresie. Dzięki temu też wskaźniki wzrostu 
gospodarki światowej w szacunkach MFW i BŚ mogą być nieco bardziej budujące. 
Wyobraźmy sobie tylko, co by to było, gdyby rady i wynikające z nich polityki 
zastosować w tych wielkich krajach? Wówczas doprawdy kryzys byłby światowy.  

Swoją drogą, błąd prognozy � przynajmniej w odniesieniu do posocjalistycznych 
gospodarek transformowanych � jest już nie jako �specjalnością� MFW. Nie było w całej 
dekadzie jednego jedynego roku, w którym coroczny �World Economic Outlook� nie 
pomyliłby się. I to nie co do szczególów � tu bowiem mylą się wszyscy, choć w różne 
strony � ale w tak podstawowej materii, jak oczekiwane zmiany dochodu narodowego. 
Dotychczas zawsze, począwszy od początku lat 90-ych, niedoszacowywano skalę spadku 
produkcji lub też przeszacowywano stopień jej oczekiwanego wzrostu. Zawsze  miało 
miejsce skracanie perspektywy przejścia od recesji do ożywienia, czy też od ożywienia do 
przyspieszenia wzrostu.   

Jak będzie tym razem? Otóż tegoroczny raport szacuje wzrost PKB w 
transformowanych krajach Europy Wschodniej i poradzieckich na 0,8 procent (w roku 
1998 spadł on o 0,2 procent. Jest to wypadkową bardzo zróżnicowanych zmian: od minus 
5 procent w Mołdowie do plus 18,5 w Turkmenistamnie; od minus 4 w Macedonii do 
plus 8 w sąsiedniej Albanii. W roku przyszłym ma zaś nastąpić przyspieszenie do 2,8 
procent. O ile w tym roku PKB spada aż w siedmiu spośród 28 krajów, to w roku 2000 
recesja ma wystiąpić już wyłącznie w Turkmenistanie (po olbrzymim skoku w tym roku).  
Decydować o tym wzroście ma Europa Wschodnia, choć i dla Rosji zakłada się wzrost 
PKB o 2 procent. Być może tak będzie, ale jeśli znowu będzie gorzej niż to widzi MFW 
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to także dlatego, że wciąż patrzy on na świat nie tyle przez różowe, co źle dopasowane 
okulary.      

 
Waszyngton, 25 września 1999 r.  

 
 

50.  
 

Jak żyć z inflacją? 
 
 Na współżycie z inflacją godzą się w zasadzie wszyscy, także w najbardziej 
zaawansowanych i ustabilizowanych gospodarkach współczesnego świata. Najnowszy 
�World Economic Outlook" Międzynarodowego Funduszu Walutowego przewiduje, że w 
28 krajach wysoko rozwiniętych skala wzrostu przeciętnego poziomu cen 
konsumpcyjnych zwiększy się z 1,4 procent w tym roku do 1,8 procent w roku 2000. O 
ile w 1999 roku stopa inflacji ma się wahać między minus 3,4 i minus 0,4 procent w 
Hongkongu i Japonii oraz 3,5 w Islandii i 5,5 w Izraelu, to jej poziom oczekiwany w 
kolejnym roku powinien oscylować między zerem w Japonii i 0,6 procent w Singapurze a 
3,8 w Australii i 4,6 procent w Izraelu. Dla krajów Unii Europejskiej przewiduje się 
inflację 1,3 w tym i 1,5 procent w następnym roku.  Zjawisko spadku ogólnego poziomu 
cen w tym roku w Hongkongu i Japonii ma przy tym charakter incydentalny, stanowiąc 
swoiste echo ubiegłorocznej recesji; PKB spadł wówczas odpowiednio o 5,1 oraz 2,8 
procent, co przejściowo wywołało tendencje wręcz deflacyjne. W dłuższym jednak 
horyzoncie czasowym, przeciętnie biorąc, inflacja oscyluje w tych krajach w pobliżu 
progu 2 procent. Sprowadzenie jej na trwałe do takiego poziomu nie było łatwe. Nie jest 
też łatwe jej ustabilizowanie na bardzo niskim poziomie, przy czym dzisiaj nikt 
odpowiedzialny nie stawia już celu zerowej inflacji. To nie jest ani możliwe, ani 
potrzebne.  
 Możliwe nie jest, ponieważ każdy kraj wyeksponowany jest na zewnętrzne szoki, 
szczególnie w fazie wszechogarniającej globalizacji. Rzadko mają one pozytywny wpływ 
na tendencje w zakresie kształtowania się cen, choć i to się niekiedy zdarza, jak choćby w 
ubiegłym roku, kiedy to bardzo nisko (ale i bardzo przejściowo) spadły ceny ropy 
naftowej. Najczęściej jednak szoki mają wpływ negatywny.   
 Potrzebne nie jest, gdyż inflacja nadaje gospodarce pewną niezbędną dla 
utrzymywania konkurencyjności i tendencji wzrostowych elastyczność. To prawda, że 
inflacja zawsze wywołuje nieuzasadnioną zmianami w wydajności pracy i 
produktywności środków trwałych redystrybucję, ale ujemne tegoż konsekwencje w 
postaci osłabiania bodźców pobudzających poprawę efektywności mogą być z nawiązką 
niwelowane korzyściami płynącymi z relatywnie większego uelastycznienia procesów 
reprodukcji. Aby tak było jednak, inflacja musi być bardzo niska, a jej stopa musi być 
pod skuteczną kontrolą władz monetarnych i fiskalnych.  
 Co prawda, są we współczesnej ekonomii poglądy, że w pewnych przedziałach 
dalsza walka z infacją pociąga za sobą tylko dodatkowe koszty społeczne, natomiast ona 
sama nie szkodzi utrzymywaniu pożądanego tempa wzrostu. Wybitni ekonomiści - jak 
Robert Barro czy Joseph Stiglitz - podkreślają, że inflacja rzędu 10-20 procent nie musi 
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szkodzić wzrostowi, a w pewnych okolicznościach może mu wręcz sprzyjać. Barro nawet 
tego wprost dowodzi w swojej ostatniej książce. Czy zatem trzeba męczyć się trudami 
sprowadzania inflacji o kolejne punkty w dół, aż w okolice 1-2 procent, jak to się udało 
tylko nielicznym? Otóż z pewnością tak, ale z innego powodu. Istotą inflacji jest to, że 
ma ona tendencje do wymykania się spod kontroli. Zwłaszcza wtedy, gdy utrzymuje się 
na wyższych poziomach. To jest zatem główny powód, dla którego inflacja musi być 
zduszona do akceptowalnej wielkości.  
 Do tego wciąz jednakże daleko w gospodarkach posocjalistycznych 
przechodzących do rynkowej regulacji. Dla 26 krajów tej grupy MFW szacuje inflację aż 
na 39 procent w tym roku, a wynosiła ona już �tylko" 21 procent rok temu. Ulega ona 
przyspieszeniu podczas biezącego roku aż w ośmiu krajach, przy czym najbardziej w 
największych - w Rosji z 28 do 88 procent i na Ukrainie z 11 do 26 procent. Najniższa 
natomiast jest w Bułgarii, gdzie oczekiwany jest jednoprocentowy spadek poziomu cen, 
oraz w Azerbejdżanie, gdzie ceny mają spaść aż o 5 procent. Ale to znowu zjawiska o 
charakterze incydentantym wynikające z zadziałania czynników wyjątkowych. Na 
przyzwoitym poziomie inflacja kształtuje się też w kilku innych krajach. Według 
szacunków MFW powinna ona nie przekroczyć: w Chorwacji i Estonii 4, w Armemii i 
Czechach 3, w Mołdowie, na Litwie i Łotwie już tylko 2 procent. Czy są to jednak w tym 
ostatnim przypadku trwałe osiągnięcia? To się dopiero okaże w następnych latach.  
 Proces dysinflacji i stabilizacji daleki jest wciąż od zwieńczenia. To wymaga 
przejścia przez etap, który w swojej ostatniej ksiązce ("Od szoku do terapii. Ekonomia i 
politka transformacji", Poltext 1999) określam jako "konsolidację stabilizacji w 
stabilnośc". Analizując ten proces, trzeba potwierdzić, że Polska radzi sobie zupełnie 
nieźle, wcale nie gorzej niż aż czternaście krajów naszego regionu, które mają podobną 
lub nawet wyraźnie mniejszą inflację. Skąd taka ocena? Otóż Polska jako jedyny kraj 
posocjalistyczny w każdym kolejnym, począwszy od 1989 roku odnotowuje coraz to 
niższą stopę inflacji. Rok bieżący podtrzymuje tę korzystną tendencję, choć - patrząc z 
innej strony - jest to rok najgorszy, gyż po raz pierwszy inflacja w końcu roku jest 
wyższa, niż już była na jego początku. O ile bowiem podczas pierwszego kwartału 
wynosiła średnio 6,2 procent, to w kwartale ostatnim ukształtuje się średniomiesięcznie 
na poziomie aż o jeden punkt wyższym.  
 Nie jest to jednak skutkiem błędów w polityce banku centralnego czy rządu, tak jak 
głębszy niż w ostatnich latach sapdek inflacji w zeszłym roku nie był ich zasługą. To 
właśnie jest następstwo wspomnianych szoków zewnętrznych, z jedenj strony, oraz 
świadomych działań polityki gospodarczej, z drugiej. Szoki zewnętrzne - zwłaszcza szybko 
spadające ceny ropy i taniejąca wskutek kryzysu rosyjskiego żywność - zbiły znacznie 
inflację. Teraz zaś przenoszą się na ceny wewętrzne skutki drożejącej na świecie ropy, a 
żywnośc drożeć będzie szybciej, również i z tej przyczyny, że rząd tak che, wprowadzając 
wyższe taryfy importowe chroniące rodzimych producentów rolnych. To właśnie jeden z 
isntrumentów uelastyczniających gospodarkę, do których trzeba sięgać, gdy jest to 
niezbędne dla osiągnięcia innych celów.  
 A celów w polityce gospodarczej jest wiele. Wiele też jest środków. Nie należy 
ani tych pierwszych mylić z tymi drugimi, ani też źle ich definiować i niewłaściwie się 
nimi posługiwać. Dlatego też dobrze, że cele polityki antyinflacyjnej na przyszły rok 
zakreślone są w przyjętym przez rząd projekcie budżetu skromnie, a zarazem 
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realistycznie. Najważniejsze, by nadal kroczyć ścieżką stopniowego, ale sukcesywnego 
zbijania inflacji. W przyjętym przez poprzedni rząd jeszcze w 1996 roku "Pakiecie 2000" 
wyznaczyłem na ten rok cel antyinflacyjny rzędu 6-8, a na przyszly 5-7 procent. I dobrze, 
że NBP i obecny rząd trzymają się tej ścieżki. Do tego bowiem, aby na trwałe mieć 
inflację tak niską jak w najbardziej rozwiniętych gospodarkach OECD, mamy jeszcze 
długą drogę. I trzeba iść nią z sensem, bez ponoszenia zbytecznych kosztów, ale i bez 
wystawiania się na pokusę stabilizacji inflacji na zbyt wysokim poziomie. Zyć bowiem z 
nią się da, ale tylko wtedy, gdy jest bardzo niska albo gdy konsekwentnie spada.              
 

       Waszyngton, 2 października 1999 r. 
 
 

51.  
 

Nowa ekonomia instytucjonalna 
 
 Ponoć wszystko co nowe, rodzi się w bólach. Podobnie jest � jeśli rozterki 
intelektualne i dotkliwości nieustannych sporów i debat mogą �boleć� � z rodzeniem się 
nowych myśli. Jeśli zaś rodzi się ich odpowiednio wiele i zaczynają z czasem układać się 
w coś więcej, tworząc pewien nowatorski sposób widzenia i opisywania skomplikowanej 
rzeczywistości, to mamy do czynienia z powstawaniem nowej szkoły teoretycznej. Tak 
też dzieje się w ostatnich latach w ekonomii, gdzie wyłania się alternatywne podejścia do 
interpretacji procesów ekonomicznych, które można określić jako �nową ekonomię 
instytucjonalną�.  
 W odróżnieniu od zrodzonej i dominującjej na Zachodzie ekonomii 
neoklasycznej, nowe podejście torujące sobie powoli drogę nie pomija znaczenia 
instytucji w funkcjonowaniu gospodarki i jej rozwoju. Ekonomia neoklasyczna po prostu 
przyjmuje za oczywiste, że owe instytucje istnieją i są gotowe, dając automatycznie 
pożywkę do sprawnego działania rynku kapitału i produktów. Stąd też góruje i tryumfuje 
ona w krajach najbardziej gospodarczo rozwiniętych, nie dostrzegając wszakże, iż są one 
bardzo rozwinięte nie tylko z punktu widzenia efektywności i poziomu produckji, ale 
także dojrzałości instytucji. Tak jednakże wciąż jeszcze nie jest w przytłaczającej 
większości współczesnych gospodarek � zarówno tych wyłaniających się z �Trzeciego 
Świata�, jak i ze �Świata Drugiego�, czyli realnego socjalizmu.  
 Problem polega na tym, że to Zachód w zasadzie rządzi światową gospodarką, ale 
tylko niewielu zachodnich ekonomistów rozumie i docenia w pełni rolę instytucji w 
gospodarce. Stąd też ich niejako genetycznie naturalne przegięcie w stronę 
przeakcentowywania znaczenia liberalizacji i prywatyzacji przy równoczesnym 
niedostrzeganiu, a czasami nawet lekceważeniu roli państwa i rynkowych instytucji. Tę 
wadę wypomina swoim kolegom również amerykański noblista w dziedzinie ekonomii z 
1993 roku - Douglas North. Wagę instytucji z całą mocą podkreśla też Joseph Stiglitz, 
starając się swoją pozycje w Banku Światowym, gdzie jest wiceprezydentem, 
wykorzystać w celu prawidłowego ukierunkowania reform i polityki ich wspierania w 
krajach rozwijających się i transformowancyh gospodarkach posocjalistycznych.    
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 Obecnie � z mozołem, ale wyraźnie � podejście się zmienia. Przyczyniają się do 
tego nie tyle nowe argumenty intelektualne i teoretyczne, tych bowiem nie brakowało i 
uprzednio, ale bezlitosna wymowa faktów. Tak przeciągający się kryzys strukturalny w 
Ameryce Łacińskiej, jak i dla wielu zaskakujący przebieg i rezonans kryzysu w Azji 
Południowo-Wschodniej, tak trwający letarg większości krajów Afryki, jak i marne 
osiągnięcia pierwszej dekady posocjalistycznych zmian (a zwłaszcza trwający rozkład 
gospodarki rosyjskiej), zmuszają do rewizji wielu koncepcji teoretycnzych i politycznych. 
W historii najczęściej tak jest � przynajmniej w odniesieniu do ekonomii i teorii 
społecznych - że nowe myślenie przebija się lepiej w warunkach perturbacji, zamieszania, 
kryzysów. To są właśnie te naturalne bóle porodowe towarzyszące wyłanianiu się 
nowego.  
 O ile D. North dostał nagrodę Nobla za akcentowanie roli instytucji w rozwoju 
postrzeganym z perspektywy historycznej, to teraz wydaje się być nieco bardziej 
sprzyjający czas do docenienia ich znaczenia w teorii i polityce odnośnie do 
kształtowania współczesności i przyszłości. Instytucje to zasady gry ekonomicznej, 
ujmujące je w określone kanony prawne oraz organizacje i kultura wymuszające 
stosowanie się do tych zasad. To dopiero odpowiednia kombinacja politycznych i 
ekonomicznych instytucji umożliwiająca stosowanie zasad racjonalnego gospodarowania 
oraz wiarygodne angażowanie się polityki gospodarczej dać może gwarancje, że 
efektywnie działający rynek doprowadzi do zrównoważonego rozwoju.  
 Do początkujących studentów najlepiej przemawia porówanie z ruchem ulicznym, 
w którym uczestniczy masa pojazdów, ale cały ruch jest bardzo uregulowany i opiera się 
na niezbędnej kulturze i wzajemnym poszanowniu praw (i bezpieczeństwa) innych; to są 
właśnie instytucje. Ale studenci też są różni. Inaczej reagują ci ukształtowani w dojrzałej 
instytucjonalnie gospodarce rynkowej, inaczej zaś ci, u których dopiero ona się rodzi. 
Gdy opowiadam anegdotycznie, że w Londynie nikt nie zaparkuje samochodu w miejscu 
zakazanym nawet, jeśli jest wolne miejsce i nie ma w pobliżu policjanta, a w Moskwie 
(nawet gdy policjant jest obok) w takiej stuacji nie zaparkowałby tylko naiwniak, to 
widzę, że w zupełnie innym momencie śmieją się studenci na przykład w Stanford, a 
zupełnie w innym na przykład w Poznaniu. I nie jest to kwestią odmiennego poczucia 
humoru, tylko właśnie różnej dojrzałości instytucjonalnej całego otoczenia. A przecież 
gospodarka jest niepomiernie bardziej złożonym organizmem niż ruch uliczny nawet w 
najbardziej zatłoczonym mieście. To instytucje powodują, że choć samochodów jest dużo 
więcej w Nowym Jorku niż w Warszawie, to korków na pewno dużo więcej jest u nas.         
 Nawet wobec najdalej posuniętej liberalizacji niedostatek licznych instytucji � na 
przykład odpowiedniej regulacji rynków kapitałowych czy sprawnie działającego 
sądownictwa gospodarczego � prowadzi do degeneracji systemowej i zaburzeń w 
procesie reprodukcji. W skrajnych przypadkach � jak w maleńkiej Albanii czy wielkiej 
Rosji � pustkę instytucjonalną wypełniają instytucje nieformalne, jak korupcja, 
zorganizowana przestępczość, mafia. Stąd też nieodzowna jest określona harmonia 
pomiędzy tempem oraz intensywnością liberalizacji, z jednej strony, a budową 
instytucjonalnych podstaw rozwoju. Brak tej harmonii przyczynia się do hamowania 
tempa wzrostu i w końcu obraca się także przeciwko integracji gospodarek otwierających 
się na świat z układem globalnym, co widać od Kuala Lumpur do Pragi, od Caracas do 
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Taszkientu, od Kairu do Johanesburga.  Dostrzega się to także w Waszyngtonie, choć 
zaiste w zbyt wolnym tempie.  
 Niedorozwój instytucjonalny wielu obszarów współczesnej gospodarki światowej 
� a dotyczy to również krajów posocjalistycznych, liderów transformacji  nie wyłączając 
� jest między innymi rezultatem historycznej spuścizny, nad każdym bowiem ciąży jakiś 
duch przeszłosci. Jeśli nie jest to stare prawo i złe nawyki biurokracji, to jest to brak 
rozmaitych organizacji wspierających funkcjonowanie rynku i państwa, a także rynkowej 
kultury i wielu, bardzo wielu regulacji, których w istocie gospodarka rynkowa wymaga. 
Słabości instytucjonalne są też następstwem małej skuteczności polityki, bądź jej 
opierania się na niewłaściwych fundamentach teoretycznych.   

Dyskutejemy o tym w Mariborze w Słowenii na międzynarodowej konferencji 
naukowej. Organizatorzy � plasując mnie słusznie w głównym nurcie nowej ekonomii 
instytucjonalnej, który uprawiam od kilkunastu lat � zaproponowali, abym wygłosił 
główny referat na temat lekcji wynikających z doświadczeń lat 90-ych. Tak się składa, że 
to akurat dzisiaj mija okrągły rok, jak systematycznie dzielę się przemyśleniami na ten 
temat na łamach �Prawa i Gospodarki�. Nie bez przyczyny, bo nowa ekonomia 
instytucjonalna uczy, że gospodarka to prawa. Obowiązujące trzeba przestrzegać, 
hamujące przedsiębiorczość zmienić, nowe opracować, ale nade wszystko te rządzące 
rozwojem trzeba pojąć.  

 
Maribor, 9 października 1999 r. 

 
 

52.  
 

Lot ćmy do ognia  
 

Wiele jest nauk, w których coraz szerzej i głębiej sięga się do teorii chaosu, aby 
wyjaśnić, co i dlaczego się zdarza wtedy, gdy się zdarza. Ekonomia się do nich nie 
zalicza. Przywiązanie ekonomistów do racjonalności i logiki formalnej - z jednej strony - 
oraz do analiz zależności przyczynowo-skutkowych i sprzężeń zwrotnych - z drugiej - 
jest na tyle silne, że w zasadzie nie wykraczamy poza tak nakreślone ramy w celu 
interpretowania tego, co i dlaczego się wokół nas dzieje. Jednakże niekiedy elementy 
teorii chaosu wydają się być przydatne do prób interpretowania trudnych kwestii, 
zwłaszcza z pogranicza ekomomii i polityki.  

By wyjaśnić zgubne zjawisko lotu ćmy do ognia w ujęciu dosłownym, nie jest 
potrzebna teoria chaosu; to da się łatwo wytłumaczyć przy użyciu klasycznych kanonów 
wiedzy. By jednakże wyjaśnić taki lot w przenośni, czasami ma się wrażenie, że 
tradycyjne podejście naukowe nie starcza. Tak też jest z rosyjską transformacją, która w 
istocie jest pasmem kryzysów.   
 Oczywiście, nawet na firmamencie rosyjskich przemian można dostrzec blaski. 
Jakoś funkcjonują instytucje demokracji, daleko posunięta jest swoboda obywatelska, 
niektóre reformy strukturalne nabrały nieodwracalnego charakteru, rodzi się nowa 
mentalność społeczeństwa. Od strony czysto ekonomicznej pojawiają się zwiastuny 
ożywienia w sferze produkcji, pozytywnych dostosowań w odniesienu do jej struktury, 
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postępu na polu stabilizacji finansowej. Od kilku miesięcy rośnie produkcja 
przemysłowa, a jej struktura zmieniła się w stronę większego wykorzystania krajowych 
mocy wytwórczych.  To jednak nie zmienia faktu, że Rosja ani sama nie zatrzymała się w 
swoim locie cmy do ognia, ani też otoczenie zewnętrzne jej tego nie uniemożliwiło.  

Nie chodzi o to, że Rosja i jej międzynarodowi partnerzy popełnili jakiś jeden 
monstrualny błąd. Tak nie było, była za to cała masa chaotycznie się układająca błędów 
na wszystkich odcinkach polityki, która w efekcie doprowadziła rosyjską gospodarkę do 
niezwykle głębokiego i złożonego kryzysu. Ma on swój wymiar finansowy i 
ekonomiczny, społeczny i polityczny, kulturowy i psychologiczny, krajowy i światowy, 
bieżący i pokoleniowy. Ta ćma jest już w ogniu i nie da się jej uratować. Teraz trzeba od 
nowa tworzyć społeczne zaufanie do gospodarki rynkowej, formować kapital krajowy 
finansujący zrównoważony rozwój, tworzyć nowoczesne instytucje wspierające twórczą 
przedsiębiorczośc. I nie moża tego czynić ani z prezydentem, któremu ufa 2 procent 
społeczeństwa, a nie daży zaufaniem aż 90 procent, czy też z byłym ministrem finansów i 
prywatyzacji budzącym zaufania wśród 3 procent rodaków przy braku tegoż ze strony 85 
procent.  
 Do obecnej fazy kryzysu rosyjskiego doszło wskutek licznych, na pozór drobnych 
w danej chwili, odchyleń od głównej - i słusznej - ścieżki pożądanych przemian. Niby 
wszystko, co czyniono, należało robić, ale zawsze trochę inaczej, w nieco odmienny 
sposób, w innym czasie, w różnej sekwencji, z nie takim rozłożeniem akcentów, nie w 
tym miejscu. Przechodzenie na takie ścieżki - na pozór biegnące blisko tej właściwej - 
prowadzić miało jakoby do kształtowania się nowoczesnej i dynamicznej gospodarki 
rynkowej, zawiodło natomiast chaotycznie do jej karykatury - do nędzy milionów i 
bogactwa nielicznych; do masowej ucieczki kapitału i wszechogarniającej niewydolności 
instytucjonalej, do drastycznie spadającej produkcji i wielotysiąckrotnego wzrostu 
poziomu cen. Krotko - do kompromitacji całego procesu transformacji w tym wielkim i 
tak ważnym w układzie globalnym kraju.  
 Ten chaos powstający poprzez serię niewłaściwych wyborów zawiódl na 
manowce, z których powrotu już nie ma, zbawienia zatem trzeba szukać w jakiejś 
ucieczce do przodu. A do tego nie jest przygotowana ani Rosja, ani świat, którzy nie są 
do tego gotowi zarówno politycznie, jak i intelektualnie. Oba te stany niegotowości silnie 
wiążą się ze sobą, kryzys rosyjski bowiem jest nierozłącznym problemem tak 
politycznym, jak i intelektualnym, tak wewnętrznym, jak i międzynarodowym.             
 Najtrudniej będzie przezyciężyć kryzys zaufania wszystkich do wszystkiego, w 
tym zwłaszcza szerokiej publiczności rosyjskiej do sensu dalszego brnięcia w stronę 
gospodarki rynkowej. Ciekawe jak byśmy siebie w Polsce przekonywali do kontynuacji 
takiego kierunku reform, gdyby błędy polityki lat 1989-91 były kontynuowane do dzisiaj, 
z podobnymi jak w Rosji skutkami. W takich sytuacjach trudno o dobre argumenty. 
Mimo to trzeba ich szukać, choć cierpliwości teraz wymagać to będzie wiele. Wpierw 
jednak trzeba dobrze zrozumieć, co i dlaczego w Rosji się stało, a w tej kwestii daleko 
wciąż do konsensusu. 
 W poszukiwaniach tych znowu z pomocą przychodzi chaos i przypadek, zbiegają 
się bowiem działania szwajcarskiej prokuratury z artykułem w amerykańsiej gazecie, ale 
zbiegają się też początki kampanii prezydenckiej w USA i Rosji. I dlatego dopiero teraz 
w USA podjęto poważniejszą debatę na temat skali korupcji i zorganizowanej 
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przestępczości w Rosji oraz międzynarodowych uwarunkowań i implikacji tych schorzeń 
pożerającyh ledwie rodzące się owoce systemowej transformacji. Ale korupcja, ucieczka 
kapitału, pranie brudnych pieniędzy jest jak tango - potrzeba doń dwu stron. Tak się 
złożyło, że w wielu przypadakch jedną z nich okazują się partnerzy zagraniczni. Czy o 
tym nie wiedziano wcześniej? Czy nie wiedziano też wcześniej o rozległości korupcyjnej 
dewiacji i sięganiu jej macek do szczytów rosyjskiej władzy? Wiedziano. Prawidłowe 
zatem pytanie to dociekanie dlaczego wiedząc o tych patalogiach - o tym zgubnym locie 
ćmy do ognia - nie podjęto wcześniej zdecydowanych przeciwdziałań? Otoż z trzech co 
najmniej powodów. 
 Pierwszy jest natury ideologicznej, by nie rzec "religijnej", choć niektórym wciąz 
miesza się to z nauką. Może i gdzieś wiara czasami cuda czyni, ale w twardych realiach 
gospodarczych przynieść może tylko zgubę. Naiwna wiara w niedostosowane do wyzwań 
posocjalistycznej transformacji dogmaty noeliberalnej ortodoksji monetarnej i 
niedorzeczności "szokowej terapii" pociągnęła za sobą stosowanie polityk, które dały 
efekty odwrotne od zamierzonych. Zamiast akumalcji kapitalłu - jego ucieczkę; zamiast 
poprawy mikroekonomicznej efektywnosci alokacyjnej - jej pogorszenie i przedłuzającą 
się depresję; zamiast stabilizacji finansowej - nawroty fali inflacji; zamiast rozwoju 
twórczej przedsiębiorczości - aktywność dekapitalizacyjną. W Rosji - w odróżnieniu od 
Polski - nie zadziałał na czas, niestety, towarzyszący rynkowej przebudowie polityczny 
mechanizm demokracji, co umożliwiło tolerancję dla skorumpowanej polityki pod 
przykryciem reformatorskij retoryki.       
 Drugi powód to ekonomiczne interesy. Na rosyjskim nieszczęciu wielu 
inwestorów i partnerów wyszło i nadal wychodzi bardzo dobrze. Chaos rosyjski okazał 
się przez kilka lat znakomitą pożywką do lukratywnych interesów, często z pogranicza 
legalności, a aspekty moralne zostały zawieszone, jak na tak nadzwyczajne czasu ponoć 
przystaje. 
 Trzecia przyczyna jest natury psychologicznej i politycznej. Otóż nie należało się 
spodziewąć, że ponoszący współodpowiedzialność za rosyjską katastrofę politycy, 
eksperci i doradcy - tak krajowi, jak i zagraniczni - przyznają się do błędów. Wręcz 
odwronie; idą oni w zaparte nadal, twierdząc, że mieli rację, a przyczyny niepowodzeń 
tkwią poza ich myślami i działaniami. Tak długo, jak długo mają intelektualny i 
polityczny wpływ na to, co się dzieje, dziać się dobrze nie może. I dlatego blokować 
irracjonalny lot ćmy do ognia nie jest łatwo.                
    

Rochester, 16 października 1999 r.  
 
 

53.  
 

Triada zrównoważonego rozwoju 
 
 Podstawowym kryterium oceny polityki gospodarczej - a w czasach pokojowych, 
w których szczęśliwie żyjmey, polityki w ogóle - musi być zdolność do tworzenia 
warunków zrównoważonego rozwoju. Gdy już mogło wydawać się, że taka zdolność w 
naszych, polskich realiach posocjalistycznych została stworzona w wyniku skutecznej 
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realizacji polityki reform systemowych i wzrostu gospodarczego nakreślonej �Strategią 
dla Polski", niespodziewanie szybko okazuje się, że tak jeszcze nie jest.  

W latach 1994-97 średnie roczne tempo wzrostu PKB wynosiło 6,4 procent, dla 
lat zaś 1998-2001 - prognozując z umiarkowanym optymizmem - kształtuje się ono na 
poziomie około 4,1 procent. Ta różnica w tempie wzrostu produkcji daje skumulowany 
efekt bezpowrotnie utraconej pod obecnymi rządami produkcji rzędu 10 do 11 procent 
PKB. Innymi słowy, nieumiejętność utrzymania gospodarki narodowej na ścieżce 
szybkiego wzrostu, na której już byliśmy, przynosi nam stratę wielkości około jednej 
dziesiątej naszego dochodu narodowego. To w skali makro. W skali zaś 
mikroekonomicznej oznacza to, że konsumenci tracą jakieś 55 miliardów złotych (w 
cenach 1999 roku), zaś przedsiębiorcy blisko 20 miliardów. Dużo. Dużo za dużo.  

Z całą mocą zatem powraca pytanie o strategię zrównoważonego rozwoju. Już raz 
trzeba było na nie odpowiedzieć, choć w odmiennych warunkach, bo w kontekście 
przezwyciężania nadmiernej recesji, spowodowanej błędami polityki wczesnej fazy 
transformacji. Obecnie oczekiwanie na zbawienne skuki ożywienia w Rosji i 
przyspieszenia w Niemczech są nie tyle strategią, co dobitnym dowodem na jej 
kompletny brak. Reformy dla reform, brak koordynacji działań, mylenie środków z 
celami  dają swoje skutki tak w sferze finansowej, jak i realnej.  

Przyszłość Polski u progu nowego wieku nie może polegać na stagnacyjnych 
tendencjach i tworzeniu gospodarki �zależnego kapitalizmu" dla wąskich elit i zagranicy, 
aczkolwiek i ci beneficjenci zachodzących zmian są coraz mniej zadowoleni. Ile bowiem 
można jeszcze dla siebie wyciągnąć z redystrybucji i spekulacji, z prywatyzacji i 
obracania aktywami, które nie rosną?  

Potrzebna jest nowa strategia rozwojowa - �Strategia dla Polski XXI". Musi to 
być dalekosiężny program rozwoju, któremu podporządkować należy dalsze niezbędne 
przeobrażenia ustrojowe. Konieczne jest odrzucenie panoszącego się doktrynerstwa i 
podporządkowywania decyzji polityki gospodarczej partykularnym interesom, bo nie ma 
to wiele wspólnego ze społeczną gospodarką rynkową i długofalowym rozwojem Polski. 
Wręcz odwrotnie i doprawdy szkoda następnych lat, aby utwierdzać się w tym 
oczywistym przekonaniu.   

�Strategia dla Polski XXI" zakładać musi wzrost PKB do roku 2020 do poziomu 
około 18 do 20 tysięcy dolarów (w cenach 1999). Konstrukcja odpowiedniego programu 
rozłożonego na etapy (począwszy od roku 2001, bo następny jest już tylko �na 
przeżycie") koncentrować musi się wokół trzech filarów.  

Po pierwsze, szybki wzrost. Niezbędny jest powrót na ścieżkę około 7-
procentowego wzrostu PKB rocznie przez następne dwie dekady. W innym przypadku 
skuteczne rozwiązanie piętrzących się problemów strukturalnych i społecznych będzie 
niemożliwe. Polityka szybkiego wzrostu opierać musi się zasadniczo o formowanie 
rodzimego kapitału, uzupełnianego tylko dopływem strumienia zagranicznego. 
Rozwiązania systemowe i stosowane instrumnety finansowe, a także proinowacyjna i 
przyjazna inwestowaniu polityka finansowa muszą preferować kapitał krajowy. Innym 
warunkiem przyspieszenia wzrostu jest poprawa zarządzania przedsiębiorstwami we 
wszystkich sektorach, gdyż sama prywatyzacja - nawet najdalej posunięta - nie 
rozwiązuje tego problemu. A zatem dwutorowość działań - czyli z jednej strony 
stymulowanie formowania się kapitału, a z drugiej aktywne działania instrumentami 
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polityki finansowej i przemysłowej sprzyjające poprawie efektywności alokacyjnej - to 
metoda na szybki wzrost.  

Po drugie, sprawiedliwy podział. O to, co jest, a co nie jest sprawiedliwe, 
ludzkość spiera się od swego zarania. I nadal będzie się spierać. Nie należy jednak spierać 
się o to, że niesprawiedliwy jest podział dochodu, przeciwko któremu aktywnie 
protestując obraca się wyraźna większość własnego społeczeństwa. W latach realizacji 
�Strategii dla Polski" udało się względnie ustabilizować proporcje dochodów, a miara ich 
nierówności - tzw. współczynnik Giniego - zatrzymał się, po wzroście na początku lat 90-
ych, gdzieś około 33-34 punktów. Potem (i nadal) znów rośnie. Instrumentem 
sprawiedliwego podziału musi być polityka dochodowa, która w fazie szybkiego wzrostu 
dawać będzie co najmniej proporcjonalne przyrosty dochodów grup niżej uposażonych i 
mniej zamożnych w porównaniu do lepiej sytuowanych warstw. Drogą do tego musi być  
przede wszystkim aktywna polityka zmniejszania bezrobocia i podnoszenia kwalifikacji 
przy zaangażowaniu państwa i grosza publicznego. Tu zadziałają pozytywne sprzężenie 
zwrotne, gdyż wyższe kwalifikacje dadzą większą produkcję, a to z kolei umożliwi 
sfinansowanie na wyższym poziomie płac. Sprawiedliwy podział wymaga też innego 
ustawienia polityki redystrybucji przez budżet, który musi łagodzić nieuzasadnione - i 
nieakceptowane - dysproporcje. Sprawiedliwy podział to nie tylko sprawa o znaczeniu 
normatywnym. To także kwestia pragmatyczna, niesprawiedliwy bowiem podział obraca 
się przeciwko wzrostowi gospodarczemu.  

Po trzecie, korzystna integracja. Kontynuacja obecnej trajektorii zmian prowadzi 
Polskę w stronę zależnego kapitalizmu. Na tym nie da się budować dobrej przyszłości nie 
tylko dlatego, ze jest to sprzeczne z naszą racją stanu, ale także i dlatego, że wówczas nie 
do zrealizowania są dwa poprzednie priorytety. Gra idzie o korzystne wmontowanie się w 
układ światowy, a to nam ostatnio źle wychodzi. Po wstępnej fazie liberalizacji na 
początku dekady i dobrym wejściu na międzynarodowe rynki kapitałowe w połowie lat 
90-ych, a nade wszystko po wejściu w 1996 roku do OECD, ostatnio uwaga koncentruje 
się głównie na formalnej stronie negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. 
Tutaj jednak chodzi o wiele więcej. Ważne jest takie kształtowanie struktury realnej 
gospodarki i wspierającej jej rozwój obudowy instytucjonalnej, aby Polska coraz więcej 
relatywnie korzystała na swoim aktywnym udziale w międzynarodowym podziale pracy. 
To trzeba wygrywać, a nie dawać się ogrywać, czego przejawem są proporcjonalnie 
większe korzyści świata zewnętrznego z kontaktów z integrującą się z nim Polską niż jej 
samej z rosnących kontaktów z tym światem. Udział partnerów zagranicznych musi być 
skoordynowany instrumentami polityki przemysłowej i handlowej z naszymi interesami i 
potrzebami, a nie nadmiernie podporządkowany interesom zewnętrznym. Integracja z 
gospodarką światową - w tym z UE w szczególności - ma sprzyjać szybkiemu wzrostowi 
i sprawiedliwemu podziałowi, a nie być z nimi w konflikcie.  

Odpowiednie ułożenie w konsystentną wiązke tej triady: szybki wzrost - 
sprawiedliwy podział - korzystna integracja, to warunek stworzenia i wdrożenia dobrej 
polityki rozwoju na miarę pokolenia. Na tym musi polegać startegiczne myślenie, którego 
zaprzeczeniem jest łatanie budżetowej dziury i wyprzedaż majątku narodowego. Wtedy 
ani wzrost szybki, ani podział sprawiedliwy, ani integarcja korzystna. I to trzeba zmienić. 
Do tego jednak potrzebna jest odpowiednia siła polityczna, a nie tylko zdolnośc 
intelektualna. Jest szansa, że tak się stanie, choć jeszcze nie teraz.  
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54 
 

Siła słów i faktów 
 

Wydawałoby się, że w racjonalnym świecie, w którym mądrzy ludzie obracają 
dużymi pieniędzmi, reakcje też powinny być mądre, spokojne i wyważone. Tak jednak 
nie jest z wielu powodów. Co jest mądre, a co nie - to przedmiot toczących się 
nieustannie debat, które mają przecież nie tylko swoje profesjonalne i intelektualne 
aspekty, ale także nieodłączny kontekst polityczny.  Z mądrością jest również i tak, że to 
co wydaje się mądre z punktu widzenia indywidualnego albo partykularnego interesu - 
obojętne osoby, instytucji, partii czy jakiegoś lobby - może wywoływać reakcje 
irracjonalne z szerszego punktu widzenia. Tak właśnie dzieje się, gdy na przykład 
panikuje rynek, a dokładniej spekulujące na nim podmioty i nieradzący sobie z tym 
politycy.  
 Gdy w połowie ubiegłego tygodnia nasz złoty - popularnie nazywany "złotówką" - 
spadł z poziomu 1,3 procent powyżej parytetu w dół do 2,3 procent poniżej parytetu, 
pojawiły się dziwne co najmniej wyjaśnienia tego faktu. Otóż Prezes NBP oświadczyła, 
że... winien temu jest minister Jerzy Kropiwnicki, szef Rządowego Centrum Studiów 
Startegicznych. Zważywszy na to, kto w sensie instytucjonlanym i w jakim trybie taką 
ocenę sformułowł, została ona - za pośrednictwem agencji Reutera - puszczona nie tylko 
w kraj, ale szeroko w świat. Minister Kropiwnicki wszakże nie powiedział nic nowego, 
gdyż konsekwentnie głosi pogląd, że złoty powinien ulec osłabieniu po to, aby - jego 
zdaniem - sprzyjać ożywieniu eksportu i poprawić saldo handlowe. Teraz zaś stwierdził, 
że RCSS spodziewa się ujmnego salda na rachunku obrotów bieżących już w tym roku w 
wysokości aż 7,5 procent PKB.  
 Wiadomo wszakże, że tak za wielkość tego salda, jak i w szczególności za kurs 
złotego odpowiedzialności nie ponosi (bo instytucjonalnie, merytorycznie i politycznie 
nie może) szef RCSS, tylko rząd - a zwłaszcza minister finansów - oraz bank centralny. 
To przecież NBP powinien jednoznacznie zdecydować się na jakiś konsekwentny 
kierunek polityki monetarnej. Albo zależy mu na w miarę stabilnym kursie złotego, albo 
na kontroli zmian podaży pieniądza, albo na utrzymaniu w ryzach inflacji, albo na 
równowadze zewnętrznej. Realizacja wszystkich tych cełow jednocześnie nie jest 
możliwa.  
 RCSS od długiego już czasu domaga się "miękkiej" polityki wobec złotego, 
wychodząc z założenia, że spadek kursu sprzyjać będzie wzrostowi eksportu, a tym 
samym ogólnemu ożywieniu gospodarczemu i zmniejszeniu ponownie narastającego 
bezrobocia. I zasadniczo ma rację, choć rację ma zarazem NBP oraz minister finansów, 
którzy widzą w tym takżę źródło zwiększania się presji inflacyjnej. Najgorsze jest to, że 
polityki opierające się na tych dwu podejściach nie są z sobą odpowiednie 
skoordynowane. Przecież to rację okazuje się mieć ponownie minister Kropiwnicki, który 
niby osiągnął, co chciał: podczas minionego półtora roku złoty zdeprecjonował się - 
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wbrew założeniom i oczekiwaniom NBP - aż o ponad 20 procent! Jego kurs w tym czasie 
spadł z 3,42 za dolara w kwietniu zeszłego roku do 4,18 w zeszłym tygodniu. Tyle że nie 
przyniosło to zakładanych efektów w eksporcie, gdyż ten też spadł. Można szacować, iż 
zmniejsza się on w tym roku o około 2 procent.  
 Trzeba zatem poszukiwać sposobów ożywienia eksportu również poza 
osłabianiem złotego, choć wyobraźmy sobie, jak dalece więcej spadłby on, gdyby nie 
deprecjacja złotego. Ta zaś jest nie tyle instrumentem aktywnej polityki handlowej, co - 
po pierwsze - wynikiem całokształtu marnej sytuacji gospodarczej spowodowanej 
szkodliwą polityką schładzania koniunktury oraz - po drugie - następstwem trwających 
spekulacji wokół kursu złotego. I to nie tyle wypowiedzi szefa RCSS do takich spekulacji 
zachęcają, ile brak logicznej strategii gospodarczej rządu, destabilizacja finansów 
publicznych, do niczego rozsądnego nie prowadzące spory wokół podatków i 
wewnętrznie sprzeczna polityka NBP, który wysyła na rynek sygnały sprzyjające 
spekulacji na wahaniach kursu. Wystarczy zajrzeć do licznych raportów wielu banków 
umiejętnie dyskontująych tę sytuację.     
 Po politycznych i medialnych reakcjach na wypowiedź ministra Kropiwnickiego 
ktoś z kraju z zatroskaniem zapytał mnie czy coś takiego byłoby możliwe w USA? 
Chodzi o to, czy "amerykański Kropiwnicki" ośmieliłby się podobnie wypowiedzieć. 
Otóż z pewnością tak, tylko że tutaj nie ma takiego kontekstu. RCSS, które stworzyłem w 
miejsce zlikwidowanego w 1996 roku w ramach reformy centrum gospodarczego rzadu 
CUP, jest absolutnie potrzebne. Miała to jednak być niezależna instytucja funkcjonująca 
poza strukturami rządu, służąc swymi fachowymi analizami i prognozami nie tylko jemu, 
ale też parlamentowi, bankowi centralnemu i opinii publicznej. Podobnie jak w USA 
czyni to National Bureau of Economic Research. U nas obecnie bowiem dzieje się tak, że 
jak rząd się myli, a szef RCSS ma rację, to wychodzi na to, że jest on "antyrządowy". 
Absurd... Jakżeż często podczas minionych dwu lat rację miał RCSS, a nie MF czy NBP. 
RCSS winno być niezależne. Inaczej naturalne skądinąd różnice zdań rozgrywane są 
politycznie, także w celu spychania odpowiedzialności za własne błędy na innych. RCSS 
- tak długo, jak jest częścią rządu - dobrze się do tego nadaje, choć realna siła jego słów 
jest bardzo ograniczona. Decydują czyny innych.  
 Decydują także słowa i oceny wypowiadane gdzie indziej. Otóż w tym samym 
czasie co RCSS - którego analiz i prognoz wielu skądinąd nawet nie zna - ukazał się 
raport prestiżowego waszyngtońskiego Institute for International Finance. Swoją drogą, 
dlaczego z nim nie podejmuje się polemiki poprzez Reutera? Trudniej? IIF przewiduje na 
przyszły rok wzrost PKB tylko o 4,3 procent, a deficyt na rachunku obrotów bieżących aż 
7,8 procent. Rzecz w tym, że takie prognozy mają większy wpływ na formułowanie się 
strategii międzynardowych inwestorów i spekulantów grającyh na niezborności naszej 
polityki finansowej. Co do złotego zatem, to spekulacje wokół niego będą trwały, co 
znakomicie ułatwia polityka i rządu, i banku centralnego, a także ogólny klimat na 
światowych rynkach finansowych. Co zatem robić?  
 Na długi dystans trzeba przygotowywać się do przyjęcia na polskim gruncie euro. 
Nie będzie złotego, nie będzie wokół niego spekulacji, nie będzie wokół tego takich 
kłótni, jak ostatnio. W zasadzie idziemy w tym kierunku, aczkolwiek z trudem. Dobrze 
byłoby związać się - nawet jednostronną deklaracją - na sztywno z euro już kilka lat 
przed wejściem do Unii Europejskiej. To, oczywiście, wymaga równowagi zewnętrznej i 
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ustabilizowanych finansów publicznych. Szanse na to mogą być stworzone gdzieś od 
2002 lub 2003 roku.   
 Na krótką metę natomiast trzeba jasno zdecydować, jaki jest cel polityki 
monetarnej i - w ślad za tym - działać. Rada Polityki Pieniężnej - jeśli jej troską jest 
kontrola nadmiernie rosnącego deficytu na rachunku obrotow bieżących - ma wiele 
przesłanek, aby podnieść za trzy tygodnie stopy procentowe co najmniej o jeden punkt. I 
jeśli tak zrobi, to nie dlatego, że ja tak mówię, tylko z tej przyczyny, że zmusi ją do tego 
rynek. Tak samo jak nieco głębszy spadek kursu złotego nie został wywołany słowami 
ministra Kropiwnickiego, tylko tym, że rynek tak chciał. A powodów do tego dostarcza 
mu polityka. Dobrze zatem byłoby, gdyby nie była ona wewnętrznie sprzeczna, a nie jest 
do końca jasne czy w tej fazie chodzi w niej o przyspieszenie niepotrzebnie 
wyhamowanego tempa wzrostu, czy też o realizację celów monetarnych. Mądrość 
polityki gospodarczej polega na tym, że uprzedza ona konieczności rynkowe, a nie 
biernie za nimi podąża.    
 Raport IIF słusznie podkreśla, że "...w obliczu braku głębszej restrukturyzacji i 
większego dopływu zorientownych na eksport inwestycji zagranicznych,  w średnim 
okresie silniejszy wzrost produkcji i eksportu wydaje się niemożliwy, chyba że złoty 
zasadniczo osłabnie". Dokładnie tak, jak to od lat mówi szef RCSS. Spór jednak nie o 
słowa idzie, ale poważniejszej jest natury. Słowa w polityce liczą się bardzo i dlatego też 
trzeba posługiwać się nimi z umiarem i rozwagą. Ale jeszcze bardziej liczą się fakty. Te 
zaś trzeba umieć z jednej strony tworzyć, a z drugiej właściwie interpretować. To też 
polityka.   
 

Rochester, 29 października 1999 r.  
 
 
 

55.  
 

Po obu stronach muru 
 
 Choć muru już nie ma, są jednak jego ślady po obu stronach. Okazuje się � nie 
pierwszy i nie ostatni raz w historii - że dużo łatwiej usuwa się formalne znaki i symbole 
podziałów niż rzeczywiste różnice. Te bowiem wymagają usunięcia ich źródeł, a to jest 
dużo trudniejsze i wymaga tak pieniędzy, jak zwłaszcza czasu.  
 Dziesięc lat, które właśnie mija nie tyle od zburzenia, ile od otwarcia muru 
berlińskiego, to dużo w życiu człowieka. Na uniwersytecie w Berlinie są już studenci, 
którzy prawie nie pamiętają, jak ten mur wyglądał, a już na pewno, jak on szkodził. 
Dzisiaj jednakże ich troską jest � i s³usznie - przede wszystkim przyszłość. Ta jednak 
bardzo uwikłana jest w teraźniejszość, na której z kolei mocno ciąży niedawna przecież 
przeszłość. Dziesięć lat bowiem z punktu widzenia dziejowego to bardzo mało. Dotyczy 
to także ekonomcznej transformacji zachodzącej w naszej części świata.  
 Symbolika obalenia muru berlińskiegi w listopadzie 1989 roku jest taka, że to 
pewnie temu wydarzeniu historia przypisze przełomowe znaczenie w przejściu z realnego 
socjalizmu do fazy transformacji prowadzącej do demokracji i stworzenia gospodarki 
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rynkowej. My � Polacy � mamy jednak pełne prawo uważać, że takim przełomem były 
nasze zwieñczone sukcesem obrady �okrągłego stołu�. One same z siebie nie 
zadecydowały o następującym w siedem miesięcy po ich zakończeniu otwarciu muru 
berlińskiego, ale z pewnością były tego historycznego wydarzenia znaczącym 
katalizatorem.  
 Mur i tak by się nie ostał, gdyż decydowały o tym zmiany zachodzące w tamtym 
czasie w Rosji w związku z �pierestrojk¹� i �glasnosti¹�. Chociaż wówczas celem 
Michaiła Gorbaczowa nie było odej�cie od realnego socjalizmu, ale jeszcze jedna próba 
ratowanie tej formacji poprzez jej głębokie zreformowanie, to w istocie tamte procesy - 
wraz z tym, co działo się w Polsce oraz przede wszystkim w samych Niemczech � 
doprowadziły nie tylko do usunięcia muru, ale i realnego socjalizmu nazywanego przez 
wielu �komunizmem�. Kapitalne znaczenie mia³a równie¿ decyzja ówczesnych w³adz 
wêgierskich o otwarciu granicy z Austri¹, poprzez któr¹ mur mo¿na by³o obej�æ, co 
wielu czyni³o.   
 Gorbaczow jest bardzo ppozytywnie postrzegany w zjednoczonych Niemczech. I 
nic dziwnego; tutaj panuje świadomość, że choć upadek wschodnioniemieckiego systemu 
był nieuchronny, to jednak mógł przyjść później. Nie było obektywnej nieuchronności 
tego, że nastąpiło to akurat prze dziesięciu laty. Mogło to się jeszcze ciągnąć przez czas 
jakiś i nadal w tych dniach we wschodniej części  miasta obchodzilibyśmy rocznicę 
Rewolucji Październikowej � już osiemdziesi¹t¹ drugą - a nie obalenia muru berlińskiego 
� już (dopiero?) dziesiątą. 
 Gdy po latach minionych od tych wydarzeń rozmawiam z Michaiłem 
Gorbaczowem, to nie ukrywa on ani tego, że jest zadowolony z faktu, iż tak właśnie się 
stało, ani też i tego, iż zdecydowanie rozczarowany jest tym, co miniona dekada 
przyniosła tak światu, jak i naszemu regionowi. Oczywiście, mniejszym zmartwieniem są 
ekonomiczne bolączki pięciu wschodnich landów zjednoczonych Niemiec (byłej NRD), a 
wielkim zmartwieniem przedłużający się na następne wiele lat kryzys ekonomiczny w 
Rosji.  
 Jednakże i tu � we wschdnich Niemczech � dobrze nie jest. Doskwiera zwłaszcza 
wysokie bezrobocie i ogólne zapóźnienie rozwojowe na tle landów zachodnich. To z 
kolei jest pożywką dla nastrojów politycznych, wśród których tak lewicowy, jak i 
prawicowy nurt populistyczny s¹ bardzo silne. Można to, niestety, odczytac także z 
wyników niedawnych wyborów do szeregu parlamentów krajowych. Sam Berlin korzysta 
ze swego unikatowego położenia i faktu, że znowu jest stolicą Niemiec, ale do 
prawdziwej metropolii jeszcze mu daleko. Nawet aby tutaj z daleka dolecieć, trzeba się 
jeszcze po drodze przesiadać�  
 Michaił Gorbaczow przy okazji celebracji dekady bez muru zwraca też uwagê na 
zajwisko narastających nastrojów antyzachodnich wśród Rosjan. Podkreśla przy tym, że 
nie są to nastroje antyniemieckie � a ku temu przecież powodów historycznych byłoby 
wiele więcej � lecz antyamerykańskie. Tego zaś przyczyny są natury bardziej 
współczesnej ni¿ historycznej. Można powiedzieć, że to Niemcy obalali dzielący ich (i 
nas od nich) mur, ale to Amerykanie mieli i mają zdecydowanie większy wpływ na to, co 
w odniesieniu do transformacji dzieje się w naszej części swiata - oczywiście poza był¹ 
NRD. A dzieje się gorzej niż tego społeczeństwa wschodniej Europy i byłego Związku 
Radzieckiego słusznie oczekiwały. 
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 Słusznie, gdyż transformacja gospodarcza wszędzie � od krajów względnego 
sukcesu, jak Polska czy Węgry, po kraje bezwzględnego niepowodzenia, jak Rosja czy 
Ukraina � mogła dać lepsze rezultaty przy mniejszych kosztach. O ile winy za potknięcia 
i niepowodzenia � a także uznania za osiągnięcia i sukcesy - nie należy przypisywać 
zagranicy, o tyle ze względu na międzynarodowy wymiar transformacji część tej 
zagranicy odgrywa w niej niebagateln¹ rolę.  

Tak się złożyło, ze Niemcy zająć musiały się przede wszystkim sprzątaniem 
gruzów po obalonym murze; do dziś zresztą mają jeszcze z tym trochę roboty. Japonia 
uznała, że geopolityka nakazuje się zająæ przede wszystkim regionem Pacyfiku i Azji, a 
ponadto akurat dekada lat 90-ych jest jedną ze słabszych w rozwoju tej gospodarki. Tylko 
USA akurat maj¹ okres znakomitej koniunktury ekonomicznej i politycznej, a zarazem 
wyraźne interesy geopolityczne w naszej części świata. Od strony czysto gospodarczej 
posocjalistyczna transformacja musi być postrzegana jako element globalizacji, która 
króluje właśnie wtedy, gdy mur znika. Z punktu widzenia globalnych i strategicznych 
interesów USA nie mogło być lepszej koincydencji czasowej. 

Na takim też tle strona amerykańska zaangażowała się bardzo mocno w 
przemiany w naszej części świata. Interesy i wyznawane wartości spowodowały, że 
okazała się ona być bardzo blisko Waszyngtonu i Nowego Jorku, wcale nie dalej ni¿ 
Berlina czy Frankfurtu. Jeśli zaangażowanie to daje dobre rezultaty, to jest doceniane, 
jeśli zaś narobiło więcej szkód niż pożytku � a tak wielu znawców problemu ocenia 
sytuację zwłaszcza wobec Rosji � to nie można się dziwić, że towarzyszy temu 
rozczarowanie, zawód i pretensje.   

Nie ulega wątpliwości, że przez te dziesięć lat bez muru wiele zmieniło się na 
lepsze na wschód od Łaby, choć niekoniecznie w każdym po drodze miejscu aż do 
zachodniego Pacyfiku. Swój wkład do tych zmian � i na lepsze, i na gorsze � mają także 
ci z zachodniej strony muru. Tak zjednoczenie Niemiec, jak i cała posocjalistyczna 
transformacja to nie tylko historyczne wyzwanie dla wszystkich uwikłanych w to 
pokoleniowe przedsięwzięcie, ale także niezły interes dla partnerów z Zachodu. To było 
widać i wtedy, gdy mur jeszcze stał, widać to i teraz, gdy go już nie ma. Ale tak 
naprawdę, to on wciąż tam jeszcze jest. Dziesięć lat to za mało.  

 
Berlin, 6 listopada 1999 r. 
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EBOR przyznaje racjê 
 
 Czas robi swoje. Ale te¿ jego niew³a�ciwie wykorzystywanie wiele kosztuje. 
Trudno te dodatkowe koszty alternatywne niwelowaæ zwiêkszonymi nak³adami 
kapita³owymi, zw³aszcza ¿e mo¿liwo�ci wystêpuj¹ce w tym zakresie zawsze s¹ 
ograniczone, a w szczególno�ci we wci¹¿ ubogich gospodarkach transformowanych. Tak 
wiêc �czas to pieni¹dz� i tym bardziej nie nale¿y tego pierwszego traciæ, gdy tego 
drugiego nie starcza. Taka konkluzja wyra�nie bije ze stron w³a�nie wydanej w 
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Londynie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju dorocznej analizy i oceny krajów 
posocjalistycznych Europy Wschodniej i by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. 

Opracowania EBOR-u � w tym publikowane jesieni¹ ka¿dego roku �Transition 
report�  i wydawane na wiosnê przy okazji spotkania udzia³owców banku �Transition 
report update� � s¹ bardzo rzetelnie przygotowywane. Stanowi¹ one z jednej strony wynik 
pog³êbionych studiów i analiz prowadzonych z perspektywy porównawczej w pionie 
g³ównego ekonomisty EBOR, którym jest Nicholas Stern, a z drugiej strony �ród³o, do 
którego z chêcia siêgaj¹ tak ludzie nauki, jak i interesów. Szczególnie warto�ciowa jest 
mo¿liwo�æ dokonywania porównañ pomiêdzy krajami i ich grupami, gdy¿ analizy 
statystyczne i prognozy oparte s¹ o tak¹ sam¹ metodologiê.  
 �Transition report 1999� jednoznacznie przyznaje racjê tym, którzy od dawna � a 
niektórzy nawet od pocz¹tku ca³ego transformacji � twierdzili, ¿e dla powodzenia ca³ego 
przedsiêwziêcia fundamentalne znaczenie maj¹ dwa czynniki. Po pierwsze, wcze�niejsze 
zaanga¿owanie w rynkowo zorientowane reformy i choæby ograniczon¹ nawet, ale jednak 
demokratyzacjê. I po drugie, instytucjonalna obudowa rynkowej regulacji procesów 
gospodarczych. O ile ten pierwszy czynnik z perspektywy minionych dziesiêciu lat musi 
byæ rozwa¿any jako ex post, by³ on bowiem wtedy ju¿ dany przez historiê, o tyle ten 
drugi by³ - a co wa¿niejsze jest nadal � aktualny, poniewa¿ jest dany przez politykê. A ta 
� jak wiemy � w ró¿nych krajach czêsto zawodzi³a i zawodzi. Te z nich, w których by³y 
podejmowane wysi³ki reformatorskie wcze�niej � zw³aszcza Polska i Wêgry oraz 
nieuwik³ana w przed³u¿aj¹ce siê konflikty lokalne S³owenia, a tak¿e eksperymentuj¹ca 
jeszcze w czasach radzieckich z nie�mia³ymi prorynkowymi rozwi¹zaniami Estonia -  
radz¹ sobie o wiele lepiej ni¿ kraje, które nie odwa¿y³y siê podj¹æ swego czasu g³êbszych 
reform gospodarki socjalistycznej.  

Generalnie Europa �rodkowo-Wschodnia � licz¹c w tym trzy republiki 
nadba³tyckie � radzi sobie du¿o lepiej ni¿ kraje WNP. Dla bie¿¹cego okresu �Transition 
report� szacuje, ¿e PKB w tym pierwszym regionie w latach 1999 i 2000 zwiêkszy siê 
odpowiednio o 1,6 i 3,0 procent, natomiast w tym drugim spadnie o 0,1 procent, a rok 
pó�niej wzro�nie tylko o 1,1 procent. W rezultacie takiej dynamiki oraz wcze�niejszych 
procesów - przede wszystkim zró¿nicowanej d³ugotrwa³o�ci i g³êboko�ci 
transformacyjnej depresji � w Europie �rodkowo-Wschodniej PKB (patrz¹c od strony 
czysto ilo�ciowej) w tym roku wraca w pobli¿e poziomu roku 1989. Jest to wszak¿e 
przeciêtna, na któr¹ mocno wp³ywa ze wzglêdu na sw¹ relatywn¹ wielko�æ Polska, gdzie 
PKB siêga 121 procent poziomu sprzed dziesiêciu lat. Ponadto tylko S³owenia, S³owacja 
i Wêgry osi¹gnêly lub przekroczy³y tamen rz¹d produkcji.  

Natomiast dla WNP tak liczona �rednia wa¿ona wynosi ledwie 55 procent. Tyle 
te¿ ten wska�nik wynosi dla Rosji, podczas gdy dla innych krajów tego ugrupowania 
kszta³tuje siê miêdzy katastrofalnym 30 procent w przypadku Mo³dowy i �a¿� 90 procent 
w odniesieniu do Uzbekistanu. Tak wiêc ogólnie marny statystyczny obraz skutków 
pierwszych dziesiêciu lat transformacji mocno podretuszowuje Polska, a to dziêki 
znakomitemu wzrostowi gospodarczemu w latach 1994-97. Gdyby nie okres �Strategii 
dla Polski�, podczas którego PKB zwiêkszy³ siê a¿ o 28 procent, to nasz dochód 
narodowy wynosi³by w 1999 roku ledwie 94 procent poziomu sprzed dziesiêciu lat - 
podobnie jak w Czechach.  
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Teraz jednak wyra�nie ju¿ dostrzega siê �ród³a i mechanizmy, które 
doprowadzi³y to takiego niejednolitego obrazu. Pomijaj¹c odmienne uwarunkowania na 
pocz¹tku transformacji, potem decydowa³a ju¿ polityka. Patrz¹c wstecz na minion¹ 
dekadê, EBOR podkre�la, ¿e � w przeciwieñstwie do pogl¹dów dominuj¹cych w 1989 
roku � liberalizacja i prywatyzacja nie s¹ bynajmniej wystarczaj¹ce ani dla zmiany ustroju 
gospodarczego, ani dla nadania gospodarce posocjalistycznej impetu i wprowadzenia jej 
na �cie¿kê szybkiego i zrównowa¿onego wzrostu. Horst Kohler � prezes banku � 
akcentuje, ¿e g³ówny problem bierze siê z faktu, i¿ �liberalizacja i prywatyzacja by³y 
wdra¿ane bez odpowiedniej troski o rozwój konkurencyjno�ci i zarz¹dzania firmami�, co 
z kolei prowadzi³o do �grabie¿y �rodków publicznych, unikania podatków, ucieczki 
kapita³u i lekcewa¿enia roli prawa oraz znaczenia w³a�ciwej polityki rz¹du�.  

Tak wiêc mo¿na by powiedzieæ: moje s³owa! Dobrze, ¿e �Transition report 
1999� eksponuje jako g³ówn¹ tezê s³uszny pogl¹d, i¿ �Zasadnicza lekcja p³yn¹ca z 
transformacji jest taka, ¿e rynki nie mog¹ dobrze funkcjonowaæ bez wspieraj¹cych je 
instytucji, bez pañstwa, które musi d�wigaæ swoje podstawowe zadania, oraz bez 
zdrowego spo³eczeñstwa obywatelskiego�. A tego brakowa³o i wci¹¿ jeszcze wyst¹puj¹ na 
tym polu powa¿ne zapó�nienia. W tych krajach, gdzie s¹ one mniejsze, rezultaty 
transformacji s¹ wiêksze � i odwrotnie.  

  Oczywi�cie, satysfakcja by³aby wiêksza, gdyby takie credo przebija³o ze stron 
dokumentów tej i innych instytucji, a nade wszystko rz¹dów poszczególnych pañstw, 
których to rz¹dów by³o w tym czasie w krajach posocjalistycznych ju¿ ponad sto. Tak siê 
jednak¿e nie dzia³o. Przyczyny takiego zapó�nienia i odredagowywania mocno po czasie 
bior¹ siê z jednej strony z intelektualnych b³êdów i niedostatków teoretycznych podstaw 
ekonomii transformacji, a z drugiej za� z ekonomicznych i politycznych kalkulacji 
zapl¹tanych w g¹szcz sprzecznych interesów, tak¿e w skali miêdzynarodowej. Zanim 
jednak powstanie jaki� oficjalny raport której� ze znacz¹cych organizacji 
miêdzynarodowych ods³aniaj¹cy scenê i od tej strony, up³yn¹æ musi jeszcze wiele dekad. 
Wtedy wszak¿e bêdziemy mieli ju¿ do czynienia z opracowaniem historycznym, a nie 
ekonomicznym.   

Z czasem tak¿e s³uszno�æ wielu innych tez, które niektórzy z nas g³osili przez 
lata � a ja równie¿ mia³em okazjê owocnie realizowaæ opart¹ o ich logikê politykê - te¿ 
zostanie potwierdzona. Rzecz jednak w tym, ¿e chodzi o owocn¹ politykê na czas, a nie o 
przyznawanie racji poniewczasie. Przecie¿ teraz ju¿ chyba wszyscy twierdz¹, ¿e rynkow¹ 
gospodarkê buduje siê z sukcesem tylko wtedy, gdy bazuje ona na silnych osnowach 
instytucjonalnych, a rozwijaæ siê mo¿e tylko wówczas, gdy pañstwo wycofuje siê z niej z 
sensem, a nie z po�piechem.  

Sam EBOR pomaga transformacji i od tej strony, to znaczy wspieraj¹c ewolucjê 
instytucjonaln¹. S¹dzê, ¿e jego ekspertyzy, opinie i pomoc techniczn¹ nale¿y ceniæ nawet 
bardziej ni¿ bezpo�rednie zaanga¿owanie finansowe, a zw³aszcza dobór kierunków 
udzielania kredytów. Przez te minione dziesiêæ lat bank po¿yczy³ i zainwestowa³ w 
regionie tylko nieco ponad 10 miliardów dolarów, ale przeciera³o to drogê dla du¿o 
wiêkszego strumienia prywatnych inwestycji kapita³u zagranicznego.  Wszystkie te 
pieni¹dze razem jednak nie s¹ w stanie skompensowaæ strat, jakie ponios³y kraje 
transformacji � w tym te¿ i tacy jej liderzy, jak Polska i Wêgry � w wyniku b³êdów 
polityki gospodarczej, o których tak wyra�nie pisze siê wreszcie w tegorocznym 
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�Transition report�. Szkoda, ¿e tak wielu nie rozumia³o tak wiele przez tak wiele lat.  A 
niektórzy � nadal.        
 

Rochester, 13 listopada 1999 r.  
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Strach przed w³asnym cieniem 
  
 Dobre decyzje to takie, które s¹ nie tylko s³uszne, ale tak¿e zapadaj¹ we w³a�ciwym 
czasie. Gdy jednak s¹ podejmowane za wcze�nie lub za pó�no - to s¹ b³êdne. Tak jest 
równie¿ w przypadku polityki pieniê¿nej ka¿dego banku centralnego, w tym tak¿e NBP, 
który jest jednym z najbardziej niezale¿nych banków centralnych �wiata. Istotne przeto s¹ 
nie tylko konkretne rozstrzygniêcia co do poziomu stóp procentowych czy rezerw 
obowi¹zkowych, ale tak¿e moment podejmowania kolejnych decyzji oraz ich sekwencja.  
 Kilka tygodni temu � wyja�niaj¹c dzia³anie mechanizmu oczekiwañ inflacyjnych 
i ich wp³yw na zmiany kursu walutowego � stwierdzi³em, ¿e NBP bêdzie zmuszony 
podnie�æ stopy procentowe nie dlatego, ¿e tak kto� mówi, ale poniewa¿ wymusi to 
rynek. I wymusi³. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni zreszt¹, natur¹ stóp 
procentowych bowiem jest to, ¿e okresowo zmieniaj¹ siê a to w jednym, a to w drugim 
kierunku. Problem zatem nie w tym, ¿e bank centralny w Polsce podniós³ znowu stopy 
procentowe � bo mia³ ku temu solidne przes³anki � lecz w tym, kiedy i w jaki sposób to 
uczyni³.  

Otó¿ ponownie zrobi³ to w niew³a�ciwym czasie i w niew³a�ciwy sposób, 
aczkolwiek � jak komentuj¹ analitycy niektórych zagranicznych banków � nieco ratuj¹c 
w³asn¹ wiarygodno�æ. Rzecz jednak nie tyle we wiarygodno�ci kierownictwa banku 
centralnego, ale przede wszystkim we wp³ywie jego decyzji na kondycjê polskiej 
gospodarki, a ta � jak wiadomo � wyra�nie siê pogarsza. Aby jednak dostrzec skalê 
problemu, trzeba spojrzeæ na podjête decyzje z w³a�ciwej perspektywy. Jest ni¹ d³u¿sza 
�cie¿ka czasu, a nie tylko ostatnie tygodnie i miesi¹ce. Na takim te¿ tle widaæ, ¿e 
skokowa podwy¿ka stóp procentowych dokonana przez NBP nie jest rezultatem spokoju, 
roztropno�ci i d³ugofalowej przenikliwo�ci � jak dzieje siê to w przypadku podjêtej w 
tym samym tygodniu umiarkowanej i dobrze przygotowanej decyzji amerykañskiego 
FED � ale akt do�æ desperacki.    

Panikowaæ jednak¿e to mo¿e rynek i graj¹cy na nim inwestorzy portfelowi, ale 
nie bank centralny. W³adze monetarne nie mog¹ �odgrywaæ siê� na rynku za to, ¿e co� 
ju¿ siê sta³o nie po jego my�li. Je�li rynek zada³ polityce monetarnej silny cios � co 
wyra¿a siê w wiêkszej ni¿ zak³adano inflacji i daleko s³abszym kursie z³otego, a tak¿e w 
wy¿szym poziomie deficytu na rachunku obrotów bie¿¹cych i wyra�nie ni¿szej dynamice 
produkcji � to pó�niej bank centralny nie powinien odgrywaæ siê na rynku, na pozór 
�oddaj¹c� mu otrzymane razy. A takie to robi wra¿enie, gdy analizowaæ spokojnie 
sposób, w jaki podwy¿szono stopy procentowe.  
 Spójrzmy przeto w³a�nie z tej d³u¿szej perspektywy, gdy¿ wówczas dopiero w 
pe³ni widaæ skalê pope³nionych b³êdów. Otó¿ przed rokiem, w tym samym mniej wiêcej 
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okresie � kiedy to li�ci by³o coraz mniej, a �niegu coraz wiêcej, podobnie jak coraz 
mniej by³o powodów dla utrzymywania wygórowanych stóp procentowych, a coraz 
wiêcej uzasadnienia dla ich wywa¿onej redukcji � NBP uparcie nie obni¿a³ stóp 
procentowych. A nale¿a³o to uczyniæ, gdy¿ - z jednej strony - w wyniku szoków 
zewnêtrznych (rekordowe niskie ceny ropy naftowej i taniej¹ca wskutek kryzysu 
rosyjskiego ¿ywno�æ) wyra�nie (choæ przej�ciowo) s³ab³a presja inflacyjna, ale te¿, z 
drugiej strony, jeszcze wyra�niej (i mniej przej�ciowo) wygasa³a ekspansja 
gospodarcza.  

Dopiero gdy w styczniu tego roku potwierdzi³y siê wcze�niejsze oceny o 
drastycznym za³amaniu tempa wzrostu gospodarczego, Rada Polityki Pieniê¿nej � bêd¹c 
�wiadoma negatywnego wp³ywu nadmiernie restrykcyjnej polityki na koniunkturê 
gospodarcz¹ � przestraszy³a siê w³asnego cienia i �szybko� obni¿y³a stopy procentowe. 
Ale to nie by³o szybko, tylko za pó�no, straty bowiem ju¿ zosta³y poniesione. Nale¿a³o 
odreagowywaæ wcze�niej, obni¿aj¹c stopy procentowe na mniejsz¹ skalê, ale za to z 
wiêksz¹ czêstotliwo�ci¹. Wówczas te¿ skala wyhamowania tempa wzrostu � co by³o 
sk¹din¹d g³ównie spowodowane ró¿nymi czynnikami wystêpuj¹cymi po stronie z³ej 
polityki rz¹du � by³aby odpowiednio mniejsza.   

Podobnie tej jesieni. Nale¿a³o podnosiæ stopê procentow¹ wcze�niej, na mniejsz¹ 
skalê i z wiêksz¹ czêstotliwo�ci¹. Jej spó�nione d�wigniêcie w górê o 250 punktów 
bazowych w odniesieniu do stopy interwencyjnej i a¿ o 350 punktów bazowych w 
przypadku stopy lombardowej i dyskontowej nie zniweluje szkód i nie powetuje strat, 
które ju¿ zosta³y poniesione; to jest nieodwracalne. Efektywno�æ produkcji mog³a byæ 
wy¿sza, a inflacja ni¿sza. Zyski przedsiêbiorstw mog³y byæ wiêksze, a realne dochody 
ludno�ci bardziej satysfakcjonuj¹ce.  Tak siê jednak nie sta³o. Zupe³nie niez³e natomiast 
by³y zyski krótkoterminowego kapiat³u spekulu¹cego na braku stabilno�ci.   

Nie mo¿na zatem opó�nion¹ nadgorliwo�ci¹ jesieni¹ 1999 roku odkrêcaæ 
nastêpstw b³êdów pope³nionych wskutek nadmiernej wstrzemiê�liwo�ci jesieni¹ 1998 
roku. Nie mo¿na te¿ zaniechania umiarkowanej podwy¿ki stóp procentowych w 
pa�dzierniku odrabiaæ jej zbyt radykalnym �rubowaniem w górê w listopadzie. Tych 
stóp ani siê tak nie sumuje, ani siê ich tak nie u�rednia; to nie GUS, to NBP. Teraz 
znowu górê wzi¹³ strach przed w³asnym cieniem, gdy¿ ewidentne jest ju¿ dla wszystkich 
�wiat³ych ekonomistów, ¿e dotychczasowa polityka nie daje zamierzonych skutków.  

Czy teraz mo¿na siê spodziewaæ, ¿e zostan¹ one osi¹gniête? Niestety, nie. Tak 
du¿e � w sposób oczywisty nadmierne i dokonane poniewczasie � podniesienie stóp 
procentowych w obecenej fazie z³ej koniunktury i przyspieszania inflacji oraz 
pog³êbiania siê deficytu handlowego nie odwróci tych niekorzystnych tendencji. Bank 
centralny ma na tym polu zreszt¹ ograniczone mo¿liwo�ci, co podkre�laj¹ s³usznie 
niektórzy cz³onkowie RPP � zw³aszcza Prof. D. Rosati i Dr D. Grabowski � i jego 
polityka musi byæ w³a�ciwie skorelowana z polityk¹ fiskaln¹. A ta, jak wiadomo, coraz 
bardziej wymyka siê spod kontroli i jeszcze dodatkowo wzmaga negatywne tendencje tak 
w sferze finansowej, jak i realnej.  

Inflacja uleg³a w Polsce w ostatnim czasie przyspieszeniu nie tylko ze wzglêdu na 
niedoci¹gniêcia polityki finansowej i zaniechania na polu reform strukturalnych, ale tak¿e 
w wyniku prawie symetrycznego odwrócenia siê ubieg³orocznych szoków zewnêtrznych. 
�rubowaniem ztem stóp procentowych nie zniweluje siê ani inflacyjnych implikacji 
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szybciej znów dro¿ej¹cej ¿ywno�ci, ani te¿ nie odwróci siê tendencji w �wiatowych 
cenach ropy naftowej.  

W wyniku braku skutecznej polityki przemys³owej poprawiaj¹cej 
konkurencyjno�æ polskiej gospodarki, przy negatywnym oddzia³ywaniu zmian terms of 
trades, ostatni skok stóp procentowych przyniesie nie tylko skutki antyinflacyjne, na co 
tak siê liczy. Rosn¹ce odsetki znacznie obci¹¿¹ koszty produkcji, nasilaj¹c jeszcze bardziej 
dzia³anie mechanizmu inflacji kosztowej, bo ten w³a�nie ma obecnie zasadnicze 
znaczenie. Próby atakowania inflacyjnej hydry od strony czynników popytowych w tej 
sytuacji daæ mog¹ jedynie umiarkowane rezultaty. Rosn¹æ natomiast bêd¹ finansowe 
koszty produkcji, rosn¹æ te¿ bêd¹ koszty obs³ugi wewnêtrznego d³ugu publicznego.  

Przy tak wysokich realnych stopach procentowych � a nale¿y siê spodziewaæ, ¿e 
konserwatyzm ponownie bêdzie popycha³ w stronê niepotrzebnego przed³u¿ania okresu 
utrzymywania ich nadmiernego poziomu � szansa na znaczniejsze o¿ywienie 
gospodarcze w 2000 roku jest znowu mniejsza. Dobrze zatem by³oby, gdyby polityka 
monetarna by³a bardziej elastyczna i adekwatniej reagowa³a na to, co dzieje siê na rynku.  

W takim te¿ kontek�cie ponownie z ca³¹ ostro�ci¹ trzeba zaakcentowaæ 
nierealno�æ uzyskania planowanego przez rz¹d na rok przysz³y wzrostu PKB, a tym 
samym i dochodów bud¿etowych. Koszty funkcjonowania gospodarki bêd¹ wy¿sze, 
dochody systemu finansów publicznych ni¿sze, a jego sztywne wydatki wiêksze. Dzisiaj 
zatem w³adze fiskalne powinny szybko przygotowaæ realistyczny projekt bud¿etu, a 
w³adze monetarne wyci¹gn¹æ wnioski z b³êdów ostatnich jesieni. Wtedy mo¿e wiosna 
mog³aby byæ �nasza�. Ale, niestety, nie bêdzie. I to jest dramat.     
  

Rochester, 20 listopada 1999 r. 
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Syndrom niedostatecznego tempa wzrostu 
  

Nie może być - i w ostatecznym rachunku nie będzie - innego kryterium 
sensowności posocjalistycznej transformacji ustrojowej, jak wysokie tempo wzrostu 
utrzymywane na długą metę. Po to na olbrzymim obszarze świata przeprowadza się 
fundamentalne zmiany sposobu funkcjonowania gospodarki, aby w rezultacie przejść na 
trwałe na ścieżkę zrównoważonego i szybkiego wzrostu. W innym bowiem przypadku 
transformacja okaże się dziełem chybionym, bo zaadresowanym jedynie do wąskich elit, 
których sytuacja materialna poprawia się nawet wówczas, gdy ze wzrostem 
gospodarczym praktycznie nie mamy do czynienia. Doświadczają tego podczas pierwszej 
dekady transformacji liczne kraje.  
 Polska na tym tle prezentuje się i tak najlepiej. Z jednej strony idące dalej niż w 
innych krajach reformy realizowane w okresie poprzedzającym transformację 
spowodowały, że towarzysząca jej recesja trwała stosunkowo krótko, bo tylko około 
trzech lat - od połowy 1989 do połowy 1992 roku. Z pewnością byłaby ona bardziej 
dotkliwa i długotrwała, gdyby nie wcześniejsze uelastycznienie gospodarki i stopniowe 
przygotowywanie jej do działania w warunkach rynkowych. Widać to szczególnie 
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wyraźnie na tle sytuacji państw sąsiednich, gdzie w skrajnych przypadkach - jak na 
Ukrainie - spadek produkcji trwa już dziesięć lat.  

Z drugiej strony, po odbiciu się od recesyjnego dna ożywienie było większe i 
udało się - dzięki aktywnej polityce rozwojowej prowadzonej w latach 1994-97 w ramach 
�Strategii dla Polski� - nadać wzrostowi odpowiednią dynamikę. Obecnie wszyscy 
dostrzegają to już z całą ostrością, zarówno w konfrontacji z latami poprzedzającymi ten 
okres, jak i następującymi bezpośrednio po nim. Widać to też na tle wszystkich 
pozostałych krajów regionu, nigdzie bowiem ani przedtem, ani potem nie udało się 
utrzymać tak wysokiego, 6,5-procentowego tempa wzrostu. Niestety, okres ten trwał 
tylko cztery lata. Czy mógłby zatem i - co ważniejsze - czy może trwać zasadniczo 
dłużej?   

Myślę, że wielu ekonomistów i polityków podziela pogląd, że tak właśnie mogło 
być w niedawnej przeszłości, a jeszcze więcej wierzy, iż tak będzie w przyszłości. 
Dziesięć lat temu też w to wierzyli, rzecz zatem nie w subiektywnych przekonaniach, ale 
w zdolności prowadzenia odpowiedniej polityki zorientowanej na szybki wzrost i 
podporządkowaniu jej transformacji ustrojowej, a nie myleniu celów ze środkami i 
poświęcaniu zdolności do szybkiego rozwoju na ołtarzu mało produktywnych, jak się 
okazuje, �reform strukturalnych�. Specjalnie tym razem ująłem to określenie w 
cudzysłów, jest ono bowiem w polityce i ekonomii wyraźnie nadużywane i w zasadzie 
powinno być zastrzeżone jedynie dla takich zmian systemowych, które nie tylko 
przekształcają strukturę funkcjonowania gospodarki, ale nade wszystko poprawiają jej 
efektywność. To zaś wyrażać się musi właśnie w szybkim i długotrwałym wzroście 
gospodarczym.  

Niezależnie od kilku wymagających odrębnego potraktowania specyficznych 
wyzwań rozwojowych w krajach posocjalistycznych, jest wiele oczywistych przyczyn, dla 
których strategia gospodarcza powinna być podporządkowana imperatywowi szybkiego 
tempa wzrostu gospodarczego i jest tylko jeden powód, dla którego tempo to można - i to 
tylko przejściowo - poświęcić dla realizacji innego celu. Takim powodem może w 
pewnych okolicznościach okazać się niebezpieczeństwo naruszenia równowagi 
gospodarczej w takim stopniu, że w końcu zagrozić mogłoby to także dynamice 
rozwojowej w dłuższej perspektywie czasowej. Jeśli jednak tendencja, która 
intencjonalnie miałaby mieć charakter tylko przejściowy, wydłuża się na okres wieloletni, 
to stajemy w obliczu syndromu niedostatecznego tempa wzrostu. Jego spowolnienie 
wówczas okazałoby się nie tyle zabiegiem instrumentalnym z punktu widzenia wymogów 
długofalowego szybkiego i zrównoważonego wzrostu, ile względnie trwałym 
ustawieniem gospodarki na trajektorii zbyt niskiego tempa wzrostu.  

Z takiej między innymi perspektywy można, niestety, mieć poważne obawy co do 
tempa wzrostu w przyszłości. Z pewnością pod wpływem jego wyraźnego zwolnienia w 
ostatnich latach, między innymi w Czechach i Polsce, a także przygnębiającej, 
przedłużającej się depresji w Rosji, ostatnio formułowane prognozy są ostrożne, a nawet 
na wyrost pesymistyczne. Dotyczy to tak organizacji międzynarodowych - poczynając od 
Banku Światowego, który jeszcze dwa lata temu tryskał optymizmem - jak i różnych 
ośrodków badawczych. Wiele z nich zweryfikowało wyraźnie w dół swoje wcześniejsze 
przewidywania, trochę także pod wpływem ogólnie minorowych nastrojów, jakie panują 
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w dniach nieoficjalnych obchodów 10-lecia posocjalistycznej transformacji. Jest wszakże 
w tym defetyzmie coś niepokojącego.  

Nową serię prognoz ogłasza po kolei wiele instytucji. Najczęściej są to 
przewidywania krótkookresowe, jak w przypadku MFW czy EBOiR, a także wielu 
banków inwestycyjnych penetrujących posocjalistyczne �wschodzące rynki�. 
Krótkookresowe spojrzenie - wybiegające tylko na najbliższe kilka lat do przodu - może 
być obarczone ryzykiem jeszcze większego błędu niż próby wydłużenia horyzontu 
prognozy na dalsze lata przy jednoczesnym uśrednianiu zakładanej dla całego okresu 
stopy wzrostu. Przykładowo, niedawno �The Economist Inteligence Unit� przedstawił 
wizję wzrostu krajów transformowanych na kolejną dekadę. Pośród całej palety 
gospodarek posocjalistycznych najwyższe tempo wzrostu prognozuje dla Polski. Wiele 
rodzimych tytułów prasowych uznało to za na tyle radosną wieść, aby podkreślić, że 
także przez następne dziesięć lat będziemy liderem przemian i najszybciej rozwijającą się 
gospodarką regionu. Jeśli nawet miałoby tak być, to bynajmniej nie jest to jeszcze powód 
do zadowolenia. 

�The Economist Inteligence Unit� - a trzeba podkreślić, że jest to ośrodek dość 
opiniotwórczy i z jego szacunkami liczy się wielu inwestorów i analityków - przewiduje 
dla Polski na lata 2000-09 średnie roczne tempo wzrostu w wysokości tylko 4,1 procent; 
miałaby to skądinąd być najwyższa stopa wzrostu dla krajów Europy Środkowo-
Wschodniej. To mało, a nawet bardzo mało. Można przyjąć, że tyle właśnie wyniesie, 
przeciętnie licząc, stopa wzrostu w latach 1998-2001, gdyż w takiej mniej więcej 
wysokości kształtuje się dynamika dochodu narodowego przy obecnej polityce 
gospodarczej - powszechnie krytykowanej nie tylko w kraju, ale także i coraz bardziej 
budzącej sceptycyzm w szerokim świecie. Być może, �The Economist� i inne ośrodki 
zakładają, że zbliżona w zakresie swej, niestety, niskiej skuteczności polityka będzie 
również prowadzona przez całe następne dziesięć lat. Stąd też tak nader umiarkowane 
oczekiwania co do tempa wzrostu produkcji.  

Nie można się z nimi ani zgodzić, ani tym bardziej do nich dopasować. Kraje 
posocjalistyczne stać na to, aby były jednym z najszybciej rozwijających się regionów 
świata, a Polskę na to, aby podwoić PKB nie przez kolejne 17 lat - a tyle trzeba byłoby 
się namęczyć przy obecnym tempie wzrostu - ale przez nie więcej jak lat 11. Do tego z 
kolei wystarczy wrócić tam, gdzie już byliśmy, a więc na ścieżkę 6,5-procentowego 
tempa wzrostu. Tylko wówczas zresztą rozwiązać będzie można z powodzeniem szereg 
innych problemów, przed jakimi stoimy u progu nowej epoki.   

  
Waszyngton, 27 listopada 1999 r. 
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Jak obni¿y³em podatki? 
 

Lawina pytañ, którymi ostatnio zasypuj¹ mnie dziennikarze, dotyczy przede 
wszystkim podatków, a dok³adniej zmian, jakie powinny siê na tym polu dokonaæ. Fakt, 
¿e pytañ tych jest tak wiele, sam z siebie nie zaskakuje. Warty jednak refleksji jest ich 
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interesuj¹cy kontekst. Otó¿ niektórzy posuwaj¹ siê nawet do supozycji, ¿e to chyba ja 
doradzam ministrowi finansów, a to dlatego, i¿ jego argumentacja na rzecz obni¿ania 
podatków jakoby na wskro� przypomina moj¹ z czasów, kiedy prowadzi³em swoj¹ batali¹ 
o ich zmniejszenie. Czy tak jest zaiste? Bynajmniej nie, a to z kilku wzglêdów.  

D¹¿¹c konsekwentnie do zmniejszenia stawek podatkowych podczas pracy w 
rz¹dzie argumnetowa³em, ¿e ograniczenie skali redystrybucji bud¿etowej dobrze 
przys³u¿yæ mo¿e siê sprawie rozwoju naszej gospodarki. Sprawa zreszt¹ ma szerszy 
wymiar, o obni¿aniu czy podwy¿szaniu podatków debatuje siê bowiem w wielu krajach i 
na nie jednym uniwersytecie, gdy¿ kwestia ta jest tak zagadnieniem praktycznym, jak i 
teoretycznym. I nie nale¿y oczekiwaæ jej jednoznacznego rozstrzygniêcia, poniewa¿ 
mamy nie tylko do czynienia z dyskusj¹ naukow¹, ile z powa¿nym konfliktem interesów 
ró¿nych grup dochodowych.  

Czesto tez podkreslam znaczenie, jakie prawid³owo skonstruowana polityka 
fiskalna odgrywa wobec formowania rodzimego kapita³u, bez czego nie ma mowy o 
zdrowym finansowaniu d³ugofalowego rozwoju. Temu zagadnieniu po�wiêcone jest te¿ 
opracowanie, które niedawno przygotowa³em dla Miêdzynarodowego Funduszu 
Walutowego. Analizuj¹c wszak¿e zwi¹zki wystêpuj¹ce miêdzy wyosko�ci¹� obci¹¿eñ 
podatkowych a sk³ono�ci¹ do oszczêdzania i inwestowania, trzeba pamiêtaæ, ¿e nie s¹ 
one ani automatyczne, ani trwa³e. Otó¿ aby obni¿enie podatków - zw³aszcza od dochdów 
osobistych - przerodzi³o siê we wzrost kapita³u, musz¹ zaj�æ dodatkowo co najmniej 
dwa procesy.   

Pierwszy to rzeczywisty wzrost dochodów realnych po zmniejszeniu stawek 
podatkowych. A tu, o dziwo, wystêpuje wielka iluzja wynikaj¹ca z bardzo statycznego 
spojrzenia na sprawê. Trzeba mieæ �wiadomo�æ, ¿e w �lad za obni¿aniem stawek 
podatkowych id¹ dostosowania dochodów nominalnych (p³ace, prowizje, premie, 
�wiadczenia, dywidendy, etc.). W szczególno�ci pracodawcy szybko uwzglêdniaj¹ w 
swoich kalkulacjach fakt, ¿e wystarczy wynagradzaæ pracowników na odpowiednio 
ni¿szym (realnie) poziomie brutto, skoro netto i tak oni nie strac¹, gdy¿ mniejsz¹ czê�æ 
przychodów przejmie fiskus. Taki zabieg dostosowawczy jest szczególnie ³atwy w 
otoczeniu inflacyjnym, gdy systematycznie ro�nie strumieñ dochodów nominalnych, za 
którym to ruchem mo¿na ukryæ faktycznie dokonuj¹c¹ siê redystrybucjê. Ostatecznie o 
realnych dochodzie netto decyduj¹ zatem cztery nak³adaj¹ce siê na siebie - i dlatego te¿ 
trudne do rozró¿nienia - parametry: inflacja i jej stopa, indeksacja i jej zakres, podwy¿ki 
nominalne i ich wysoko�æ oraz podatki i ich zmiany.  

Wystarczy dok³adnie przyjrzeæ siê, jak zmieni³y siê finalnie dochody realne netto 
w wyniku obni¿enia podatków od dochodów osobistych po decyzjach, które 
przeforsowa³em w roku 1996. Otó¿, pomijaj¹c przyrost dochodów spowodowany 
wzrostem wydajno�ci pracy, wzros³y one w mniejszym stopniu, ni¿ wynika³oby to z 
prostej kalkulacji bazuj¹cej na skali redukcji stawek podatkowych - w tym przypadku 
odpowiednio z 45, 33 i 21 procent do 40, 30 i 19 procent. Innymi s³owy, czê�æ korzy�ci 
p³yn¹cych z obni¿ania podatków od dochodów osobistych szybko dyskontuj¹ nie ci, 
którzy je otrzymuj¹, ale ci, którzy te dochody wyp³acaj¹, czyli nie pracobiorcy, a 
pracodowacy. St¹d te¿ ostatecznie niekoniecznie przy ni¿szych podatkach wy¿sze s¹ 
oszczêdno�ci, gdy¿ niekoniecznie wy¿sze te¿ s¹ koniec koñców z tego tytu³u dochody 
realne netto.   
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Drugi proces to przekszta³canie faktycznego wzrostu dochodu realnego w kapita³. 
To, oczywi�cie, wymaga rosn¹cych oszczêdno�ci i ich zamiany na inwestycje poprzez 
instytucje po�rednictwa finansowewgo lub bezpo�rednie decyzje inwestycyjne 
podmiotów dysponuj¹cych rosn¹cym strumieniem pieniêdzy, w tym tak¿e pracodawców 
przechwytuj¹cych krótkotrwa³e korzy�ci pracobiorców. Otó¿ i tu nie ma ¿adnego 
automatyzmu. Dodatkowo - zw³aszcza w warunkach du¿ego "g³odu konsumpcyjnego" - 
przyrost dochodu realnego w zasadniczej mierze lub nawet w ca³o�ci zasila fundusz 
konsumpcji. Je�li to sprzyja zwiêkszeniu stopnia wykorzystania mocy wytwórczych, to 
mamy do czynienia z dodatkowym impulsem stymuluj¹cym koniunkturê gospodarcz¹ i 
wzrost. Je�li za� przenosi siê to przede wszystkim na dodatkowy import konsumpcyjny, 
to narasta deficyt handlowy i w konsekwencji tak¿e na rachunku obrotów bie¿¹cych.  

W tym kontek�cie zdumiewaj¹ce co najmniej jest to, ¿e przed podjêciem kolejnej 
próby obni¿enia podatków rz¹d nie dokonal ¿adnej g³êbszej analizy skutków dokonanego 
wcze�niej obni¿enia podatków. Niektórzy z indaguj¹cych mnie dziennikarzy sugeruj¹, ¿e 
z pewno�ci¹ dlatego, i¿ ta ostatnia próba zmniejszania podatków mia³a niejako zatrzeæ 
korzystne wra¿enie, jakie zostawi³a po sobie ta poprzednia, dokonana z sukcesem przez 
poprzedni rz¹d. Miejmy nadzieje, ¿e jednak nie taka by³a tutaj przes³anka, a pope³nione 
przy okazji b³êdy wynikaj¹ z braku w³a�ciwego rozpoznania materii, a nie z do�æ 
mia³kiej motywacji politycznej.  

Pytaj¹ te¿ niektórzy - i to jest zaiste ciekawe pytanie - dlaczego zatem tak 
dratsycznie spad³o tempo wzrostu produkcji w latach 1998-99? Po wzro�cie PKB w 
latach 1996 i 1997 o 6,0 i 6,8 procent, w latach 1998 i 1999 zwiêksza siê on ledwie o 4,8 
i 3,2 procent. Przecie¿ te ostatnie lata to ju¿ okres funkcjonowania obni¿onych znacznie 
podatków. W ramach konsekwentnie zrealizowanego "Pakietu 2000" - integralnej czê�ci 
"Strategii dla Polski" - nie tylko odczuwalnie zmniejszone zosta³y podatki od dochodów 
osobistych, ale tak¿e opodatkowanie przedsiêbiorstw. Pocz¹wszy od 1997 do roku 2000 
w³¹cznie podatek spada co roku o dwa punkty i za kilka tygodni schodzi on zgodnie z tym 
schematem do 32 procent. Teraz przyjêta ustawa zwiêksza tê redukcjê dodatkowo o dwa 
punkty - do 30 procent.   

Zgodnie z tak agresywnie ostatnio lansowan¹ lini¹ argumentacji, powinno to 
poci¹gn¹æ za sob¹ przyspieszenie, a nie zwolnienie tempa wzrostu. Takie w³a�nie 
za³o¿enia le¿a³y u podstaw moich dzia³añ. Szkoda zatem, ¿e zamiast wykorzystaæ 
szanse, jakie da³o obni¿enie podatków przez poprzedni rz¹d, rz¹d obecny sw¹ 
nieumiejêtna polityk¹ te szanse zaprzepaszcza. A mo¿na by³o przecie¿ utrzymaæ wysok¹ 
dynamikê rozwojow¹, gdyby nie liczne b³êdy, które mszcz¹ siê coraz bardziej. Tak¿e na 
podatnikach. Na takim tle widaæ wyra�nie, ¿e moja argumentacja jest niby powtarzana, 
ale tak naprawdê to nie jest to do koñca ta sama logika, gdy¿ nie towarzyszy jej ani 
podobna sytaucja, ani te¿ - co wa¿niejsze - podobna polityka, która jest nie w³a�ciwa z 
kilku przyczyn.  

Po pierwsze, podatki nale¿y obni¿aæ w fazie szybkiego wzrostu gospodarczego. 
Tylko wtedy taki zabieg mo¿e zyskaæ niezbêdne wsparcie polityczne, poniewa¿ nie 
poci¹ga za sob¹ zmniejszenia absolutnych rozmiarów wydatków bud¿etowych, a to grozi 
miêdzy innymi erozj¹ inwestycji w kapita³ ludzki i pogorszeniem warunków ¿ycia 
znacz¹cych grup ludno�ci. Wówczas - miast przyspieszenia wzrostu - musi doj�æ do 
jego zwolnienia. Tym razem za� próbê obni¿ania podatków podjêto w okresie 
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nastêpuj¹cym po celowym - w my�l nieroztropnego has³a o "sch³adzaniu" gospodarki - 
wyhamowaniu wzrostu.  

Po drugie, obni¿enie podatków mo¿e prowadziæ do szybszego wzrostu, ale 
jedynie wtedy, gdy towarzyszy temu sensowna polityka reform strukturalnych oraz 
w³a�ciwie skomponowana polityka przemys³owa i handlowa, nie mówi¹c ju¿ o 
monetarnej. A wszystkiego tego brakuje, st¹d te¿ - mimo dokonanego uprzednio 
obni¿enia podatków - dynamika gospodarcza spad³a.  

Po trzecie, ciêcia po stronie podatków wymagaj¹ osi¹gniêcia niezbêdnego 
konsensusu politycznego. O to nie jest ³atwo, ale nie jest to te¿ niemo¿liwe, czego 
dowodzi tak do�wiadczenie lat 1996-97, jak i to bardzo gorzkie z pó�niejszego okresu. 
Je�li zatem sprawa dalszego obni¿ania ppodatków na powróciæ na wokandê � a powinna 
- to doprawdy trzeba to przygotowaæ nale¿ycie tak od strony merytorycznej, jak i 
politycznej.  

  
       Ithaca, 4 grudnia 1999 r.  
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Papers.ssrn.com  pod choinkê 
 
 Królowa Jadwiga uchodzi³a za osobê oczytan¹ i nawet mia³a w³asn¹ bibliotekê, co 
w tamtych czasach w�ród w³adców nie by³o zjawiskiem zupe³nie powszechnym. 
Skromny by³ to ksiêgozbiór, gdy¿ liczy³, jak siê s¹dzi, ledwie kilkana�cie tomów, które 
wtedy dos³ownie czyta³o siê od deski do deski. Ponoæ kilka z nich nale¿a³o do biblioteki 
uniwersyteckiej, gdy¿ król Kazimierz Wielki zd¹¿y³ pokolenie wcze�niej za³o¿yæ 
uniwersytet w Krakowie. Dzisiaj s³ynna Jagiellonka � biblioteka Uniwersytetu 
Jagieloñskiego � gromadzi oko³o trzy i pó³ miliona woluminów. Nie wiele mniej znajduje 
siê w zbiorach Uniwersytetu Warszawskiego, a jakie� dwa razy tyle � oko³o siedem 
milionów tomów � w Bibliotece Narodowej.  

W czasach, kiedy prawie wszyscy licz¹ g³ównie pieni¹dze, warto te¿ wiedzieæ, ile 
mamy ksi¹¿ek, gdy¿ nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e im wiêcej, tym lepiej. Tak bowiem zasoby 
naszych domowych zbiorów, jak i zw³aszcza bibliotek publicznych � od tych 
uniwersyteckich, najwiêkszych i najbardziej presti¿owych, po te ma³e, gminne i 
osiedlowe � w du¿ym stopniu wspó³decyduj¹ o jako�ci kapita³u ludzkiego. A jest on nie 
tylko warto�ci¹ sam¹ w sobie, ale tak¿e niezbywalnym czynnikiem rozwoju.  
 Wydawaæ by siê mog³o, ¿e ju¿ doprawdy nie ma konieczno�ci przypominania o 
tej oczywistej zale¿no�ci, ale tak nie jest. Tocz¹ siê bowiem dyskusje, w jaki sposób maj¹ 
byæ finansowane inwestycje w kapita³ ludzki. Obecnie � wci¹¿ jeszcze w 600 lat po 
�mierci królowej Jadwigi � ksi¹¿ka i jej powszechna dostêpno�æ maj¹ kluczowe 
znaczenia dla procesu kszta³cenia. Powinien byæ on permanentny, a prawdziwa 
demokracja wyra¿aæ musi siê i w tym, ¿e edukacja jest powszechnie dostêpna. Nie mo¿e 
wiêc w krajach z aspiracjami brakowaæ na to pieniêdzy, a spora ich porcja pochodziæ 
musi ze �róde³ publicznych.   
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 O ile nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e znakomita czê�æ konsumpcji finansowana w 
poprzednim ustroju ze spo³ecznych funduszy spo¿ycia w nowych warunkach wy³aniaj¹cej 
siê gospodarki rynkowej winna byæ finansowana z dochodów osobistych i funduszy 
prywatnych, o tyle te¿ oczywiste musi byæ, i¿ w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³o�ci 
wiele potrzeb, których zaspokojanie decyduje o jako�ci kapita³u ludzkiego, ogólnym 
poziomie wiedzy i kultury musi byæ finansowane tak¿e z kasy publicznej. Warto o tym 
przypomnieæ szczególnie teraz, gdy tak zaawansowane s¹ prace nad bud¿etami od 
gminnych do centralnego.  

Co wiêcej, na pewne wydatki ponoszone w systemie finansów publicznych nie 
nale¿y patrzeæ jako na konsumpcjê, ale w³a�nie jako na inwestycje. To siê po prostu 
wszystkim op³aci, w d³ugim czasie bowiem wydatki ponoszone przez bud¿ety ró¿nych 
szczebli na o�wiatê, naukê i kulturê poprawiaj¹ konkurencyjno�æ gospodarki i 
zwiêkszaj¹ ogólny poziom dochodów � tak¿e bud¿etowych. Chêæ intensyfikacji tego 
rodzaju zwi¹zków le¿a³a u podstaw sformu³owania programu inwestowania w kapita³ 
ludzki realizowanego w ramach �Strategii dla Polski� i z korzy�ci¹ dla wszystkich 
by³oby, gdyby w jak najszerszej mierze by³ on nadal kontynuowany.   

Zbudowali�my now¹ siedzibê Biblioteki Narodowej, , wybudowali�my 
Bibilotekê �l¹sk¹, przeprowadza siê ju¿ biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 
zaawansowane i dobrze prowadzone s¹ prace nad remontem i rozbudow¹ Biblioteki UJ. 
To ostatnie, uruchomione przed kiloma laty przedsiêwziêcie kosztuje bud¿et w sumie 
oko³o 140 milionów z³otych, ale �rodki te s¹ dobrze wykorzystywane. Nie nale¿y zatem 
ich sk¹piæ, bo zaiste im szybciej i to przedsiêwziêcie zostanie zwieñczone, tym mniej w 
sumie to bêdzie podatników  kosztowa³o. A nade wszystko wiêcej bêdzie ksi¹¿ek, 
czytelników, wiedzy.  

Czy zaiste, móg³by kto� zapytaæ? Przecie¿ dzisiaj wypatrujemy sobie oczy przy 
komputerach i nie trzeba ³o¿yæ a¿ tyle na ksi¹¿ki. Biblioteka by³a osnow¹ kultury dwa 
tysi¹ce lat temu w Aleksandrii. Tysi¹c lat temu w cywilizacyjnym centrum �wiata � w 
Kordobie � by³o ponad siedemdziesi¹t bibliotek publicznych. A teraz � na prze³omie 
milleniów (choæ do koñca wieku jeszcze ca³y rok) � nadchodzi epoka elektronicznego 
papieru i wirtualnej biblioteki. Nie papier zatem i tradycyjne biblioteki z pó³kami 
decydowaæ bêd¹ o czytelnictwie (i m¹dro�ci), ale internet.  

Otó¿ niekoniecznie. My�lê, ¿e rozwój nowych technik przekazu wielce poprawia 
dostêp do ró¿norakiej literatury, ale bynajmniej nie ogranicza potrzeby i zakresu 
korzystania ze starych form publikacji. Wybitny polski historyk, a zarazem dyrektor 
sprawnie rozbudowywuj¹cej siê Jagiellonki � profesor Krzysztof Zamorski � podkre�la, 
¿e do wzrostu ilo�ci czytelników, a wiêc i zapotrzebowania na ksi¹¿ki oraz us³ugi 
publicznych bibliotek, przyczynia siê wiele czynników, w tym obok oczywistego 
wspó³cze�nie pêdu do wiedzy tak¿e znaczny wzrost liczby studentów oraz szybko 
rosn¹ce ceny ksi¹¿ek.  

Niestety, proces wzrostu cen ksi¹¿ek i czasopism  obecnie wystêpuje na szersz¹ 
skalê. Jest to tak¿e dotkliwie odczuwane na University of Rochester, gdzie w³a�nie - na 
koniec swego tutaj pobytu - wystawi³em studentom semestralne oceny. Dobre, bo na to 
zas³u¿yli, doprawdy siedz¹c du¿o w bibliotece, co widaæ nawet po pó³nocy. Choæ 
uniwersytet ma³y, to znakomity i ma bibliotekê zawieraj¹c¹ tyle woluminów, co nasze 
najwiêksze uczelnie � ponad trzy i pó³ miliona. Ale i tu siê oszczêdza i tnie wydatki, gdy 
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jest taka konieczno�æ. Na przysz³y rok nak³ady na bibliotekê spadaj¹ o æwieræ miliona 
dolarów. Niby du¿o, ale to tylko dwa procent ogólnych nak³adów. To zreszt¹ pokazuje 
relatywne ró¿nice; jednoroczne wydatki na bibliotekê tutejsz¹ równaj¹ siê ponad jednej 
trzeciej ca³kowitych kosztów rozbudowy Jagiellonki.  

Jednak¿e wszêdzie spadek nak³adów nominalnych oznacza g³êbokie ciêcia realne. 
Szacuje siê, ¿e aczkolwiek inflacja prognozowana dla USA na rok 2000 wynie�æ ma 
tylko oko³o 2,5 procent, to koszty prenumeraty czasopism naukowych (licz¹c w dolarach, 
oczywi�cie) maj¹ skoczyæ w górê a¿ o 11,4 procent. My te¿ za pisma zagraniczne 
p³acimy w dolarach, a do skali wzrostu kosztów prenumeraty w z³otych dochodz¹ jeszcze 
dodatkowo skutki postêpuj¹cej deprecjacji krajowej waluty. Tak wiêc zaprenumerowaæ 
bêdzie mo¿na mniej, a st¹d i mniej da siê przeczytaæ. Tym bardziej zatem konieczna jest 
�wiat³a troska o dobre finansowanie bibliotek groszem publicznym, ale tak¿e � jak 
zawsze zreszt¹ �  rozwa¿ne nim gospodarowanie.  

Oczywi�cie, mo¿na jeszcze zajrzeæ do internetu, co te¿ coraz wiêcej z nas 
gorliwie czyni. Czasami mo¿na tam znale�æ to, do czego z licznych powodów akurat 
dostêp w tradycyjnej bibliotece z pó³kami jest ograniczony, choæby ze wzglêdu na 
rosn¹ce koszty. Wirtulanych bibliotek jest coraz wiêcej i ilo�æ goszcz¹cych tam 
czytelników te¿ wartko ro�nie. W³a�nie otrzyma³em list z gratulacjami informuj¹cy, ¿e 
spo�ród siedmiu moich opracowañ umieszczonych ostatnio w Social Science Electronic 
Library, a¿ trzy znalaz³y siê na li�cie �Top Ten�. Jednen z tych �bestsellerów� - 
opracowanie przygotowane niedawno dla Banku �wiatowego - podczas minionych dwu 
miesiêcy czytany by³ 73 razy. Profesor Zamorski mówi mi, ¿e to �a¿�. Przekaza³em 
wszak¿e te i inne prace równie¿ do Jagiellonki; niech i tam bêdê. Gdyby nawet mniej 
czytelników mia³o siê tam¿e tymi publikacjami zainteresowaæ podczas kolejnych dwu 
miesiêcy, to warto im tak¹ mo¿liwo�c stworzyæ.  

Nawet je�li teraz wystarczy ju¿ tylko �poj�æ� pod adres: 
http://papers.ssrn.com 

i otworzyæ zbiór publikacji, szukaj¹c po nazwisku autora czy te¿ wed³ug przedmiotu 
zainteresowañ. To taki wirtulany prezent pod choinkê. Na te �wiêta i � my�lê � ju¿ na 
zawsze. I w dodatku � na ca³y �wiat.  
         

Rochester, 11 grudnia 1999 r.  
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Prognozy i polityka a rozwój 
 

Z ekonomicznego punktu widzenia zasadniczą przesłanką transformacji jest 
przekonanie, że przejście do gospodarki rynkowej gwarantuje poprawę efektywności. 
Różne są jej miary, ale w ostateczności decyduje tempo wzrostu gospodarczego. Na tym 
tle dekadę lat 1990-99 wspominać będziemy jako okres szczególnie marny, są to bowiem 
lata dotkliwej spadku produkcji i konsumpcji. Wielka depresja transformacyjna jest 

http://papers.ssrn.com/sol3/search.taf
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największym w nowożytnych czasach załamaniem gospodarczym w warunkach 
pokojowych.  

Pomijając Jugosławię oraz Bośnię i Hercegowinę, kraje Europy Wschodniej 
dopiero w roku 2001 przekroczą poziom produkcji z roku 1989. W republikach 
poradzieckich (poza krajami nadbałtyckimi ujmowanymi w analizach wśród państw 
wschodnio-europejskich) droga do tego stanu wciąż jeszcze daleka, gdyż w tym roku ich 
produkcja oscyluje wokół 54 procent poziomu sprzed 10 lat. W sumie dla całego regionu 
(25 państw) dochód narodowy roku 1999 wynosi ledwie dwie trzecie tego, co w roku 
1989. Najlepiej plasuje się Polska ze wskaźnikiem PKB około 120 procent, ciągnąc 
średnią całego regionu mocno w górę, najgorzej zaś Mołdowa z dramatycznym 
załamaniem produkcji o 70 procent.    

Jeśli takie są fakty, to warto wrócić do pytania, czy to było do przewidzenia i czy 
ktoś faktycznie zakładał taki bieg rzeczy 10 lat temu? Otóż tak pesymistycznych prognoz 
nie formułował nikt. Jedni wierzyli w skuteczność realizowanych polityk i tkwili w 
przekonaniu, że lansowane strategie są słuszne, a oczekiwane ożywienie i wejście w 
późniejszą fazę rozkwitu jest tylko kwestią czasu; szybki wzrost nadejść musi, choć może 
jeszcze nie teraz, ale na pewno już w latach następnych. Mimo że te �następne� lata jakoś 
nie nadchodziły i rzeczywistość okazywała się daleko gorsza od oczekiwanej, taki 
konserwatywny sposób myślenia jednak trwał.   

Inni, będąc przekonani o wadliwości polityki, w najczarniejszych nawet 
scenariuszach nie zakładali, że może ona być kontynuowana tak długo bez istotniejszych 
korekt. Aczkolwiek nie brakowało ostrzeżeń o nieuchronności olbrzymiego załamania, 
jeśli ogólnej liberalizacji nie będzie towarzyszyło odpowiednie wsparcie reformami 
instytucjonalnymi i przeformułowanie roli państwa w gospodarce, to jednak trudno było 
logicznie przyjmować, że zła polityka może być kontynuowana przez całe 10, a może i 
więcej lat.   

Wyczekiwały wzrostu tak rządy, jak i organizacje międzynarodowe, które z jednej 
strony same podpierały się prognozami rządów, z drugiej natomiast na ich iluzoryczność 
wpływały swoim nieustannym nadmiernym optymizmem, przy którym onegdajszy 
urzędowy optymizm centralnego planowania wydaje się skromny. Nie wynika on przy 
tym z niedoskonałości prognoz ekonomicznych, ale z niezrozumienia do końca i w pełni 
istoty procesów transformacji ekonomicznej i - na tym tle - sugerowania i realizowania 
wadliwych koncepcji polityki gospodarczej. 

W prognozach można się mylić na następny rok, ale nie na każdy kolejny podczas 
całej dekady. Można nie trafić dokładnie co do miejsca po przecinku, ale nie można się 
mylić co do znaku i przewidywać wzrostu tam, gdzie szło ku recesji. Można nie mieć 
racji co do szczegółowych wskaźników, ale nie co do tendencji i zakładać przyspieszenie, 
kiedy idzie ku zwolnieniu. W prognozach w ogóle wolno mylić się dużo więcej niż w 
polityce. Problem w tym, że wiele błędów prognozy jest pochodnych wobec 
wcześniejszych błędów polityki i leżącej u jej podstaw doktryny ekonomicznej.  

Gdyby dawać wiarę kolejnym prognozom wielu rządów oraz najważniejszych 
organizacji międzynarodowych, to już od kilku lat mielibyśmy w Europie Wschodniej i 
gospodarkach WNP poziom produkcji dużo większy niż przed transformacją, a obecne 
tempo wzrostu byłoby znacznie wyższe. Tak zresztą logicznie powinno być, jeśli 
podzielić założenie, że daleko posunięta liberalizacja i prywatyzacja dają same z siebie 
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wyższą efektywność. Otóż tak wciąż jeszcze nie jest. W roku 1998 PKB dla 25 krajów 
posocjalistycznych spadł o 1,2 procent, a w tym roku rośnie ledwie o 0,8 procent. Lepiej 
jest w Europie Wschodniej, gdzie wskaźniki te wynoszą 2,4 i 1,6 procent, aniżeli w 
krajach WNP, gdzie kształtują się one odpowiednio na poziomie minus 3,5 oraz zero.   

Warto mieć także świadomość, że obecnie wzrost gospodarczy w Europie 
Zachodniej jest szybszy niż we Wschodniej. W 1999 roku PKB rośnie w grupie Euro-11 
o jakieś 2, a w roku przyszłym o 3 procent, podczas gdy dla gospodarek 
posocjalistycznych oczekuje się w roku 2000 tylko 2,5 procent wzrostu dochodu 
narodowego.  

Główny problem jednak w tym, co dalej? Pomijając na chwilę kwestię, czy 
podczas minionych 10 lat musiało być aż tak źle, stoi fundamentalne pytanie, jak będzie 
w przyszłości? Jak kształtować będzie się tempo rozwoju podczas dziesięciolecia 2000-
2009? Tym razem prognozy Banku Światowego są nader umiarkowane. O ile jeszcze 
kilka lat temu zakładał on, że przez dwie następne dekady PKB będzie rósł w tempie aż 7 
procent - co, oczywiście, było i jest nierealistyczne dla wszystkich gospodarek 
posocjalistycznych, stać bowiem na to może być tylko niektóre z państw w sprzyjających 
okolicznościach i przy dobrej polityce - o tyle ostatnio prognozy te stopniowo są 
redukowane w dół. Przed rokiem przewidywano średnie roczne tempo wzrostu na kolejną 
dekadę o prawie 5 procent, a obecnie - w najnowszym �Global Economic Prospects 
2000� - już tylko o 3,8 procent. Głównie ze względu na rachityczną gospodarkę Rosji, ale 
nie tylko. Jest tak zastanawiające, jak i niepokojące.  

Bank Światowy obecnie zakłada, że najszybciej rozwijającą się częścią świata 
będzie Azja Wschodnia, gdzie w latach 2000-2009 PKB powinien wzrastać o 6,1 procent 
rocznie. Jeszcze niedawno przewidywał, że będzie to nasz region, a to właśnie wskutek 
przejścia do rynku i uruchomienia drzemiącego tam potencjału zasobów i kapitału 
ludzkiego. Teraz pojawiają się nie tylko olbrzymie różnice między prognozami, ale 
wynikają z tego także odmienne wizje procesów rozwoju, gdyż w długim horyzoncie 
liczy się każda frakcja procenta. Przy stopie wzrostu 7 procent po 10 latach PKB 
zwiększyłby się aż o 97 procent, zaś przy stopie 3,8 tylko o 45 procent. Idąc takim 
tempem wszystkie kraje posocjalistyczne osiągnęłyby poziom produkcji sprzed 
transformacji dopiero w 2010 roku, a przecież dopiero stamtąd ruszy prawdziwa pogoń za 
wciąż uciekającym światem, do którego większości nawet dalej niż kiedyś.   

Pomiędzy różnymi częściami tego świata są wszakże istotne różnice. Otóż w 
latach 2000-2009 kraje posocjalistyczne cechować będzie ujemny przyrost naturalnym 
rzędu 0,3 procent.  Zatem dochód na głowę będzie rósł nieco szybciej niż ogólnie - o 
około 4 procent rocznie. W innych regionach świata tak nie będzie. Na przykład w 
Ameryce Łacińskiej i na Karaibach tempo wzrostu ogółem wyniesie 4,2 procent, ale na 
mieszkańca już tylko 2,4 procent. Nie na tym jednak polegać ma pogoń, a zwłaszcza 
poprawa naszej konkurencyjność i przewaga.  

Zresztą nie o przewagę tu chodzi, ale o poszukiwanie takiej strategii rozwojowej, 
która doprawdy zdynamizuje cały region na długie lata. Tylko wtedy bowiem odnaleziony 
zostanie prawdziwy sens posocjalistycznej transformacji i dynamika rzędu 4 procent 
bynajmniej tu nie starczy. Zmiany ustrojowe muszą prowadzić do jakościowej poprawy 
efektywności i dużo wyższego tempa wzrostu. A że jest to możliwe, niedawno 
pokazaliśmy już w Polsce i - miejmy nadzieję - pokażemy także w przyszłości.   
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Londyn, 17 grudnia 1999 r.  
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Dwie globalizacje i miłe oblicze rynku 
 

Zastanawiam się, w ilu już byłem krajach i ile widziałem gospodarek rynkowych. 
Niby łatwo policzyć � krajów wychodzi 85 � ale nawet takie rachunki komplikuje 
polityka, bo może już tylko w 83? Czyżby im więcej człowiek podróżował, w tym 
mniejszej miałby być ilości państw? Jeszcze niedawno temu na pewno krajami, choć 
specyficznymi, były Hongkong i Makau. Dzisiaj już nie. Lądując kilka lat temu w 
Hongkongu, przybywało się do odrębnego państwa i stawało w obliczu wyjątkowo 
sprawnie funkcjonującej w jego ramach gospodarki narodowej. Przepływając w dwie 
godziny szybkim katamaranem przez ujście rzeki Czu-ciang, docierało się do Makau, 
gdzie gospodarka też się rozwijała, ale już nie tak imponująco jak u sąsiadów. Ilekroć 
potem odwiedziłem te dwa kraje - które były, a których w pewnym sensie już nie ma - 
zastanawiałem się nad przyczynami tak znaczących między nimi różnic.  

Obie enklawy powstały w wyniku kolonialnej ekspansji europejskich mocarstw. 
Gdy w następstwie wojen opiumowych Hongkong w połowie XIX wieku stał się kolonią 
brytyjską, Portugalczycy już od 300 lat panowali w najdawniejszej europejskiej 
posiadłości w Azji - w Makau właśnie. Polityka jednak robi swoje, a czas szybko biegnie. 
Prędko też minęły 99 lata uzgodnionej z Chinami dzierżawy i w 1997 roku Hongkong 
powrócił do Chin, a teraz stało się to także w odniesieniu do Makau. Zachowując na co 
najmniej 50 następnych lat specjalnie regulacje prawne w sferze polityki i zwłaszcza 
gospodarki, oba tereny będą integrować się z olbrzymią, choć daleko mniej rozwiniętą 
�macierzą�. I choć pośród około 7 milionowej ludności Hongkongu aż 98 procent 
stanowią Chińczycy, a w 430-tysięcznym Makau liczą oni też ponad 90 procent, to na 
współczesne ekonomiczne oblicze obu organizmów silny wpływ wywarło to, kto i jak 
tam rządził.  

Tak Hongkong, jak i Makau są gospodarkami rynkowymi i zarazem produktem 
ekspansji innych rynkowych gospodarek. Ten pierwszy jest w dużym stopniu wynikiem 
działań brytyjskiego kolonializmu i angielskich wpływów kulturowych. Ten drugi to 
efekt oddziaływania wpływów kolonializmu Portugalii i iberyjskich wzorców 
kulturowych. Oba modele przez lata ewoluujących gospodarek były zatem kształtowane 
przez metropolie, ale w dłuższym czasie to oddziaływanie przyniosło istotnie odmienne 
organizmy. Hongkong rozwijał się na modłę brytyjską, a Makau na portugalską. I tak jak 
wraz z biegiem lat i wieków coraz bardziej różniły się co do poziomu rozwoju Wielka 
Brytania i Portugalia, tak też coraz bardziej różniły się Hongkong i Makau.  

To ani lokalizacja - bo oba terytoria leżą przy ujściu tej samej rzeki - ani też nie 
warunki naturalne i zasoby - bo są takie same - nie sprawiły, że tak znaczne są pomiędzy 
nimi różnice. Wyrosły one z prowadzonej przez dekady i wieki różnej polityki - wpierw 
metropolii, a potem także podlegających stopniowej autonomizacji władz lokalnych. Dziś 
Hongkong zaliczany jest już do wysoko rozwiniętych gospodarek, a kurs jego dolara 
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(aktualnie 7,71 za jednego USD) ma istotne implikacje międzynarodowe. Każdy prawie 
inwestor w Europie i Ameryce, zanim zacznie podejmować decyzje rzuca przynajmniej 
okiem na to, jak - gdy on jeszcze spał - zachował się indeks Hang Seng. A zachowywał 
się dobrze, bo w tym roku poszedł w górę aż o około 62 procent przy w pełni stabilnym 
kursie walutowym. W Makau zaś główną troską finansową wydaje się być nie to, czy za 
USD płaci się 8,03 czy 8,01 pataka, ale czy dobrze idzie hazard. Bardziej żyje się nie tym, 
czy ktoś dobrze zainwestował, ale czy szczęśliwie obstawił. A na szczęściu to się dobrej 
gospodarki zbudować nie da. Ani przez rok, ani przez wieków parę.  

Teraz wkroczyliśmy w zupełnie inne epoki i w Europie Zachodniej, i w Azji 
Południowej. W tej pierwszej � w wyniku postępującej kompleksowej integracji w 
obrębie Unii Europejskiej � trwa proces niwelacji różnic nawarstwionych przez wieki 
wskutek nierównej ewolucji kapitalizmu. Za lat 50 mogą one być doprawdy niewielkie. 
W tej drugiej parze � w wyniku interakcji ze stopniowo urynkowiającą się gospodarką 
Chin, które po przejęciu kontroli nad onegdajszymi koloniami same będą przeobrażać się 
szybciej � różnice będą też topnieć. Oddziaływanie płynące głównie z jednego kierunku 
będzie robiło swoje.  

Jak bardzo ta pierwsza �globalizacja� � globalizacja minionej epoki kolonializmu 
gospodarczego i towarzyszącej mu ekspansji � wpłynęła na współczesne oblicze wielu 
gospodarek rynkowych, widać nie tylko w przypadku niedawnych enklaw kolonialnych 
na południowym wybrzeżu Chin, ale także w najpotężniejszych gospodarkach Ameryki. 
Stany Zjednoczone wyrosły na potęgę z postkolonialnej spuścizny brytyjskiej � jak mały 
Hongkong. Brazylia zrodziła się z portugalskiej spuścizny postkolonialnej � jak maleńkie 
Makau. Przy wszystkich różnicach co do warunków naturalnych, o tak zasadniczo 
odmiennej obecnie pozycji największych gospodarek Północnej i Południowej Ameryki 
znowu zadecydowała polityka i uwarunkowania kulturowe, wpierw te realizowane i 
rozprzestrzeniane przez metropolie, a potem � już po wybiciu się na niepodległość � 
przez suwerenne władze. I dlatego też dziś niektóre banki na Koulun nie różnią się 
bardzo od tych na Manhattanie, a wiele ulic Makau przypomina zaułki w Santa Teresa na 
przedmieściach Rio de Janeiro.  

Druga wielka globalizacja, której jesteśmy współcześnie świadkami, jest też 
walką o miejsce w przyszłości, choć innymi niż onegdaj toczy się metodami. Będzie ono 
tym lepsze, im bardziej będzie się nie tylko tej globalizacji świadkiem, ale aktywnym i 
mądrym uczestnikiem. Inaczej do tego podchodzą i lepsze rezultaty mają Chiny, inaczej i 
mniej pomyślne efekty osiąga Brazylia. Hongkong i Makau też sobie poradzą, ale my 
musimy naprawdę od czasu do czasu pomyśleć o tym, jakiż to model rynku i kapitalizmu 
nam szykuje historia i jej transformacyjny epizod.  

Większość państw Europy Wschodniej - w tym także Bułgaria, Litwa, Łotwa, 
Słowacja i Rumunia po ostatnich decyzjach szczytu UE w Helsinkach � swoją 
nadchodzącą przez następne pokolenie przyszłość może widzieć przez pryzmat zmian 
zachodzących podczas poprzedniego pokolenia w Portugalii, no bo nie w Wielkiej 
Brytanii. Tyle, że nie możemy sobie już �zafundować� nawet Makau. Możemy sobie 
wszakże spróbować stworzyć taki model rynku, aby wygrać na tej drugiej globalizacji jak 
najwięcej i wyłonić się ze swojej przeszłości jako dojrzałe już gospodarki rynkowe. 
Różne jednak były i będą jej oblicza. Najlepiej mieć miłe.  

Dosiego Roku!  
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Warszawa � Waszyngton, 24 grudnia 1999 r.  

 
 

63 
 

Fin de millénaire 
 

W 1000 roku nie nastąpił koniec świata, choć to zapowiadano. Zresztą, spośród 
około 310 milionów mieszkańców Ziemi tylko nie wielu wówczas w ogóle wiedziało, 
który to rok. Co ciekawe, o milenium wcześniej, w roku 1-ym (zerowego nie było), 
ludności na całym globie było tyle samo - około 300 milionów. Przez drugie milenium, 
które skończy się za rok, liczba ludności wzrosła dwudziestokrotnie. Teraz - gdy jest nas 
nieco ponad 6 miliardów - końca świata też nie będzie. Przeżyjemy i rok 2000. A za 
następne milenium? W roku 3000? Cóż, pożyjemy - zobaczymy. Pewnie będziemy, 
pewnie będzie nas więcej, pewnie koniec świata znowu nie nastąpi.  

Ilu będzie ludzi za tysiąc lat? Najdalej idące prognozy sięgają ledwie roku 2050. 
ONZ szacuje, że za pół wieku będzie nas 8,91 miliarda, a przecież raptem 50 lat temu 
ludzkość liczyła tylko 2,52 miliarda, a na początku wieku - w roku 1900 - jedynie 1,65 
miliarda. Podczas minionych dwu stuleci liczba mieszkańców globu zwiększyła się aż 
sześciokrotnie. Takie tempo wzrostu jest nie do utrzymania w przyszłości, choć Ziemia 
oże pomieścić nawet kilkadziesiąt miliardów ludzi. Ale wtedy byłoby naprawdę strasznie 
ciasno, więc pewnie ustabilizujemy się za kilka stuleci na poziomie kilkunastu miliardów.  

Podczas najbliższych 50 lat najszybciej rosła będzie ludność Azji, potem Afryki i 
Ameryki. Europejczyków będzie mniej. O ile obecnie mieszkańców naszego kontynentu 
jest mniej więcej tyle samo, co Afrykanów oraz ludności obu Ameryk, a Azjatów jakieś 
pięć razy więcej, to za pół wieku Amerykanów będzie dwukrotnie więcej niż 
Europejczyków, Afrykanów po trzykroć więcej, a Azjatów siedem-osiem razy tyle. 
Oczywiście, o ile demografowie się nie mylą, a i ich prognozy często zawodzą, choć 
przesłanki co do tendencji rozwojowych w zakresie przyrostu naturalnego są bardziej 
klarowne niż na innych polach.  

To ciekawe, jak mało wiemy o przyszłości, jak trudno - jeśli w ogóle - można ją 
przewidzieć. Wydawałoby się, że ogromny postęp nauki powinien to ułatwić, ale jest 
właśnie odwrotnie; to niebywały postęp nauki i technologii czyni przewidzenie 
przyszłości niemożliwym. Największe umysły drugiego milenium nie przewidywały, 
gdzie ono nas w swym końcu zawiedzie. Chociaż loty ku gwiazdom zawsze były 
oczekiwane, to jednak bardziej jako marzenie, niż realna możliwość. Teraz natomiast 
wiemy, że prawdopodobnie już przed rokiem 2020 wyprawimy się na Marsa, a eskapada 
taka potrwa dwa i pół roku. Ale co będzie dalej? Kiedy wreszcie dojdzie do kontaktu z 
cywilizacjami pozaziemskimi i jak to wpłynie na nasze życie, na gospodarkę i kulturę? 
Przecież to tylko kwestia czasu.  

Tygodnik �Time� ogłosił właśnie, że osobą kończącego się wieku jest Albert 
Einstein. Co do milenium to rankingu takiego nie było, ale chyba zostałby nim Leonardo 
da Vinci. Wybór Einsteina jest w pełni słuszny. Pośród całych dziejów ludzkości 
największe zmiany zaszły w tym jednym wieku XX. Ale to nie dzięki geniuszowi 
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polityków czy przełomom ekonomicznym, lecz dzięki nauce właśnie. Oblicze Ziemi 
nigdy tak się nie zmieniło, jak przez minione sto lat, a stało się to wskutek niebywałego 
postępu technicznego. Czy będzie on w podobnym tempie trwał? Czy możliwa jest tak 
imponująca kontynuacja, a jeśli tak, to dokąd ona nas zawiedzie za lat 100 i 1000? I 
znowu nie wiemy.  

Rozwój podczas minionych tysiącleci zaiste nie był imponujący. 12 tysięcy lat 
temu, w epoce paleolitu, pierwsza �rewolucja technologiczna� - przejście od zbieractwa i 
myślistwa do rolnictwa - rozprzestrzeniała się w tempie 5 kilometrów na rok. Potem 
przez wiele mileniów dalej się tak wlokło. Przyspieszenie w istocie nastąpiło dopiero 
około dwa wieki temu, a raz jeszcze dopiero teraz wraz z nastaniem internetu. To 
zdumiewające, ale w wiodącej co do potęgi gospodarczej części świata - na tzw. 
Zachodzie, który wpierw obejmował tylko zachodnią Europę, a potem także Amerykę 
Północną - podczas pierwszego milenium i ośmiu wieków drugiego PKB na mieszkańca 
nawet się nie potroił. Różnica wszakże między pierwszą a drugą częścią tego okresu 
polegała na tym, że podczas pierwszego 1000-lecia ani nie rosła liczba ludności, ani też 
nie potrafiła ona więcej wytworzyć. Potem zaś - prze następne 800 lat - nie tylko liczba 
ludności zwiększa się trzy razy, ale też i wydajność rośnie około dwu i półkrotnie.  

Prawdziwy postęp to jednak dopiero ostatnie dwa i pół wieku. To właśnie 
technologia robi swoje, a jej wpływu na wydajność i produkcję ekonomiści nie potrafili 
przewidzieć. Mylił się Malthus, pomylił się Marks, błędnie snuł wizję przyszłości Raport 
Rzymski. O ile pomiędzy rokiem 1-ym i 1800 PKB na mieszkańca Zachodniej Europy 
(ceny 1990 roku) zwiększył się z około 400 do 1200 dolarów, to przez kolejne 200 lat 
skacze on około 16 razy, sięgając w końcu milenium 20 tysięcy dolarów. Czy może tak 
imponująco rosnąć dalej?  

Jak najbardziej. Wystarczy tak marne tempo wzrostu jak 1,5 procent rocznie, a 
dochód podwaja się co dwa pokolenia. Wówczas za 200 lat byłby on znowu prawie 20 
razy większy. Dziś trudno to sobie wyobrazić; PKB na mieszkańca rzędu 400 tysięcy 
dolarów? Tak, to jest możliwe, choć nie oznacza, że każdy będzie jeździł Ferrari, ale za 
to będzie zdrowy, niezwykle wykształcony i nadzwyczaj wiele podróżujący - poza Ziemię 
także. I dlatego zresztą będą ludzie aż tyle wytwarzać.  

Co więcej, jeszcze większej skali postępu można spodziewać się w innych 
regionach, relatywnie zapóźnionych w stosunku do Zachodu. Szybszy będzie postęp 
Europy Wschodniej wobec Zachodniej i podczas następnego stulecia - nie trzeba na to 
bowiem całego milenium - zaniknie całkowicie dystans narosły podczas kończącego się 
wieku. Szybciej niż Ameryka Północna rozwijać będzie się Ameryka Południowa. 
Największe zmiany jednak przyniesie Azja. Chiny za 500 lat będą na równi z Zachodem, 
podobnie jak już były 500 lat temu. Afryka wciąż pozostawać będzie z tyłu, choć i tam w 
wymiarze historycznym postęp będzie ogromny.    

Aby tak było, potrzebne są tylko trzy czynniki. Pierwszy to pokój, choć w 
mijającym milenium ogrom postępu technologicznego dokonał się dzięki wojnom. 
Trzecie milenium będzie inne pod tym względem, aczkolwiek zbrojenia - obok ochrony 
środowiska naturalnego, które będzie musiało wytrzymać miliardy więcej ludzi i natłok 
służących im dóbr materialnych - nadal będą jednym z kół zamachowych wzrostu 
gospodarczego. Globalizacja jeszcze sporo wykona zakrętów, ale we wspólnej wiosce 
można się sprzeczać, lecz nie warto wojować. To się już nie opłaci, a sposoby dominacji 
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będą zupełnie inne. Decydować będą kapitały i zarządzanie, a nie broń i przewaga 
militarna. To mamy już za sobą.  

Drugi czynnik to technologie. Z tego punktu widzenia przyszłość należy do nauki, 
a postęp będzie niebywały. Aż żal, że tylko tak małą jego cząstkę uda się zobaczyć na 
własne oczy. Nawet wyjątkowo udany wiek XX na tym tle imponował już tak nie będzie, 
aczkolwiek nawet w wieku XXX będzie wspominany z wielkim uznaniem. Udało się 
nam żyć w niezłym czasie. 

Trzeci wreszcie czynnik to czas. A ten biegnie szybko. Przecież ani się 
spostrzegliśmy, jak właśnie kończy się drugie milenium. Trzecie też szybko przeleci.          
            

Lake Placid, 1 stycznia 2000 
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Boom konca wieku 

 
Inaczej kończył się wiek XIX. Wówczas kapitalizm był �klasyczny�. Może już nie 

aż tak niemiłosiernym wyzyskiem podbudowany jak w czasach, gdy Engels w 1844 roku 
pisał �O położeniu klasy robotniczej w Anglii�, ale nadal nie było wiele lepiej, a 
amerykańskim robotnikom nawet nie marzył się weekend, a co najwyżej 60-ciogodzinny 
tydzień pracy. W USA akcje znajdowały się wówczas w rękach ludzi szczególnie 
bogatych i były skoncentrowane w niewielu bankach. Jeszcze w przeddzień Wielkiego 
Kryzysu w 1929 roku ledwie półtora miliona Amerykanów - 1,2 procent ludności - 
posiadało jakiekolwiek akcje.  

Inaczej kończy się wiek XX. Obecnie 63 miliony Amerykanów obecnych jest na 
rynku kapitałowym, najczęściej za pośrednictwem rozmaitych funduszy inwestycyjnych, 
którym powierzyło swoje oszczędności. W 1986 roku było około 1800 takich funduszy 
kontrolujących 700 miliardów dolarów. Wielki boom fin de siecle zwiększył ich ilość 
ponad czterokrotnie. Teraz jest ich prawie 7700 i kontrolują już 6,2 biliona dolarów. To 
mniej więcej tyle, co 40-krotny PKB Polski.  

Z pewnością rynek jest obecnie bardziej demokratyczny niż kiedykolwiek 
wcześniej. Z jednej strony wchodzi nań ze swymi oszczędnościami coraz więcej 
przedstawicieli klasy średniej, z drugiej strony narastają nierówności majątkowe i 
społeczne. Skrajny, najbogatszy jeden procent społeczeństwa amerykańskiego posiada 
ponad 40 procent wartości wszystkich akcji. Uboższe 40 procent społeczeństwa z kolei 
ma w sumie więcej długów niż aktywów ulokowanych na rynku kapitałowym. Nic 
dziwnego, skoro trwa na nim niebywały boom, ale zarazem większość robotników wciąż 
zarabia realnie mniej niż 20 lat temu. Rynek wszakże kwitnie. Przyczynia się do tego 
wiele czynników, które zmieniły oblicze amerykańskiego kapitalizmu w końcowej fazie 
XX wieku. W innych krajach zachodzą podobne procesy, choć ani na taką skalę, ani w 
takim tempie.  

W USA aktualnie połowa gospodarstw domowych posiada oszczędności na rynku 
kapitałowym. W 1980 roku tylko 6 procent rodzin miało lokaty w funduszach 
inwestycyjnych. W roku 1990 było to już 25 procent, a w 1999 aż 47 procent. O ile 
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jeszcze w 1985 roku ponad połowa aktywów finansowych gospodarstw domowych 
ulokowana była w depozytach bankowych, to obecnie 77 procent znajduje się w 
papierach wartościowych, a tylko 23 procent w bankach. Kapitał zebrany na rynku tylko 
w 1998 roku przekroczył 2,5 biliona dolarów, to jest pięciokrotnie więcej niż 10 lat 
wcześniej. Rok miniony był z tego punktu widzenia jeszcze bardziej znaczący, a to 
dlatego, że wszystkie podstawowe wskaźniki giełdowe ponownie poszły mocno w górę.   

Tego przed rokiem się nie spodziewałem, zakładając raczej (nie ja jeden) głęboką 
korektę Dow Jones w dół. A wzrósł on o kolejne 25 procent. Standard & Poor�s 500 jest 
wyższy o blisko 20 procent, a Nasdaq aż o 86 procent. Są analitycy, którzy zakładają, że 
Dow Jones wzrośnie w tym roku do jakichś 13 tysiecy punktów i może zwiększać się 
nieustannie przez następne 6-8 lat, sięgając nawet 20-25 tysięcy.  

Osobiście nie jestem takim nie poprawnym optymistą. Nadal uważam, że 
notowania gieldowe sa mocno przeszacowane i powinny spaść. Zresztą wartość wielu 
akcji już spada. Na koniec roku akcji, których wartość zmniejszyla sie o ponad 30 procent 
poniżej ich szczytowych notowań z lat 1998-99,  było aż 65 procent pośród firm 
uwzględnionych w indeksie Nasdaq, 57 procent pośród firm notowanych na giełdzie 
nowojorskiej i 49 procent wśród firm ujętych w S&P 500. Większość akcji zatem spadła, 
a indeksy ciągnione są w górę przez niewiele firm robiących na rynku furorę. Są to 
głównie przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii. Zaliczaja sie tutaj takze rozmaite 
firmy internetowe, czesto w ogole nie osiagajace zyskow ze swej dzialalnosci. Dowodzi 
to czysto spekulacyjnego charakteru ich wysrubowanych notowan.    

W olbrzymiej mierze jednakze rozkwit ostatnich trzech lat związany jest z obecną 
fazą rewolucji naukowo-technicznej. Dopiero teraz tak naprawdę rozpędza się machina 
trzeciej rewolucji przemysłowej. Z jednej strony obfitość kapitału może finansować 
eksplozję związaną z rozpowszechnianiem się internetu, podobnie jak w XIX wieku bez 
doplywu kapitalu z Europy, w oparciu tylko o amerykanskie zasoby finansowe, nie bylby 
mozliwy rozwoj linii kolejowych, a w slad za tym i nowoczesnego kapitalizmu. Z drugiej 
strony na świecie jest już ponad 11 milionów internetowych kont brokerskich, przez które 
przechodzi aż 17 procent globalnego handlu akcjami. Operujący na tej światowej, 
powszechnie dostępnej giełdzie inwestorzy zdecydowanie preferują tzw. firmy 
technologiczne, co znakomicie ciągnie ich notowania w górę. Nic dziwnego przeto, że 
większość zmian, jakie zaszły w tym wieku na nowojorskiej giełdzie, to efekt ostatnich 
trzech lat.  

Decydują zatem hurra-optymistyczne oczekiwania coraz bardziej masowego 
inwestora - nakręcane skądinąd przez profesjonalnych brokerów i menadżerów licznych 
funduszy inwestycyjnych - oraz dynamicznie rozwijające się firmy technologiczne, w tym 
przede wszystkim internetowe. Taki boom może jeszcze przez jakiś czas potrwać, ale nie 
liczyłbym ani na zbyt wiele, ani na zbyt długo. Jednocześnie ciężar gatunkowy rynku 
będzie przesuwał się nadal z NYSE do Nasdaq. Dwa lata temu kapitalizacja Nasdaq - 
około 2,6 biliona dolarów - stanowiła czwartą część kapitalizacji giełdy nowojorskiej. W 
zeszłym roku z kapitalizacją 4,8 biliona było to 30 procent. W tym roku udział ten 
przekroczy już jedną trzecią.  

Czy są jednak racjonalne podstawy, aby wydłużać horyzont takiego optymizmu aż 
na 6-8 lat, jak czynią to niektórzy? A co potem? Drastyczny spadek w dół, czy też 
długotrwała stagnacja? Mieliśmy już niezły okres w latach 50-ych, kiedy to Dow Jones 



 144

między 1949 a 1961 rokiem skoczył w gore o 500 procent. Potem przez dużo dłużej było 
dużo spokojniej. Historie zatem się zdarzają, ale czy się powtarzają? Wątpię, choć 
inwestorów nieustannie przybywa. W naszej części świata też. O ile rozkwit sprzed 
półwiecza związany był z powojennym przyspieszeniem i dlatego też nie mógł trwać zbyt 
długo, o tyle obecny boom wynika między innymi z przyspieszenia związanego z końcem 
zimnej wojny. Impulsy stąd płynące też się wyczerpują.  

Nie wyczerpuje się jednak - jak się okazuje raz nie pierwszy i nie ostatni - ludzki 
optymizm i wiara w przyszłość. Ponad 90 procent tych, co wtedy - w latach 1949-61 - 
rodziło się i co najwyżej oszczędzało w śwince albo SKO, teraz pozostawia swoje zyski 
kapitałowe na giełdzie. Ponad jedna trzecia inwestorów uważa, że �byczy� rynek trwał 
będzie przez następny rok lub dwa, a kolejna jedna trzecie, iż utrzyma się on nawet 
dłużej. No to może i się utrzyma. Wiara cuda czyni.  

 
Bethesda, 7 stycznia 2000 r.  
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Ucieczka do dolara 
 
 Skoro w różnych regionach świata trwają kryzysowe procesy, trwają też 
eksperymenty co do sposobów ich przezwyciężania. Gdy niespełna rok temu Brazylia 
zdewaluowała swoją walutę i następnie upłynniła jej kurs, inne kraje latynoamerykańskie 
borykające się z poważnymi problemami strukturalnymi musiały na to odreagować. 
Odmiennie postąpiła 36-ciomiliona Argentyna, odmiennie 12 milionowy Ekwador. 
Międzynarodowe implikacje ich reakcji są także odmienne, gdyż różna jest skala 
związków tych krajów z gospodarką światową, w tym różna jest wielkość ich zadłużenia. 
Ponadto dochód narodowy Argentyny jest aż szesnastokrotnie większy niż w Ekwadorze. 
Jest on także - co warto wiedzieć - ponad dwukrotnie większy niż w Polsce.   
 Przed niespełna rokiem Argentyna stojąc w obliczu zagrożenia kryzysem 
walutowym ogłosiła zamiar dolaryzacji, a więc wprowadzenia do obiegu pieniądza, 
którego podażą nie da się sterować poprzez jego drukowanie na własnym podwórku. 
Działałoby to jako swoisty kaftan bezpieczeństwa broniący gospodarkę przed ekscesami 
polityki, których w innym przypadku ze względu na piętrzące się słabości strukturalne i 
instytucjonalne nie udaje się uniknąć. Deklaracja zamiaru ucieczki do dolara była zatem 
swoistą próbą �zaczarowania� rynku, który wtedy  raczej oczekiwał załamania się 
obowiązującego tam od 1991 roku systemu �currency board�. Sztywne związanie kursu 
peso z dolarem w relacji 1:1 wytrzymało tę próbę i taki kurs utrzymuje się do tej pory. 
Daje to pożądany efekt stabilizacji cen, ale - niestety - niewiele więcej. W minionym roku 
ceny nawet nieco obniżyły się, spadając o 1,8 procent. Nie udaje się jednak w ten sposób 
wyeliminować deficytu budżetowego, który wyniósł prawie 7 miliardów dolarów (albo 
peso, jak kto woli), czyli 2,5 procent PKB.  

Narastające problemy z finansowaniem dużego i coraz trudniejszego do 
kontrolowania długu publicznego, pogłębione dodatkowo trwającą od zeszłego roku 
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recesją, skłoniły właśnie nowego prezydenta - Fernando de la Rua - do zwrócenia się do 
parlamentu z wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego w gospodarce i przyznanie 
mu specjalnych uprawnień, między innymi w postaci prawa do redukcji zatrudnienia w 
sektorze państwowym oraz restrukturyzacji długu publicznego. Przedtem udało się mu 
przeprowadzić budżet zmniejszający deficyt w tym roku do 4,5 miliarda dolarów, a to 
głównie poprzez podniesienie podatków. Do dolaryzacji jednakże jakby nawet dalej niż 
rok temu, gdy zadeklarował ją były prezydent - Carlos Menem.  
 Jakby niepomny tych doświadczeń nowy z kolei prezydent Ekwadoru - Jamil 
Mahuad - też w minionych dniach zaskoczył świat, deklarując już nie tylko zamiar 
dolaryzacji, ale wręcz inicjując jej wprowadzenie. Tyle że Ekwador jest w znacznie 
trudniejszej sytuacji. Po pierwsze, nie występuje tam �currency board�, od którego - 
teoretycznie biorąc - łatwiej przejść do dolaryzacji. Po drugie, deficyt budżetowy sięga 7 
procent PKB, nic więc dziwnego, że nie powiodły się próby utrzymania w ryzach inflacji 
i wahań kursu walutowego. Po trzecie, destabilizacja finansowa jest już daleko posunięta. 
Po dewaluacji i upłynnieniu reala w sąsiedniej Brazylii wkrótce potem podobnie postąpił 
Ekwador, co pociągnęło za sobą inflację w wysokości 61 procent oraz deprecjację 
pieniądza aż o 67 procent (w Brazylii inflacja w 1999 roku wyniosła tylko 8,1 procent, a 
real zdeprecjonował się o 50 procent). Po czwarte, gospodarka Ekwadoru dotknięta jest 
głęboką recesją i w minionym roku PKB zmniejszył się aż o 7,3 procenta. Po piąte, kraj 
ten bez mała zbankrutował, ogłaszając niewypłacalność w odniesieniu do obsługi długu 
zagranicznego - pół miliarda dolarów w Euro-obligacjach oraz 6 miliardów w obligacjach 
typu Brady�ego, czyli restrukturyzujących już wcześniej niespłacalne zobowiązania. Po 
szóste wreszcie, o ile Argentynie udaje się (wciąż jeszcze) utrzymać rezerwy walutowe na 
relatywnie wysokim poziomie przekraczającym nieco 22 miliardy dolarów, to w 
Ekwadorze wynoszą one jedynie 1,25 miliarda.  
 Krótka przeto historia ekwadorskiego kryzysu jest taka, że i tym razem usiłowano 
rozwiązać problemy stabilizacji i wzrostu w oparciu o nie sprawdzającą się wciąż 
neoliberalną ortodoksję monetarną. W myśl jej założeń do wzrostu gospodarczego - a tym 
samym odzyskania zdolności do spłaty długu zagranicznego - miałoby dojść głównie 
poprzez stabilizację monetarną. W tym celu próbowano pokonać inflację przy pomocy 
wysokich stóp procentowych mających ustabilizować kurs walutowy. Zarazem cięcia 
wydatków budżetowych (wobec braku zdolności zwiększania dochodów) miały 
zrównoważyć finanse publiczne. Jeszcze na początku ubiegłego roku prezydent Mahaud 
głosił z przekonaniem zamiar redukcji ubóstwa - a jest ono w Ekwadorze ogromne - 
poprzez szybką liberalizację gospodarki i zduszenie inflacji. Dzisiaj to ona zwiększa 
zakres biedy i dusi jego politykę. Stąd późniejsze ogłoszenie niewypłacalności, co było 
tym razem dyskretnie uzgodnione z MFW. Notabene, MFW sugerował podobny postępek 
także Rumunii i Pakistanowi, chcąc w ten sposób wciągnąć w większym stopniu sektor 
prywatny w ponoszenie kosztów przewalających się po świecie kolejnych fal kryzysu 
finansowego, ale kraje te na to nie poszły.    
 Problem przeto jest szerszy. Otóż nie wykluczając, że z czasem kolejne kraje - 
zwłaszcza w Ameryce Środkowej i regionie Karaibów - będą sukcesywnie wprowadzać 
na swoim terytorium dolary amerykańskie jako lokalną walutę, dochodzenie do tego 
wymaga innej sekwencji działań. W pierwszej kolejności trudno liczyć na to, że w chorej 
gospodarce dobrze zadomowić da się zdrowy pieniądz. Ani trwający już prawie całą 
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dekadę argentyński eksperyment z �currency board� - a więc w pewnym sensie z 
częściową dolaryzacją - ani też ostatnie desperackie posunięcia władz Ekwadoru nie 
eliminują konieczności rozwiązania wielu problemów strukturalnych, przede wszystkim 
zaś zrównoważenia finansów publicznych na ścieżce trwałego wzrostu gospodarczego. 
Nic dziwnego zatem, że władze USA odnoszą się powściągliwie wobec zamiarów 
dolaryzacji, o których są informowane prawie w tym samym czasie, co opinia publiczna. 
Nie odcinają się jednak od takich planów, gdyż to mogłoby pogrążyć zainteresowane 
kraje w jeszcze większych trudnościach.  
 Teraz mamy dyskretne przyzwolenie na następny eksperyment, bo stare recepty 
już nie mają zastosowania, skoro wątpią w nie nawet ich niedawni zwolennicy. Ten 
eksperyment to dolaryzacja. Kluczowe w tym kontekście są dwa pytania. Pierwsze 
dotyczy poziomu rezerw walutowych. Na tym tle perspektywy Ekwadoru, a zwłaszcza 
dolaryzacji jego systemu monetarnego, rysują się marnie. Minister finansów - Alfredo 
Arizaga - zapowiedział, że 80 procent ze znajdujących się w obiegu 423 miliardów sucre 
zostanie wymienionych po kursie 25 tysięcy za dolara. W obiegu zatem pozostać miałoby 
około 85 miliardów sucre obok wprowadzonych tą drogą do cyrkulacji 300 milionów 
dolarów. Oznaczałoby to faktycznie dwuwalutowość gospodarki, z dominującą jedynie 
pozycją dolara, nie wspominając już nadal szerokiego zakresu gospodarki naturalnej 
występującej pośród Indian amazońskiej dżungli i Keczua z wysokich Andów. 
Równocześnie mają być skonwertowane depozyty oszczędnościowe w bankach 
opiewające na równowartość 700 milionów dolarów.  
 Drugie kluczowe pytanie dotyczy kondycji sektora bankowego. A ta jest bardzo 
słaba, zważywszy na grubość portfela złych długów i niską kapitalizację oraz ograniczoną 
kryzysem płynność finansową. Należy zatem przyjąć, że depozyty bankowe trudno 
byłoby utrzymać - nie mówiąc już o ich zwiększeniu, co byłoby nader pożądane - po ich 
automatycznym przeksięgowaniu na dolary. To może okazać się newralgiczne w całym 
planie i w tym miejscu eksperyment może nie wypalić, gdyż ludzie - tak przedsiębiorcy, 
jak i konsumenci - ufać muszą nie tylko prezydentom figurującym na amerykańskich 
banknotach, ale przede wszystkim tym, którzy rządzą w ich własnych krajach.  
 

Nowy Jork, 15 stycznia 2000 r.  
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Trudno przewidzieć wczoraj 

 
Prawie zewsząd słychać, że ostateczne ukształtowanie się stopy inflacji w 

minionym roku nie było zaskoczeniem. Otóż jak najbardziej było i to bez mała dla 
wszystkich. Te dziwne deklaracje i oświadczenia kojarzą się z pewnym siebie 
komunikowaniem dzisiaj, że przewidziało się właściwie pogodę na wczoraj. To tak jakby 
zapomniano na chwilę o tym, że prognozy - nie tylko finansowe - formułuje się na 
przyszłość, a nie na przeszłość, choć i tę, jak wiadomo, trudno przewidzieć.  

Wszystkie prognozy inflacji - tak formułowane przez rząd oraz NBP, jak i 
poprzez rodzime instytucje badawcze oraz analityków zagranicznych banków 
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inwestycyjnych - okazały się nietrafne. Liczy się bowiem to, co przewidywano na 
początku, a nie w zaawansowanym trakcie procesu, a zwłaszcza już po zakończeniu roku. 
Tak rząd, jak i NBP nie tyle błędnie przewidywał  stopę inflacji, ile nie potrafił sprostać 
postawionym przed samym sobą zadaniom. Dla tych instytucji inflacja to nie wielkość 
prognozowana, ale przede wszystkim klarowny cel aktywnej polityki ekonomicznej, do 
realizacji której mają w swych rękach wszystkie podstawowe instrumenty.  

Bank centralny mierzył na inflację w końcu 1999 roku rzędu 6,6 do 7,8 procent, a 
tymczasem współtworzył z rządem politykę, która skazała nas na wzrost poziomu cen 
konsumpcyjnych o 9,8 procent. A to, gdy porównać realia do dolnego przedziału 
założonego celu, oznacza przestrzelenie celu aż o połowę. Jeśli zatem w grudniu i 
styczniu słyszymy, że ubiegłoroczna stopa inflacji nie była zaskoczeniem, to jest to 
zdumiewające.  

Co spowodowało takie odchylenie? Tylko po części czynniki obiektywne, 
zwłaszcza silna zwyżka cen ropy naftowej i pogorszenie się terms of trade. Kluczowe 
jednak znaczenie ma, z jednej strony, nieskuteczna kontrola podaży pieniądza (wzrost aż 
o 19.5 procent) oraz sposób przeprowadzanie niektórych reform strukturalnych, z drugiej 
strony. Zbyt głębokie obniżenie stóp procentowych na początku roku i ich zbyt późne 
podniesienie w jego końcowej fazie zrobiły swoje, podobnie jak pchnięcie cen w górę 
przez rosnące koszty importu w ślad za spadającym gwałtownie kursem walutowym, 
którego kształtowanie na czas jakiś wymknęło się spod kontroli władz monetarnych.   

Słaba z kolei koordynacja polityki konkurencji oraz prywatyzacji i liberalizacji 
powoduje, że głównym czynnikiem nasilającym inflację stają się ponadprzeciętnie 
rosnące ceny usług. Skoczyły one aż o 12,4 procent, podczas gdy żywność podrożała już 
tylko o 6 procent. Wzrost czynszów o 22,7, cen gazu o 14,4 i elektryczności o 12,9 
procent musiał podnieść znacznie ogólny poziom cen. Do tego - także w tym roku - 
istotnie dokładają się podwyżki cen usług finansowych (głównie bankowych) oraz 
telekomunikacyjnych. W tym ostatnim przypadku idą one szybko w górę w ślad za 
prywatyzacją nie poprzedzoną dostateczną demonopolizacją tego sektora.  

Ktoś może powiedzieć, że taka już jest natura inflacji w warunkach transformacji, 
że w każdym roku minionej dekady była ona wyższa niż zakładano. To prawda, ale jest tu 
kilka ważących różnic. Po pierwsze, rok 1999 jest jedynym w minionej dekadzie, kiedy 
stopa inflacji wzrosła. Po drugie, skala odchylenia stopnia realizacji celu od jego 
zakładanej wielkości jest rekordowa. Po trzecie, rozbieżność między planem a 
rzeczywistością jest zasadniczo skutkiem błędnej polityki, a nie wadliwości prognozy. I 
to jest przyczyna, dla której dzisiaj usiłuje się mówić, że niby prawidłowo przewidziano 
wczoraj.             

Obecnie podobną sytuację jak w przypadku inflacji mamy w odniesieniu do 
dochodu narodowego.  Ubiegłoroczne zmiany wielkości PKB są już przesądzone - tak jak 
wczorajsza pogoda - tyle, że w odróżnieniu od tej aury nie wiemy jeszcze dokładnie, jak 
dokładnie się one ułożyły. A w tym przypadku prognozy podczas minionego roku 
zachowywały się jak wahadło - odwrotnie niż w odniesieniu do inflacji, gdzie każdy 
kolejny miesiąc przynosił gorsze, ale cały czas zaniżone szacunki. Początkowo panował 
nieuzasadniony optymizm, nie oparty o rzetelną analizę polityki makroekonomicznej, 
która prowadziła do innych niż zamierzone efektów. Stąd też kiedy było oczywiste, że 
nastąpiło głębokie załamanie dynamiki gospodarczej, sfery rządzące utrzymywały, iż 
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tempo wzrostu gospodarczego nie obniża się aż tak bardzo, jak to się faktycznie już 
działo.  Jedynego ministra, który o tym otwarcie mówił, skłaniano, aby nie mówił albo też 
mówił co innego, choć niekoniecznie prawdziwego. Nieco później - w obliczu 
kumulujących się negatywnych faktów w sferze produkcji - górę zaczął brać pesymizm, 
choć dobrze, że nie w pełni uległy mu kręgi rządowe.  

Obecnie - po ogłoszeniu, że PKB w trzecim kwartale zwiększył się o 4,9 procent, 
a głównie na tle informacji o wysokim wzroście produkcji przemysłowej w grudniu - 
pojawia się powtórnie nadmiar optymizmu. Niektórzy wyprowadzają z niego już nawet 
prognozy 6-cio do 7-mio procentowego przyrostu PKB w tym roku. Otóż pomijając już 
fakt, że byłoby to w ujęciu długofalowym nie przyspieszenie, a jedynie powrót na ścieżkę 
szybkiego tempa wzrostu, którą już z powodzeniem kroczyliśmy w latach realizacji 
�Strategii dla Polski�, jest to mało realne. Powrót na taką ścieżkę nie jest bowiem funkcją 
odwrócenia się jakoby jedynie niekorzystnej koniunktury i wygaśnięcia działania szoków 
zewnętrznych, tak jak zejście z niej nie było następstwem takich dopustów. Jedno i drugie 
jest zasadniczo funkcją polityki gospodarczej i to jej błędy są grzechem pierworodnym. 
Błędy prognozy najczęściej mają już charakter wtórny.   

Problem jest wszakże szerszy, gdyż mylą się nie tylko rządzący politycy i 
zaplecze popierających ich ekonomistów, którzy zapowiadali większe tempo wzrostu 
produkcji, a mniejsze cen, podczas gdy dzieje się niestety odwrotnie. Mylą się też liczni 
niezależni eksperci i to jest dużo ciekawsze. Dlaczego tak się dzieje? Otóż prognozy to 
też towar i obraca się nim szeroko na globalnym rynku. Nie jest tak, że są one w każdym 
przypadku formułowane autonomicznie. Tak organizacje międzynarodowe, jak i 
prywatne instytucje opierają się na oficjalnych prognozach i zakładanych przez władze 
celach polityki gospodarczej.  

Biorą je za punkt wyjścia (i niekiedy także za dobrą monetę), a potem tylko 
weryfikują w zależności od tego, jakie sami czynią założenia co do funkcjonujących 
mechanizmów i uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Stąd też ich prognozy 
wobec krajów o jako tako już ustabilizowanej gospodarce - a tak jest przecież w 
przypadku Polski - niewiele różnią się od rządowych, przy czym w mniejszym stopniu 
odchylają się od nich prognozy organizacji międzynarodowych niż prywatnych banków i 
niezależnych instytutów.  I tak na rok 1999 MFW oczekiwał wzrostu PKB o 4,7 procent, 
a niektóre banki inwestycyjne nawet poniżej 2 procent. Fakt, były i takie jak Deutsche 
Bank, który zakładał nadmiernie optymistycznie wzrost aż o 4,5 procent, nikt jednakże 
nie był w swych prognozach tak nierealistyczny jak nasz rząd.     

Natomiast stopa inflacji (grudzień do grudnia) przewidywana przez 16 
największych, operujących na naszym rynku zagranicznych banków inwestycyjnych 
wahała się od 5,8 procent (w przypadku Morgan Stanley Dean Witter) do 7,9 procent (w 
przypadku Chase Manhattan). Pomijając te skrajności, oscylowała ona w wąskim pasie 
od 6 do 7,5 procent, a średnia wynosiła 6,8 procent. Traktować to należy jako jeszcze 
jeden pośredni dowód na to, że inflacja mogła z pewnością być o przynajmniej dwa 
punkty procentowe niższa, nawet jeśli uwzględnić nie przewidywany wcześniej skok cen 
ropy naftowej i implikacje tego dla naszych cen wewnętrznych. Banki inwestycyjne 
uwierzyły, że można było to osiągnąć skuteczną polityką finansową. To nie tyle te banki 
pomyliły się w swoich prognozach, ile rząd w swojej polityce. Ale one mogą się mylić, 
gdyż niekoniecznie czynią to na nasz koszt.  
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Waszyngton, 22 stycznia 2000 r.  

 
 

67 
  

Drzemiacy kontynent 
 
 Czy nadchodzi okres ekonomicznego przebudzenia sie Afryki?  Kontynent, ktory 
glownie w latach 60-ych i 70-ych emancypowal sie politycznie przechodzac gwaltownie 
przez proces dekolonizacji, dotychczas nie byl w stanie wlaczyc sie w korzystny dla siebie 
sposob w swiatowy obieg gospodarczy. Afryka jest wciaz na uboczu i nadal � choc juz od 
pokolenia albo dwoch niepodelegla � stanowi glownie z jednej strony zrodlo pozyskiwania 
wielu surowcow dla bogatszej czesci swiata, a z drugiej strony rozwijajacy sie rynek zbytu 
na produkty stamtad importowane.  
 Zroznicowanie gospodarcze Afryki jest ogromne, ale jeszcze wieksze kontrasty � 
jesli pominac Afryke Poludniowa � mozna znalezc w Ameryce Lacinskiej, a zwlaszcza w 
Azji.  Bieda jednak najwieksza jest wlasnie w Afryce.  Tam znajduje sie najwiecej 
panstw z dochodem narodowym ponizej tysiaca dolarow na mieszkanca.  O ile takich 
panstw jest az 23, o tyle tylko jedno, Mauritius � mala wyspa polozona na Oceanie 
Indyjskim, z ledwie nieco ponad milionem mieszkancow � ma dochod przekraczajacy 
10.000 tysiecy dolarow na glowe. Oczywiscie, nie dzieki cukrowi, ale turystyce. Na 
kontynencie natomiast najlepiej maja sie Libijczycy z GDP na mieszkanca rzedu 6.700 
dolarow i Afryka Poludniowa z dochodem 6.200 dolarow. Jedynie jej biala ludnosc, 
podobnie jak w sasiedniej przepieknej Namibii, zyje na standardzie dawnych 
europejskich kolonizatorow.  
 Z biedy niezwykle trudno sie wyrwac. Brakuje tak kapitalu finansowego, jak i 
ludzkiego. W wielu panstwach przecietnie zycie trwa ponizej 50 lat. W Etiopii literalnie 
gloduje ay osiem milionow ludzi, a wielu z glodu umiera. W najbiedniejszym � i ludnym 
bo ponad 50-ciomilionym � kraju kontynentu, w Kongo, zyje sie za 400 dolarow rocznie. 
Zyje sie zatem krotko, bo srednio tylko 49 lat. Jesli do tego dochodzi jeszcze 23-
procentowy analfabetyzm, to trudno optymistycznie patrzec w przyszlosc. Zwlaszcza, ze 
tak ten kraj, jak i w sumie az jedna trzecia Afryki bezposrednio lub posrednio uwiklany 
jest w kosztowny i destrukcyjny konflikt zbrojny.  
 Jak zatem liczyc na wyrwanie sie do przodu, gdy sa kraje � jak Burkina Faso � 
gdzie mniej niz piata czesc ludnosci potrafi czytac? Jak liczyc na wzrost gospodarczy, 
gdy ciezar olbrzymiego dlugu zagranicznego przygniata i tak nader marne budzety? Jak 
uruchomic wzrost w obliczu chronicznego niedostatku kapitalu? Sa to dramatyczne 
pytania, na ktore szuka sie odpowiedzi nie od dzis. Teraz jednak wydaje sie, ze Afryka 
ma szanse takze wejsc w faze emancypacji ekonomicznej i zaczac rozwijac sie w 
przyspieszonym tempie. Aby tak sie jednak stalo, wiele musi byc spelnionych warunkow. 
 Nie tylko konflikty militarne trapia ten region, ale takze plaga AIDS i malarii. Jest 
to takze siedlisko najwiekszego skorumpowania rzadow i ich administracji. W tych 
dniach wlasnie w Szwjacarii zamrozono 645 milionow dolarow na kontach bylego 
dyktatora Nigerii � generala Sani Abacha � i jego sitwy. Fortune wywieziona za granice 
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przez bylego dyktatora Konga � generala Mobutu � po jego smierci szacowano na jakies 
siedem-osiem miliardow dolarow. Nie mozna bylo wytransferowac tyle kapitalu nie tylko 
bez wiedzy, ale i udzialu partnerow z krajow rozwinietych.   
 Z takiej perspektywy widac, co nalezy zrobic, aby wyrwac sie do przodu. 
Oczywiste jest, ze warunkiem niezbywalnym trwalego postepu jest pokoj, ale jakze wiele 
pozostaje tu do zrobienia. Kazda inicjatywa � zwlaszcza ludzi tej klasy, co Nelson 
Mandela � jest bardzo cenna. Konieczne jest tez okielznanie panoszacej sie korupcji i 
nepotyzmu, gdyz w innym przypadku tak srodki pochodzace z prywatyzacji (a wszedzie 
jest cos do korzystnego sprywatyzowania), jak i kapital oraz pomoc finansowa plynaca z 
zagranicy nie przekladaja sie na produktywne inwestycje prorozwojowe. Dopiero w takim 
kontekscie sensu nabrac moga kolejne pojawiajace sie inicjatywy, zwlaszcza usilujace 
wprzegnac spolecznosc miedzynarodowa i kapital prywatny do kieratu wyciagajacego 
Afryke z wiekowego zacofania.  
 Na wybrzezu Atlantyku � w stolicy Gabonu Libreville � wlasnie zakonczyl sie 
szczyt przywodcow ponad 20 panstw Afryki. W spotkaniu tym uczestniczylo takze 
kierownictwo MFW, ktorego rola w Afryce w obecnej fazie rosnie. Bierze sie to m. in. 
stad, ze az polowa tzw. HIPIC, a wiec najbiedniejszych i zarazem zadluzonych ponad 
miare krajow, to gospodarki Czarnego Ladu. Polityczny przelom zatem, jaki udalo sie 
osiagnac w zeszlym roku w sprawie zasadniczej redukcji tego i tak niesplacalnego 
zadluzenia, daje teraz szanse, ze wiele bardzo biednych panstw pozyska troche srodkow 
na finansowanie swego rozwoju. Notabene, Polska takze w skromnym stopniu w tym 
slusznym przedsiewzieciu uczestniczy, inwestujac w projekt okolo 12 milionow dolarow. 
Francja wlasnie skreslila 100 procent rzadowego zadluzenia HIPIC na kwote siedmiu 
miliardow frankow. Daleko tez posunela sie juz wczesniej Wielka Brytania i Niemcy. 
Pod naciskiem miedzynarodowych organizacji pozarzadowych przestaly ociagac sie 
USA. Jedynie Japonia, wobec ktorej HIPIC (takze afrykanskie) maja najwieksze 
zobowiazania, pozostaje z tylu. Ale tylko do czasu.       

Miast dlawic sie zatem splacaniem rat i odsetek od pozyczek, ktore niestety czesto 
byly zle wykorzystywane, teraz bedzie mozna zainwestowac w poprawe fatalnej 
infrastruktury i w kapital ludzki, zwlaszcza w oswiate. To z kolei moze w 
sredniookresowej perspektywie przyciagnac wiecej zagranicznego kapitalu prywatnego, 
przede wszystkim inwestycji bezposrednich, bez ktorych przyspieszenia wzrostu nie da 
sie sfinanowac.  

Takie przyspieszenie zreszta w niektorych gospodarkach juz ma miejsce. Gdyby 
nie tak niski poziom startu i gdyby nie duzy przyrost naturalny, to srednia roczna stopa 
wzrostu PKB 3,2 procent w latach 1997-99 i oczekiwane na ten rok przyspieszenie az do 
5,0 procent oceniane byloby pozytywnie. Abstrahujac od faktu, ze najszbciej obecnie 
rowija sie Mozambik � jedno z najbiedniejszzch panstw swiata - niezle takze radza sobie 
Tunezja i Sudan, a od dluzszego juz czasu Ghana i Uganda. To wlasnie prezydent 
Ugandy Museveni przekonywal mnie, ze Afryka sie budzi. Nie tyle ze snu, co z letargu, a 
w jego obrazowym opisie przeobraza sie z brzydkiej poczwarki w pieknego motyla. Oby. 
A MFW chce te mutacje wspierac.  

W tym celu na szczycie w Gabonie Michel Camdessus mowil z kolei - moze nie 
az tak poetycko jak afrykanski lider - o glebokich zmianach i historycznej deklaracji 
przyjetej tamze. Nazwal ja nawet �Biblia MFW i Banku Swiatowego� przesadzajac 
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sporo, ale ma ku temu prawo, skoro i tak odchodzi z firmy. Faktem natomiast jest, ze 
przedlozyl pewna nowa inicjatywe w zakresie kredytowania projektow przez MFW pod 
nazwa �Ograniczanie ubostwa i wspieranie wzrostu�. Chodzi w niej o to, ze kraje 
korzystajace z takiej linii finansowania bede mialy duzo wiecej do powiedzenia w sferze 
zaprogramowania przedsiewziecia. Trzeba miec nadzieje, ze nic z tego nie pojdzie na 
wydatki militarne, a i Szwajcarzy tez wpierw mniej zobacza, a pozniej mniej szukac bede 
musieli po kontach. W Afyce tez sa banki.       
 

Waszyngton, 28 stycznia 2000 r. 
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Dane dobre, zla polityka 
 
 Trzeba zachowac spokoj. To jest dobra rada zawsze w trudnej sytuacji, a do takiej 
doprowadzono polska gospodarke. Spokoj jest tym bardziej konieczny, jesli z tej trudnej 
sytuacji mozna znalezc w miare rozsadne wyjscie. A tak jest, jesli tylko gory nie wezmie 
panika. Wtedy bowiem popelnia sie jeszcze wieksze bledy. A narobiono ich w ostatnich 
latach juz dostatecznie wiele.   
 Ktos moglby powiedziec, ze tak do konca to nie wiadomo, w jakiej sytuacji 
naprawde znajduje sie nasza gospodarka. Opinii jest przeciez wiele, takze posrod 
fachowcow. Niektore sa wrecz krotochwilne, oto bowiem jedna z gazet donosi, ze �... co 
tak naprawde stalo sie w ostatnich miesiacach 1999 roku, ekonomisci nie sa w stanie 
wytlumaczyc�. A to dlatego, ze z pytaniem zwrocono sie do takich ekonomistow, ktorzy 
albo nie potrafia, albo nie chca tego wyjasnic, gdyz musieliby przy okazji wyjasnic takze, 
dlaczego sami tak bardzo sie pomylili. Ekonomistow jest wielu i teraz akurat najlepsza ku 
temu pora, aby zwrocic sie do tych, ktorzy wczesniej prawidlowo diagnozowali i 
prognozowali, a takze postulowali alternatywne dzialania w sferze polityki gospodarczej.   
 Dzialo sie jednak tak, ze gdy na przyklad minister J. Kropiwnicki wielokrotnie 
przestrzegal (bo dobrze przewidywal, co sie stac musi przy kontynuowaniu blednej linii 
polityki finansowej), to bez mala stracil posade. W rzadzie, no bo jako ekonomista prace 
zawsze znajdzie, zwlaszcza ze potrafil wyjasnic to, co innym przychodzi z trudem. 
Przestrzegal takze przez caly czas profesor Z. Sadowski, znajacy nie tylko teorie 
ekonomii, ale i praktyke gospodarcza jak malo kto. Ostrzegali niektorzy czlonkowie Rady 
Polityki Pienieznej, jak B. Grabowski. Robilo to wielu innych ekonomistow zarowno w 
kraju, jak i zagranica. Nie zwalajmy wiec na ekonomistow, gdyz nader bogate (w 
poglady) jest nasze grono.  Jedni potrafia wyjasnic, inni czasami nie.       
 A co sie stalo? Otoz w koncu nadszedl czas, kiedy po kolei ogloszono wszystkie 
podstawowe wskazniki makroekonomiczne opisujace miniony rok. I wszystkie one po 
kolei okazuja sie nie tylko gorsze niz we wczesniejszym okresie, ale takze gorsze niz 
oficjalne przewidywania, jakze czesto podpierane przez tych ekonomistow, ktorzy teraz 
�nie potrafia wyjasnic�.   

Inflacja � 9,8 procent - nie tylko wyniosla duzo wiecej niz zakladal budzet, ale po 
raz pierwszy od dziesieciu lat wzrosla. Deficyt finansow publicznych, jak przyznaje 
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szczerze sam wiceminister tego resortu, podniosl sie do okolo 3,5 procent PKB.  
Bezrobocie siegnelo 13 procent, wzrastajac zasadniczo, bo wynosilo juz �tylko� 9,5 
procent. PKB wzrosl ledwie o okolo 4 procent, nie tylko duzo mniej niz w latach 
poprzednich rzadow, ale takze mniej niz w roku 1998. I wreszcie przyszla ostatnia z 
oczekiwanych informacji: deficyt obrotow biezacych bilansu platniczego siegnal az 7,6 
procent. To nawet wiecj niz (czarno) przewidywal minister Kropiwnicki.   
 Sytuacja zatem nadal znacznie sie pogarsza i to na wszystkich kluczowych 
odcinkach. Przy okazji minister finansow jednakze stwierdza, ze na szczycie 
gospodarczym w Davos o polskiej gospodarce mowilo sie dobrze. Otoz nie do konca, 
gdyz jedni mowia dobrze, inni zle. To zalezy. Od czego? Otoz warto sobie wyraznie 
odpowiedziec na takie pytanie, ma to bowiem daleko idace implikacje.   
 Pomijajac opinie tych, ktorym brakuje ostrosci spojrzenia wypaczonego przez 
fakt, ze w innych krajach regionu dzieje sie duzo gorzej niz w Polsce, posrod tak 
analitykow, jak i inwestorow, tak ekspertow, jak i uczonych narasta sceptycyzm i 
negatywne oceny polskiej gospodarki. To widac wyraznie i w Davos, i w Waszyngtonie. 
Czy nie ma wobec tego chwalebnych opinii o tym, co sie u nas dzieje i co polityka robi, 
aby tak dziac sie moglo? Oczywiscie, ze sa. I prawem kazdego ministra czy ekonomisty 
slyszec to, co mile wlasnemu uchu, ale ich obowiazkiem jest rzetelnosc diagnostyczna i 
skutecznosc polityczna pod katem realizacji interesow wlasnej gospodarki - tak 
przedsiebiorstw, jak i gospodarstw domowych, tak inwestorow, jak i konsumentow. Dane 
ilustrujace ubiegly rok potwierdzaja, ze na tym polu jest niedobrze.     

Dlaczego zatem ktos jeszcze nas chwali, zwlaszcza zagranica? Z oczywistych 
przyczyn. Otoz to, co jest dla nas problemem i wyzwaniem, dla kogos innego moze byc 
powodem do zadowolenia i miara jego sukcesu. Wiec jak tu nie chwalic? Przeciez deficyt 
handlu zagranicznego � najwiekszy w naszej ponad 1000-letniej historii � siegajacy w 
1999 roku az 14,5 miliarda dolarow oznacza, ze inne kraje sprzedaly o tyle wlasnie 
wiecej dobr u nas, niz w Polsce zakupily. To daje ich firmom zyski, ludziom tamze 
zatrudnienie, rzadom tamtych panstw dochody. Nie chwalic?   

Przeciez gleboki deficyt finansow publicznych finansowany jest takze 
przyspieszona wyprzedaza aktywow panstwowych, a jest oczywiste, ze taka 
prywatyzacja, zbijajac ceny ponizej wartosci, jest korzystna dla zagranicznych 
inwestorow.  Nie chwalic?                       
  Przeciez wymykajacy sie powoli spod kontroli deficyt na rachunku biezacym jest 
w rosnacej mierze mierze finansowany krotkoterminowym kapitalem spekulacyjnym, 
ktory przynosi wysokie zyskie. Jak szacuje, juz tylko okolo 56 procent tego deficytu (bylo 
az 93 w roku 1996, kiedy wynosil jedynie okolo 1 procent PKB) finansowane jest przez 
bezposrednie inwestycje zagraniczne. Wysokie realne stopy procentowe i korzystne 
lokaty w akcjach sa zrodlem intratnych dochodow zagranicznych inwestorow. Jest to 
glownie rezultat redystrybucji, a nie poprawy efektywnosci, bo ta sie nie zwieksza. Przy 
niskiej dynamice dochodu narodowego i rownoczesnie spadajacej rentownosci rodzimych 
przedsiebiorstw zyski z operacji na warszawskiej gieldzie (w dolarach liczac) wyniosly 
pomiedzy Davos�98 a Davos�99 okolo 28 procent. Nie chwalic?   
 Chwalic. Wiec ci, co maja ku temu powody, chwala. Coraz mniej wszakze, bo to 
tez ekonomisci, a w dodatku najczesciej potrafiacy wyjasnic, co sie dzieje. Otoz dzieje sie 
niedobrze i to juz niepokoi takze tych, co jeszcze chwala, gdyz zaczynaja sie obawiac, ze 
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i oni moga ku temu wkrotce stracic powody. Moze teraz zatem do konca przebije sie 
racja, ze koncepcja tzw. schladzania gospodarki byla duzym bledem. Przeciez byla 
podbudowana argumentacja, ze ma przyniesc poprawe salda handlu i obrotow biezacych! 
A wzrosl on z 3 w roku 1997 do 4,3 rok pozniej i teraz az 7,6 procent. Mial takze spasc 
deficyt finansow publicznych, a jego wzrost skalnia rzad do uciekania sie do nieudolnych 
prob jego ukrywania. Inflacji, ktora miala spasc, a wzrosla, nawet nie probuje sie 
schowac, bo nie ma gdzie i jak.     
 Nie da sie wyregulowac zasobow i strumieni wylacznie poprzez dzialania po 
stronie stop procentowych i nieskuteczne skadinad proby ograniczania deficytu 
budzetowego. Nie uda sie tez zlych tendencji w bilansie platniczym odwrocic, liczac na 
ozywcze skutki deprecjacji zlotego, notabene procesu, ktory tez wymknal sie spod 
kontroli. Trzeba zatem siegnac do innych metod ograniczania dynamiki importu, a nade 
wszystko stymulowania eksportu, w tym zwlaszcza do instrumentow polityki 
przemyslowej.   
 Szansa w tym, ze rzad ma stalowe nerwy i zachowuje spokoj. Czasami nawet za 
dlugo, bo teraz okazuje sie, ze ma sensowny program ozywiania eksportu aktualizowany 
latem zeszlego roku. Nie ma tylko zdolnosci do jego realizacji. I to juz jest dramat. 
Trzeba zatem rzadowi pomoc, aby sytuacja nie wymknela sie spod kontroli. Tak jak dane.   

Problem zatem nie w tym, ze to dane - jak krzycza niektore tytuly prasowe - sa 
zle. Dane sa dobre, nawet bardzo, bo coraz wyrazisciej pokazuja, do czego prowadzi zla 
polityka. To widac juz golym okiem.  Chociaz to zalezy od tego, kto i skad patrzy.              
 

Bloomington, 4 lutego 2000 r. 
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Pozegnanie z Camdessus 
 
 Zaraz potem jak Polska przystapila do Miedzynarodowego Funduszu Walutowego 
w czerwcu 1986 roku, na jego czele stanal Michel Camdessus. Do MFW weszlismy 
ponownie, gdyz bylismy wsrod wspolzalozycieli tej instytucji zaraz po II Wojnie 
Swiatowej.  Po kilku ledwie latach opuscilismy ja na dlugi okres centralnego planowania. 
Teraz opuscil ja Camdessus � jej wieloletni dyrektor zarzadzajacy. Z tej okazji w nowej 
czesci biurowca firmy, w samym centrum Waszyngtonum, odbylo sie pozegnalne, tlumne 
przyjecie. Przemawiano i wznoszono toasty przakaszajac je ostrygami.  

Gdy z Camdessus spotkalem sie po raz pierwszy, w tym miejscu stal maly 
kosciol. Wtedy Fundusz sie rozbudowywal - takze w sensie doslownym - bo na gwalt 
przybywalo problemow. Byl pomysl, aby kosciol pozostawic i zbudowac nad nim cala 
strukture, ale gore wziely argumenty, ze to nie przystoi, aby swiatynia pieniadza wznosila 
sie nad swiatynia boska. Na koszt firmy zatem kamien po kamieniu przeniesiono kosciol 
na specjalnie wykupiona dzialke i gdy teraz wieczorami stad wychodze, nie slychac juz 
choralnego spiewu metodystow.   
 MFW rozbudowywal sie wowczas, gdyz nagle stanelo przed nim wiele 
dodatkowych zadan. Globalizacja nabierala impetu, kryzys zadluzeniowy nastreczal 
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kolejnych trudnosci, a towarzyszaca tym procesom liberalizacja rynkow finansowych 
wymagala specjalnego zaangazowania sie organizacji. Najwiekszym wyzwaniem jednak 
byla posocjalistyczna transformacja. Na poczatku lat 90-ych do MFW � podobnie jak do 
Banku Swiatowego, ktory takze pieknie sie rozbudowal � przystapily wszystkie kraje 
posocjalistyczne, w tym pietnascie republik poradzieckich. To stworzylo nowa sytuacje w 
gospodarce swiatowej, a tym samym dla MFW.  
 Michel Camdessus byl jego szefem przez trzynascie lat. Dla jednych byly to lata 
pechowe, dla innych szczesliwe, a on sam uwaza, ze dla niego udane wyjatkowo. To 
wlasnie kompleks zadan zwiazanych z transformacja systemowa w naszej czesci swiata 
byl sprawa zasadnicza jego kadencji. Gdy teraz rozmawiamy, to widze wyraznie, jak 
ewoluuja jego � i instytucji � poglady na temat transformacji. Sam moze tego sobie do 
konca nie uswiadamia, tak jak wielu z nas nie jest swiadomych zmiany wlasnego 
wygladu, choc czas biegnie. W koncu gdy patrzec w lustro, wyglada sie codziennie tak 
samo. Podobnie jak Fundusz, ktory odbija sie w oknach Banku Swiatowego po drugiej 
stronie ulicy, a taki sam juz nie jest.    
 Gdy dzis byly juz szef poteznego MFW przyznaje, ze nikt nie przewidywal 
ogromu wyzwan, jakie przynosi tworzenie gospodarki rynkowej, zwlaszcza w Rosji, to 
nie jest to do konca prawda. Chodzi o to, ze tych, ktorzy przewidywali, nie sluchano 
dostateczenie uwaznie. Bedac zaproszony tutaj dwukrotnie na poczatku  dekady � wpierw 
w 1991 i potem w 1992 roku � czesto mialem okazje spierac sie na tematy zwiazane z 
drogami i bezdrozami transformacji. Wtedy i nadal uwazam, ze zbyt wiele bylo tu 
ortodoksji i cieszyc sie teraz mozna, ze poglady ulegaja zmianom we wlasciwa strone. 
Obecnie o instytucjonalnych aspektach funkcjonowania wylaniajacych sie rynkow, o 
koniecznosci dbalosci o zrownowazony spolecznie podzial dochodow, o nowej aktywnej 
roli panstwa w sterowaniu gospodarka mowia tu juz wszyscy, a sam Camdessus jakby 
najwiecej.  
 Przyznaje on, ze jedynym istotnym bledem tych trzynastu jakze trudnych lat byla 
niedostateczna troska o ksztaltownie wlasciwego wizerunku MFW w oczach swiatowej 
opinii publicznej. Fakt, instytucji tej przypisuje sie wiecej grzechow niepopelnionych niz 
autentycznych. Ale tych drugich przeciez tez nie brakuje. Camdessus zegna sie wszakze z 
firma w przekonaniu, ze w istniejacych warunkach zrobiono wszystko, co bylo mozliwe. 
Sadze jednak, ze mozna i trzeba bylo zrobic jeszcze wiecej i lepiej. W jednym wszakze 
zgadzam sie z nim w pelni, choc troche inaczej ujmujemy to zagadnienie. 
 Otoz byly dyrektor zarzadzajacy � swoisty �minister finansow swiata� � twierdzi, 
ze MFW zostal pozostawiony sam sobie w obliczu historycznego wyzwania, jaki 
przyniosla posocjalistyczna transformacja, a zwlaszcza wspoldzialanie w tworzeniu 
zupelnie od podstaw gospodarki rynkowej na terenie bylego Zwiazku Radzieckiego.  Ja 
natomiast zawsze podkreslam, ze to mozni tego swiata (zwlaszcza grupa G-7) w zbyt 
duzej mierze posluguja  sie Funduszem. W konsekewncji za wiele zalezy od MFW. Tak 
bylo kiedys w naszym przypadku, tak jest obecnie w przypadku Rosji. Tak bylo w 
odniesieniu do niedawnego kryzysu w Azji Poludniowo-Wschodniej, ktory okazal sie dla 
organizacji chyba jeszcze wiekszym zaskoczeniem niz upadek Zwiazku Radzieckiego, 
tak jest w przypadku problemu  niesplacalnego zadluzenia najubozszych panstw swiata.  
 Polska dzieki determinacji i madrej polityce sobie poradzila, choc trudne 
mielismy chwile. Bylo tez i tak, ze wejscie na prywatne rynki kapitalowe bylo 
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uzaleznione od uprzednich uzgodnien i realizacji porozumien z MFW, bardziej nawet niz 
od rzeczywistego stanu naszej gospodarki. Rosja wskutek braku tejze determinacji i zlej 
polityki rady sobie nie daje. I jesli ktos zrzuca przynajmniej czesc winy za te 
niepowodzenia na Fundusz, to nie bez przyczyny. MFW za wiele na siebie bierze, 
zgadzajac sie tez na podejmowanie narzuconych, choc niewykonalnych ze wzgledu na 
profil organizacji zadan. Jest to zreszta szerszy problem oddzialywania na te organizacje 
z zewnatrz, zwlaszcza przez czolowych udzialowcow z grupy G-7.   
 Moje osobiste, tak oficjalne, jak i prywatne kontakty z Michelem Camdessus 
przez wszystkie te lata byly dobre i owocne. Z pewnoscia byl on sojusznikiem linii 
�Strategii dla Polski� i popieral nasze zmagania o przebudowe gospodarki i korzystna 
integracje ze swiatem. Nadal to czyni. Takze i z tego powodu, ze zarowno MFW, jak i 
jemu bardzo zalezy na naszym sukcesie, gdyz przyznaja sie do jego wspolautorstwa. W 
jakiejs mierze na pewno slusznie. Fundusz pomogl nam wiele. To trzeba docenic. Ale 
nawet przy uroczystych okazajach o bledach tez trzeba pamietac, choc nie wznosi sie za 
nie toastow.    
 Podczas naszej ubieglotygodniowej dlugiej rozmowy przyznal, ze prowadzenie tej 
firmy to jak jazda za kierownica Ferrari. Ciekawe, ze kiedys uciekalem sie do takiego 
samego porownania, gdy prowadzilem polska gospodarke. Camdessus dodal przy tym, ze 
prezesura banku centralnego � a przyszedl tutaj w 1987 wprost z szefa Banku Francji � to 
nudne, latwe i malo wyzywajace zajecie, podobnie jak kierowanie duza, ciezko 
zaladowana ciezarowka. Coz, problem w tym, ze Ferrari inaczej jezdzi sie we Francji, 
inaczej w Polsce, a jeszcze inaczej w Rosji i w USA. Za to na pewno jezdzi sie szybko, a 
kierowce wciaz ponosi, ze nie moze w pelni wykorzystac mocy maszyny. Rzecz jednak w 
tym, ze z innych powodow w roznych czesciach tego swiata. A zmienil sie on przez te 
minione trzynascie lat duzo bardziej niz pogodny wciaz Michel Camdessus.   
                      

Waszyngton, 12 lutego 2000 r.  
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Przedwiosnie ludow? 
 
 Ten rok jest szczegolny nie tylko dlatego, ze zmienaja sie wieki i millenia, ale 
przede wszystkim dlatego, iz jakosciowo zmienia sie sytuacja. Najblizsze lata przyniosa 
wielkie przeksztalcenia w gospodarce swiatowej i bede to zmiany zaiscie rewolucyjne. Z 
jednej strony dopiero teraz impetu nabiera czwarta wielka rewolucja przemyslowa, 
wskutek ktorej oblicze przemyslu i sposob produkcji zmieni sie podczas najblizszych 
dziesieciu lat bardziej niz stalo sie to w trakcie minionych lat piecdziesieciu. Z drugiej 
strony powoli, ale wyraznie narasta stan przedrewolucyjny w odniesieniu do sytuacji 
spoleczno-politycznej. Inaczej jednak sie ona jatrzy pod powierzchnia naszego 
swiatowego zycia, inaczej niz onegdaj kumuluja sie podskorne napiecia, inne sa 
mechanizmy ich powolnego, ale nieuniknionego przebijania sie do powszechnej 
swiadomosci. Wszystko to dlatego, ze nieodwracalnie wkroczylismy w ere globalizcji. A 
wraz z nia � rowniez zupelnie nowych wyzwan i  problemow.  
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  Nie nalezy ich lekcewazyc, a niestety tak sie dzieje. Kwestionowanie legitymacji 
rosnacych w sile miedzynarodowych organizacji pozarzadowych domagajacych sie 
nowego porzadku ekonomicznego poprzez poslugiwanie sie naiwna argumenatcja, ze nie 
pochodza one z demokratycznych wyborow, jest wielkim politycznym bledem. Czesto to 
wlasnie rzady pochodzace z takich wyborow � a takze ich niektore organizacje 
miedzynarowe, posiadajace takze swoje samodzielne interesy � uciekaja sie do swoistej 
�demokratury� narzucajacej wiekszosci swiatowej spolecznosci lad, ktorego ona nie chce.    

Seria nabierajacych rumiencow demonstracji organizowanych od Ameryki 
poprzez Europe do Azji to nie przypadek, ani tez nie ekscesy niezrownowazonych ludzi, 
ale wyraz nierozwiazanych, bo i nierozwiazywalnych w ramach istniejacych ukladow i 
polityk sprzecznosci. Gdy sledzi sie doniesienia i komentarze na temat zajsc 
towarzyszacych nieudanemu szczytowi Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) w Seattle, 
potem Swiatowemu Forum Gospodarczemu w Davos, ostatnio 10-mu zgromadzeniu 
ministerialnemu ONZ-owskiej Konferencji d/s Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w 
Bangkoku (a wkrotce podobnie bedzie podczas nadchodzacej w kwietniu wiosennej sesji 
MFW i Banku Swiatowego w Waszyngtonie), to � zwlaszcza bedac Polakiem � ma sie 
swoiste déjà vu. To juz gdzies kiedys bylo. Juz gdzies kiedys sluchalismy o huliganach i 
warcholach, o nierozumieniu niczego z madrej i dobroczynnej polityki rzadzacych, o 
naruszaniu porzadku spolecznego oraz szkodzeniu instytucjom oficjalnym, ktore nie 
tylko dobrze chca, ale jeszcze lepiej, oczywiscie, czynia. Niestety, jest to duzo bardziej 
zlozony problem, tyle ze tym razem juz na skale swiatowa. Moze Bangkok to jeszcze nie 
swiatowy Gdansk, ale Seattle to juz na pewno globalny Radom� 

Globalizacja bezsprzecznie jest wyrazem ekonomicznego postepu. Wiecej, jest 
ona takze logiczna konsekwencja postepu technologicznego, ekonomicznego i 
spolecznego. W dlugim okresie sily wyzwolone przez dyskredytacje realnego socjalizmu, 
postep technologii i dynamike zliberalizowanego handlu sa nie do powstrzymania. I jesli 
w Bangkoku rzecznik miedzynarodowych organizacji pozarzadowych � Alejandro 
Bendana � zarzuca bylemu szefowi MFW, ze jest on jakoby ��winien zbrodniom 
przeciwko ludzkosci�, to jest to taki globalny leperyzm. Ale jesli ten drugi twierdzi, ze 
glowna linia przewodnia dzialan MFW jest walka z bieda, to brzmi to jak prowokacja.  

Racje ma natomiast Sekretarz Generalny ONZ, Kofi Anan, oskarzajacy kraje 
najbogatsze o zle przygotowanie i nieumiejetne poprowadzenie szczytu WTO, a 
zwlaszcza o niedostateczne wspomaganie, a niekiedy wrecz hamowanie rozwoju krajow 
zacofanych. Racje ma tez Dyrektor Generalny Miedzynarodowej Organizacji Pracy 
(ILO), Juan Somavia, akcentujac, ze globalizacja obok swych licznych dobrodziejstw w 
sposob oczywisty niszczy w wielu regionach swiata tradycyjne miejsca pracy (np. u nas w 
gornictiwe czy rolnictwie, gdzie indziej w przemysle wlokienniczym), nie absorbujac 
wyzwolonych przy tym nadwyzek sily roboczej w przemyslach najwyzszych technik, te 
bowiem rozwijaja sie gdzie indziej.   

Nie da sie rozladowac kumulujacego sie w ten sposob potencjalu rewolucyjnego 
bez przelomu w dostepie krajow biedniejszych do tego wspanialego, nowego swiata, 
czyli do globalnego rynku. To wymaga drastycznego ograniczenia lub wrecz zniesienia 
barier celnych i pozataryfowych, co uruchomi kolo zamachowe wzrostu stymulowanergo 
przez eksport. Droga zatem prowadzi nie poprzez ograniczanie liberalnego handlu i 
rozwoj protekcjonizmu, jak chcieliby niektorzy protestujacy przeciwko posuwajacej sie 
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szybko do przodu globalizacji, ale przez asymetryczna liberalizacje dostepu do rynkow z 
wiekszymi komparatywnymi korzysciami dla krajow dazacych do emancypacji.    

Nie da sie zneutralizowac narastajacych pretensji i wyeliminowac towarzyszacej 
im zlosci bez korzystnego dostepu do kapitalu, bez czego nie mozna wyrwac sie do 
przodu i ograniczac narastajacej wciaz nierownosci. Slimaczacy sie proces oddluzenia 
tzw. HIPIC musi byc fundamentalnie przyspieszony, o czym mowi nawet prezydent 
Banku Swiatowego James Wolfensohn, choc on mowi, a biurokracja i partykularne opory 
w lonie grupy G-7 oraz sprzeczne interesy roznych lobbies robia swoje. Ten dlug musi 
byc po prostu pilnie umorzony, co jest warunkiem pozyskania nowego kapitalu, 
zwlaszcza prywatnego. Globalizacja nie moze polegac na dlawieniu sie jednych pod 
ciezarem niesplacalnego dlugu udzielanego im czesto przez moznych tego swiata, czesto 
na cele nieprodukcyjne, w tym zbrojenia, podczas gdy oni sami ekscytuja sie gospodarka 
kasyna, przerzucajac z szybkoscia swiatla olbrzymie kapitaly przynoszace krociowe zyski 
� takze z krajow, ktore nie rozwijaja sie dostatecznie szybko ze wzgledu na glod 
kapitalowy powodowany nadmiernymi transferami.   

Zenujace jest, ze pomimo czerpania tak znakomitych profitow z dotychczasowej 
fazy globalizacji kraje najbogatsze w istocie ograniczaja swoje wsparcie dla rozwoju 
ubozszych gospodarek i ich korzystnej integracji z ukladem swiatowym. To dowodzi 
skali narastajacej i  niesprawiedliwej redystrybucji. W latach 70-ych i 80-ych oficjalna 
pomoc panstw OECD dla rozwoju w swiecie systematycznie spadala i teraz siega ledwie 
okolo 0,25 procent ich rosnacego znacznie � takze dzieki globalizacji � dochodu 
narodowego. Jedynie kraje skandynawskie i Holandia loza na wspieranie rozwoju krajow 
biednych ponad 0,7 procent swego PKB (najwiecej Dania, bo prawie 1 procent), tj. 
zgodnie z oficjalnie deklarowanymi celami.  

Ale to jest malo, bo male to kraje. USA daje marne 0,22 procent, z czego 
wiekszosc to glownie militarna pomoc dla Egiptu i Izraela, co z rozwojem niewiele ma 
wspolnego. Podobnie Wielka Brytania przeznacza na ten cel tylko 0,27 procent. Cala 
pomoc w skali swiata siega jedynie 53 miliardow dolarow rocznie, a gdyby utrzymac ja 
na wzglednym poziomie z poprzednich dekad, to juz byloby o jakies 20 miliardow 
wiecej. Gdyby zas USA transferowaly relatywnie tyle co Dania, to globalny efekt bylby 
az o 60 miliardow dolarow wiekszy.          

To nie ulica (choc w nia zawsze i wszedzie trzeba roztropnie sie wsluchiwac), 
lecz glowny ekonomista UNCTAD, Yilmaz Akyuz, mowi, ze MFW i BS � najbardziej 
wazace organizacje swiatowe, bo posiadajace pieniadze, a wiec mogace szybciej 
pomagac, ale i narzucac okreslona polityke � sa zdominowane przez narody bogate, 
zwlaszcza USA. Przy okazji dalekich wciaz do konstruktywnego zwienczenia dyskusji na 
temat nowego porzadku instytucjonalnego gospodarki swiatowej, chronia one ich interesy 
i dlatego sa oporne w braniu pod uwage interesow krajow rozwijajcych sie. Nie nalezy 
miec zludzen, ze dotyczy to rowniez krajow posocjalistyczznej transformacji.  

W historii to wlasnie chciwosc i glupota � zwlaszcza ze strony moznych �
prowokowaly do rewolucji. Co ciekawe, katalizowaly je reformy, ktore co swiatlejsi 
probowali przeprowadzic, aby bylo lepiej, ale zarazem po to, by do stanu rewolucyjnego 
nie doszlo. Jesli chciwosc i glupota trwaly, a reform nie starczalo, to w koncu jednak 
wybuchaly rewolucje. Teraz tez narasta stan przedrewolucyjny i jesli nie dokona sie 
daleko posunietego przewartosciowania priorytetow, jesli nie zajda glebokie zmiany w 
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funkcjonowaniu instytucji obslugujacych globalna gospodarke, to klopoty bede doprawdy 
na wielka, bo swiatowa skale. Ten rok to tylko takie nowe przedwiosnie ludow.              
 

Waszyngton, 19 lutego 2000 r. 
 

71 
 

 Nie tedy wiedzie droga 
 
 To jeszcze nie slepy zaulek, ale juz kreta uliczka, ktora dokad prowadzi � nie do 
konca wiadomo. Seria bledow polityki finansowej na szerszym tle braku klarownej 
strategii rozwoju polskiej gospodarki daje sie we znaki coraz wyrazniej. Odczuwaja to nie 
tylko producenci i konsumenci, ale takze decydenci. Minister finansow krytykuje bank 
centralny, a ten odpowiada zarzutami kierowanymi na druga strone ulicy. Ktos moglby 
powiedziec, ze znamy to juz z niedawnych lat, kiedy to nasza gospodarka miala sie 
znakomicie lepiej, ale jest pomiedzy tamtymi dyskusjami a obecnymi sporami zasadnicza 
roznica. Wtedy nie tylko produkcja rosla, a inflacja spadala, ale nade wszystko, co sie 
szybko okazalo, racje mial minister finansow, a nie NBP. Teraz zas obie strony sie myla i 
stad tez nie za bardzo wiedza, co czynic.  
 Obecna polityka fiskalna oparta jest w istocie na takich samych przeslankach jak 
polityka pieniezna, tzn. na przekonaniu, ze drogi pieniadz bezwarunkowo prowadzic 
musi do ograniczenia inflacji, a to z kolei do poprawy sytuacji na wszystkich innych 
polach. I to jest oczywista nieprawda. Problem w tym, ze mimo nieustannie 
dostarczanych przez rzeczywiste procesy rynkowe dowodow na to, ze obie strony 
wyznajace te doktryne sie myla, zadna nie jest w stanie dokonac jej gruntownej rewizji. 
Nic dziwnego, ze tym bardziej nie potrafia skoordynowac instrumentow polityki fiskalnej 
i monetarnej tak, aby sluzylo to stabilizacji i szybkiemu wzrostowi produkcji. Rzeczy 
zaczynaja wymykac sie spod kontroli po obu stronach Swietokrzyskiej.    
 Podrecznikowe formulki (ktore jednakze kazdy porzadny profesor odrazu 
zaopatruje komentarzem �ale�) faktycznie glosza, ze wyzsze stopy procentowe 
zmniejszaja popyt na pieniadz oraz moderuja presje inflacyjna. Zachecaja one tez, 
generalnie biorac, do oszczedzania, a zniechecaja do zaciagania kredytow. Bardzo 
ciekawe jednak, dlaczego tak sie nie dzieje u nas, skoro NBP ponownie podnosi stopy, 
tym razem zaskakujac nawet tych, dla ktorych jest to dobra wiesc. Podwyzka 
oprocentowania w listopadzie miala zaowocowac obnizeniem inflacji oraz poprawa 
niebezpiecznie juz wysokiego deficytu rachunku obrotow biezacych. Dzieje sie zas 
odwrotnie: inflacja przyspiesza, a deficyt nadal narasta i w styczniu znowu byl wiekszy 
niz tego oczekiwaly wladze monetarne i fiskalne.  
 Moglby ktos powiedziec, ze wlasnie dlatego, iz za malo podniesiono stopy 
procentowe i nalezalo je wysrubowac jeszcze wiecej. Taki poglad tez nie jest bez sensu, 
gdyby tylko przyjac, ze sens mialaby polityka, ktorej jedynym celem byloby zduszenie 
inflacji i zmniejszenie deficytu obrotow biezacych, bez wzgledu na negatywne implikacje 
dla produkcji, zatrudnienia, inwestycji, konsumpcji. Taka recepte, choc w innych 
okolicznosciach, usilowano z powszechnie znanymi zlymi skutkami zaaplikowac na 
poczatku lat 90-ych. Dzis jednak na podobne szkodliwe eksperymenty nie byloby juz 
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przyzwolenia politycznego. Szokowe podniesienie stop procentowych nie wchodzi w 
rachube � i slusznie � a miarkowane na procent czy dwa jest nieskuteczne, gdyz podmioty 
gospodarcze na takie zmiany sa malo wrazliwe.  
 Takie zmiany podnosza zas ogolne koszty funkcjonowania gospodarki (a przez to 
zmniejszaja konkurencyjnosc rodzimych firm) oraz koszty funkcjonowania calego 
panstwa. Pieniadz staje sie drozszy, drozsze zatem staja sie produkty wytwarzane poprzez 
obracanie nim i w gore ida koszty obslugi dlugu publicznego, co jest szczegolnie 
niedogodne dla rzadu i ministra finansow. Jednakze skoro jest on doktrynalnie 
zwolennikiem polityki uprawianej przez bank centralny, to w niezwykle niezrecznej staje 
sytuacji, gdy musi ja krytykowac, sam obiektywnie odczuwajac jej dotkliwosc.   
 Dylemat jest wszakze bardzo powazny i na tym etapie trudny juz do 
bezkonfliktowego rozstrzygniecia. Powstal on troche �na zyczenie�, gdyz jeszcze dwa 
lata temu nie bylismy skazani ani na ponowne przyspieszenie inflacji, ani tez na 
wymykajaca sie spod kontroli zewnetrzna nierownowage finansowa. W latach 1994-97 
juz szlo dobrze, a dopiero pozniejsza polityka �schladzania� narobila szkod, ktore teraz 
sie pietrza. W pewnym sensie NBP tez jest ofiara tej polityki, gdyz � zwlaszcza w 
krotkim okresie, a przeciez w takim operuje � stoi wylacznie wobec alternatywy: zmienic 
czy nie aktualne stopy procentowe? A argumentow aby zmienic (tych podrecznikowych 
takze), ma mnostwo. Rosnie inflacja, wiec niech rosna tez i stopy procentowe.  

Ale inflacja rosnie przede wszystkim dlatego, ze jest inspirowana polityka rzadu, 
a nie tylko wzglednym nadmiarem pieniadza kreowanym przez rzekomo zbyt miekka 
polityke pieniezna. Ponadto to nie ceny zywnosci, ktore powiekszyly sie w poprzednim 
miesiacu �tylko� o 7,6 procent (w porownaiu ze styczniem 1999), ale glownie zwyzka 
cen uslug az o 11,7 procent - prowokowana m.in. decyzjami finansowymi rzadu oraz 
prywatyzacja w warunkach monopolistycznych - pcha wskaznik inflacji. W styczniu ceny 
poszly w gore o 10 procent nie dlatego, ze przyspieszyla podaz pieniadza, gdyz ten 
wskaznik akurat spadl. I to istotnie, bo z 19,7 procent w grudniu do 15,6 w styczniu (w 
ujeciu punktowym rok do roku). Nie wykluczone, ze byl to w jakiejs mierze skutek 
listopadowej zwyzki stop procentowych, ktora skadinad powinna zapasc wczesniej i 
inaczej byc rozlozona w czasie. Wiedziec trzeba, ze inflacji plynacej z drozyzny uslug nie 
zwalcza sie manipulacjami stopami procentowymi. Monopolisci z pewnoscia z narzutem 
wlicza sobie rosnace koszty finansowe w ceny.  
 Dylemat stoi inaczej. Rzecz nie w tym, ze podnoszac stopy procentowe skloni sie 
ludzi, aby mniej konsumowali, a wiecej oszczedzali i wtedy popyt nie bedzie ciagnal cen 
w gore. Tak by bylo, gdyby inflacja juz byla bardzo niska. Tak by bylo, gdyby nie spadalo 
zaufanie do rzadu. Tak by bylo, gdyby silnie nie dzialaly kosztowe mechanizmy inflacji. 
Tak by bylo, gdyby szybko nie drozaly importowane nosniki energii. Tak by bylo � i to 
jest nader wazne � gdyby podwyzki stop procentowych nie pociagaly za soba aprecjacji 
zlotego i, konsekwentnie, drozszego importu.  
 Glowny dylemat polityki polega na tym, ze od rzadu nie ma co oczekiwac 
znaczacego zmniejszenia de facto 3,5-procentowego deficytu budzetowego i w ten 
sposob zredukowania zagregowanego popytu. Od NBP natomiast nie nalezy oczekiwac, 
ze chaotycznymi podwyzkami oprocentowania zmniejszy popyt i w rezultacie ograniczy 
inflacje oraz poprzez zmniejszenie importu takze deficyt rachunku biezacego. Niestety, 
podwyzszone stopy i wzmocniony czasowo zloty zniechecaja do ekspansji eksportu, a 
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tedy przeciez prowadzi wlasciwa droga. Slabnacy eksport z kolei zwieksza, a nie 
zmniejsza deficyt obrotow biezacych i dlatego pod polityka ostatnich ponad dwu lat 
skoczyl on az do blisko 8 procent PKB.  

Sa wszakze i beneficjenci takiej polityki. Pomimo iz inflacja nad Dunajem jest 
dokladnie taka sama jak nad Wisla (w styczniu odpowiednio 10,0 i 10,1 procent), to 
krotkoterminowe stopy procentowe jeszcze przed ich ostatnimi zmianami byly u nas az o 
prawie 600 punktow bazowych wyzsze niz na Wegrzech (odpowiednio 17,67 i 11,86).  
Ciekawe, ze mimo to Wegry tydzien wczesniej obnizyly o pol punktu procentowego 
wszystkie trzy podstawowe stopy procentowe banku centralnego. Gubernator G. Suranyi 
sprzyja w ten sposob podatnikom, bo redukuje koszty obslugi ich przeciez dlugu 
publicznego, poniewaz nizsze sa wowczas rowniez dochody kapitalu spekulacyjnego, 
ktory wygrywa znakomicie na swoja korzysc zroznicowanie stop procentowych w naszej 
czesci Europy.  

O ile polityka polskich wladz finansowych daje krotkoterminowym inwestorom 
zagranicznym az okolo 800 punktow bazowych wiecej niz uzyskuja oni na przyklad na 
obligacjach niemieckich, to Wegrzy sprowadzili te roznice ponizej 400 punktow, a Czesi 
juz tylko do okolo 240. U nas przeciez tez bylo juz duzo mniej niz teraz. Obecne 430 
punktow bazowych roznicy miedzy Polska a Wegrami oraz az 560 miedzy Polska a 
Czechami powoduje dodatkowy naplyw kapitalu krotkoterminowego, a to oddzialuje 
przeciez pro- a nie antyinflacyjnie! Inwestorzy jednak sa zadowoleni i chwala, bo z 
punktu widzenia ich interesow jest ku temu dobra przyczyna. Rzecz w tym, ze ich 
dochody sa wydatkami naszych podatnikow.  

Kolo sie zamyka. Nie jest to bynajmniej zaklety krag, jesli tylko potrafi sie 
wyrwac z doktrynerstwa, a nade wszystko jesli ma sie wlasciwa strategie harmonijnego i 
szybkiego rozwoju. Czas bylby wracac do tej, ktora kilka lat temu zaczela nam juz dawac 
zupelnie dobre efekty.            

 
Bethesda, 26 lutego 2000 r.  
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Eksperymenty i ekonomia 
 
 Przez wieki cale ludzie pili zsiadle mleko, bo potrafili je robic, choc nie mieli 
pojecia, dlaczego kwasnieje. To nauka wyjasnila dopiero po latach. Pozniejsze przewroty, a 
nawet rewolucje naukowe polegaly na tym, ze wpierw cos zostalo rozpoznane od strony 
teoretycznej, a dopiero potem wdrozone w praktyce. Teraz nie jest juz tak, jak kiedys, gdy 
to nawet przypadek mogl zrzadzic o wielkim odkryciu. Na tym tle ekonomia zawsze byla 
nauka szczegolna, gdyz w zasadzie nigdy nie byla nauka eksperymentalna. My ekonomisci 
� w odroznieniu od fizykow i chemikow, inaczej niz botanicy czy medycy � nie mieslismy 
swoich laboratoriow. No, moze nie zupelnie do konca, gdyz niekiedy polityka gospodarcza 
dostarczala teoretykom znakomitego pola obserwacji, ale jednakze nie mogli oni dowolnie 
sobie pofolgowac i aplikowac kolejne formulki oraz testowac je na zywym organizmie 
gospodarki i spoleczenstwa. Ograniczenia tutaj sa oczywiste.  
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 Refleksja ta nasuwa sie ponownie, gdy wspominam onegdajsze spotkanie z 
Robertem A. Mundellem � laureatem nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 1999 roku. 
Poraz pierwszy spotkalismy sie podczas ciekawej konferencji naukowej na temat polityki 
kursu walutowego zorganizowanej dokladnie 10 lat temu w Berlinie. Mur jeszcze stal, ale 
przechodzic juz mozna bylo swobodnie, bo rozpoczynaly sie wielka ustrojowe przemiany i 
dlatego tez niejako z marszu dopisano do tytulu konferencji gospodarki transformowane. 
Rok pozniej ukazala sie ksiazka pt. �Exchange Rate Policies in Developing and Post-
Socialist Countries� (ICS Press, San Francisco 1991), w ktorej znajduje sie takze moj 
rozdzial napisany wspolnie z profesorami Romanem Frydmanem i Stanislawem Weliszem.  
 Otoz wtedy � po wystapienie autora referujacego doswiadczenia Argentyny w latach 
80-ych w uzywaniu kursu walutowego do walki z inflacja � Bob Mundell zabral glos i 
bardzo podziekowal Argentynie za wielki wklad do studiow nad teoria kursow i 
umozliwienie nam � badaczom i uczonym � przetestowanie tak wielu ciekawych koncepcji 
teoretycznych. Wymyslano i probowano, a jak nie dzialalo, to weryfikowano i sprawdzano 
raz jeszcze � jak w laboratorium. Istny poligon doswiadczalny, nie tylko zreszta w tym 
pieknym kraju, bo inne gospodarki latynoskie tez sluzyly za probowki, choc wcale nie 
zdawaly sobie z tego sprawy. Tak jak kroliki.   
 Powiedzialem wowczas � w maju 1990 roku � ze jest moja nadzieja, iz po 
kolejnych 10 latach nikt nie bedzie mial powodow, aby powiedziec cos podobnego o 
naszych rozpedzajacych sie zmaganiach transformacyjnych i dziekowac Polsce za wielki 
wklad do eksperymentowania dla potrzeb rozwoju teorii naukowych w odniesieniu do 
polityki stabilizacyjnej w warunkach transformacji systemowej. Jakzez sie mylilem.  

 Naeksperymentowano sie co nie miara, poczynajac od zastosowania tzw. kotwicy 
nominalnej, poprzez klasyczne dewaluacje, pozniej systematyczne punktowe az do 
kroczacej � o zakladanej apriorycznie skali wobec koszyka walut w ramach kilkakrotnie 
poszerzanego pasma wahan, a konczac na uwalnianiu kursu, w przeddzien czego wlasnie 
sie znajdujemy. Inne kraje posocjalistyczne wniosly tez swoj wklad do tych 
eksperymentow. Trwaja one nadal: od kursu plynnego po currency board, od kursu 
sztywnego do stosowania kursow rownoleglych. Jest wiec co badac, o czym pisac, co 
uogolniac. Nie tylko odnosnie do kursu, bo laboratoriow stworzylismy kilka, a najwiekszy 
wklad wnieslismy do tworzenia w oparciu o cale serie eksperymentow teorii prywatyzacji. 
To daje nam bezsprzecznie prym na swiecie. 

      Profesor Mundell zostal uznany za godnego laurow Nobla jednak zanim sobie z 
kursani walutowymi poeksperymentowalismy, tworzac jeszcze w latach 60-ych 
nowoczesna makroekonomie w warunkach otwarcia na zewnatrz. Jego slynne ujecie, 
nazwane pozniej modelem Mundella-Fleminga, gdyz ten drugi autor takze formulowal 
niezaleznie podobne wnioski, laczy miedzynarodowe przeplywy kapitalowe z 
wewnetrznymi mechanizmami ksztltowania relacji popytu i podazy. Pozniej powstala praca 
o optymalnych obszarach walutowych i wystarczylo jeszcze tylko 30 lat � choc inni caly 
czas eksperymentowali, zamiast wyciagac wnioski z juz stworzonej teorii � aby uznac, ze 
sa to odkrycia zaslugujace na najwieksze wyroznienie naukowe.  

Moglby ktos wszakze powiedziec: przeciez eksperymenty trwaja nadal. Powstal 
nowy obszar walutowy euro, za ktorego niejako �ojca chrzestnego� uwaza sie wlasnie 
obecnego nobliste, dziala znaczny obszar walutowy w Afryce opierajacy sie o sztywne 
powiazanie z frankiem francuskim, randy poludniowofrykanskie obsluguja Namibie i sa 
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rownolegla waluta w kilku innych krajach najblizszych okolic, mowi sie o �dolaryzacji�, a 
wiec wprowadzaniu do obiegu pieniadza amerykanskiego poza granicami USA, pojawiaja 
sie tez inne plany i tylko patrzec, jak odrodzi sie w nowych warunkach koncepcja 
wspolnego rubla w niektorych krajach WNP. Roznica wszazke polega na tym, ze Robert 
Mundell wpierw udowodnil teoretycznie, ze wspolne obszary walutowe � oczywiscie, przy 
splenieniu okreslonych warunkow � sa korzystne dla podnoszenia konkurencyjnosci 
regionow, a wiec dla ich stabilizacji finansowej i relatywnie szybszego tempa wzrostu. 

    Nas tez to dotyczy, bo nasze miejsce z czasem to wlasnie optymalny, miejmy 
nadzieje, obszar walutowy euro. Tworca jego teoretycznych podstaw, z ktorym wlasnie 
lecimy do Warszawy, jest zdecydowanym zwolennikiem dolaczenia Polski i innych krajow 
integrujacych sie z Unia Europejska do systemu wspolnej waluty. Dokladnie tak, jak 
nakreslilem to z gora trzy lata temu w rzadowym programie �Euro-2006�. Warto do niego 
ponownie siegnac przy okazji wizyty noblisty, gdzy zachowuje w pelni swoja aktualnosc. 
Polska moze byc w euro, a euro w Polsce juz od roku 2006, choc wiele trzeba jeszcze 
zrobic, niekoniecznie ryzykujac zbytecznymim juz eksperymentami, bo swoje wiemy. 
Teoria nam daje juz dobre wskazowki, a oparte o nia programy sa do wykonania pod 
warunkiem dobrej koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej. 

Mam to szczescie, ze po dziesieciu latach wychodzi kolejna wazna ksiazka, w 
ktorej tez mam rozdzial, tyle ze tym razem juz obok laureata Nobla. Bob Mundell bowiem 
od wielu lat uczestniczy w znakomitych konferencjach organizowanych przez Narodowy 
Bank Chorwacji oraz Miedzynarodowy Fundusz Walutowy w Dubrowniku. Tam mury sa 
tak solidne, ze chociaz juz od wiekow niepotrzebne, to jednak stoja. Bo sa piekne. A co do 
konferencji i ksiazki pt. �Transition. The First Decade�, ktora w jej wyniku ukaze sie 
nakladem Kluwer Academic Publishers w koncu roku, to sam Robert Mundell konkluduje 
w swoim rozdziale, ze �...uwaga musi byc zwrocona na pozytywne funkcjonowanie rzadu. 
Niezbywalna rola rzadu jest utrzymywanie spolecznego porzadku oraz dostarczanie dobr 
publicznych. Wzrost kapitalu ludzkiego jest tozsamy z rozwojem. Oswiata � jak mosty � 
zwieksza produkcje�. A przeciez tego nie zalatwia sie kursem i na tych polach lepiej, aby 
rzady nie eksperymentowaly, nawet jesli daly by uczonym materialow wiele na niejedna 
jeszcze konferencje.  

Profesor Mundell nigdy wczesniej nie byl w Polsce, wiec z radoscia skorzystal z 
mojej inicjatywy oraz zaproszenia Rektora Wyzszej Szkoly Zarzadzania i 
Przedsiebiorczosci � profesora A. K. Kozminskiego. Jego wyklady w WSPiZ i krakowskiej 
AE oraz spotkania ze studentami, ekonomistami i politykami � w tym z prezydentem 
Aleksandrem Kwasniewskim � na pewno beda ciekawe. Transformacja bowiem nawet w 
kraju tak zaawansowanym jak Polska, to wciaz bardzo ciekawe laboratorium. Moze juz 
lepiej bez niepotrzebnych eksperymentow, ale poobserwowac co sie dzieje, zawsze warto.     

 
Waszyngton � Warszawa, 4 marca 2000 r. 
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 Toczaca sie od dluzszego czasu dyskusja wokol swiatowego ladu finansowego 
jakby sie ozywila. Slychac, ze konieczna jest tzw. nowa architektura miedzynarodowych 
stosunkow finansowych, a to dlatego, ze ta uksztaltowana przed laty w ramach systemu 
Bretton Woods jest juz nieadekwatna. Potrzebe sa glebokie zmiany i inny sposob 
zorganizowania tych stosunkow. I tu w zasadzie konczy sie zgodnosc pogladow 
uczestnikow debat, gdyz rozne ich grupy zgola odmiennie podchodza do zagadnienia.  
 W dyskusje uwiklanych jest wiele srodowisk i partnertow, ale najzywiej toczy sie 
ona w USA. Bierze sie to nie tyle z niezadowolenia ze sposobu funkcjonowania 
miedzynarodowego systemu finansowego � bo akurat w USA dominuje zadowolenie � ile 
z fali krytyki organizacji Bretton Woods, a zwlaszcza Miedzynarodowego Funduszu 
Walutowego. Chociaz nie jest prawda, ze jedyne co tutaj ostatnio zreformowano, to 
stolowka (przy okazji stala sie gorsza i drozsza), to faktem jest, iz sam Fundusz daje ku 
tej krytyce wiele powodow. Plynie ona z innych krajow, ze srodowisk naukowych, a 
ostatnio z wieksza moca ze strony amerykanskiego Kongresu oraz republikanskiej 
opozycji wobec administracji prezydenta Clintona. Ten wewnatrzamerykanski nurt jest 
nie tylko skutkiem toczacej sie kampanii wyborczej, ale przede wszystkim konsekwencja 
faktu, ze tak MFW jak i Bank Swiatowy w zbyt duzej mierze podporzadkowane sa 
wplywom amerykanskim.  
 Najmniej krytycznych uwag dociera z sektora prywatnego. Jest to zrozumiale, 
gdyz w sytuacjach kryzysowych to wlasnie ten sektor interwencje MFW najbardziej 
chronia przed ponoszeniem konsekwencji. Teraz podejmowane sa proby innego rozdania 
rol, ale wciaz nie ma jasnej linii przewodniej, a sam sektor finansowy bynajmniej nie 
usiluje wysuwac sie przed orkiestre. Ale liczne raporty, m.in. oglaszane przez sasiadujacy 
z MFW Instytut Finansow Miedzynarodowych, formuluja takze coraz wiecej krytycznych 
uwag. Pomimo ze ich troska jest co innego niz w przypadku krajow znajdujacych sie w 
tarapatach finsowych, to narzekan nie brakuje. Na co innego jednakze narzekaja 
ministrowie finansow, na co innego bankierzy; na co innego biedni, a na co innego 
bogaci; na co innego zadluzeni klienci w Afryce, na co innego fundusze hedgingowe na 
Wall Street.     
 O co zatem chodzi, gdy mowa o �nowej architekturze swiatowego systemu 
fianansowego�? A to zalezy od tego, kto mowi. Jedni, jak chociazby goszczacy kilka dni 
temu w Polsce profesor Robert A. Mundell, uwazaja, ze chodzic tu powinno o radykalna 
zmiane calego systemu walutowego i oparcie go o sztywne powiazanie trzech glownych 
walut swiata � dolara, euro i jena. Zgadzam sie z tym. Wowczas w takim obszarze 
walutowym, obejmujacych kilkadziesiat krajow na calym swiecie, wytwarzanoby 70-80 
procent swiatowej produkcji, eliminujac przy okazji duze i kosztowne wahania kursow, 
ktore w co najwyzej dziesiatej czesci wynikaja ze zmian fundamentow 
makroekonomicznych, a w dziewieciu dziesiatych sa nastepstwem spekulacji na rynkach 
walutowych i  pienieznych. To nie sprzyja dlugofalowemu rozwojowi gospodarki 
swiatowej, ale z pewnosci sluzy instytucjom posrednictwa finansowego. Dlaczego zatem 
one mialyby chciec zmiany systemu?  
 Inni z kolei mowiac o �nowej architekturze� w istocie nie zabiegaja o nic wiecej, 
jak o zmiane dekoracji. Fakt, nowe klomby przed MFW i BS tez sa. Przy takim podejsciu 
dyskusje sprowadzaja sie wylacznie do poszukowania innego ustawienia roli 
miedzynarodowych organizacji finansowych oraz przestrojenia instrumentow, ktorymi 
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one graja. Do tego ograniczaly sie wszelkie dotychczasowe reformy MFW i BS 
inspirowane od wewnatrz, do tego tez � niestety � ogranicza sie glosny w ostatnich 
dniach raport specjalnej komisji amerykanskiego Kongresu kierowanej przez profesora 
Allana H. Meltzera. Tu zreszta widac, ze Amerykanie, zwlaszcza Kongres, uwazaja 
instytucje Bretton Woods poniekad za swoje, gdyz nawet nie pomyslano o tym, aby od 
razu powolac kompetentny zespol miedzynarodowy. Wtedy rekomendacje oparlyby sie na 
bogatszym podlozu uwzgledniajacym interesy innych grup krajow i typow gospodarek 
oraz mialyby wieksza nosnosc polityczna.  

Zanim zdazyly odezwac sie kraje biedne i panstwa borykajace sie z problemami 
dostosowan strukturalnych, dyskusje juz poszly w niewlasciwym kierunku. Na 
plaszczyznie politycznej wyraznie widac partyjne podzialy dominujace na amerykanskiej 
scenie. Na plaszczyznie technokratycznej zas na zarzuty i postulaty kongresowej komisji 
MFW odpowiedzial natychmiast w sposob klasyczny: co nowego, to niesluszne, a co 
sluszne, to nie nowe. I w duzej mierze ma racje, choc w niczym nas to nie posuwa do 
przodu, a tylko potwierdza, ze nie chodzi tu o nic wiecej jak o trwanie w starym systemie, 
ale ze zmieniona dekoracja. To tapete sie zmienia, a nie architekture. 
 Odpowiadajac na raport MFW eksponuje cztery glowne watki, a potem rozprawia 
sie z reszta zarzutow, kwestionujac rowniez ocene, ze jest glownie instrumentem grupy 
G-7 i  ulega jej naciskom politycznym.  

Po pierwsze, co do postulatu, aby byl pozyczkodawca ostatniej instancji, 
podkresla, ze nie jest to nic nowego, gdyz juz pelni te funkcje, natomiast nie moze sie do 
niej ograniczyc. Przy okazji nadal dystansuje sie od potrzeby kontroli przeplywow 
kapitalu, choc nie ma tu racji.  

Po drugie, zdecydowanie odrzuca postulat zaniechania kredytowania krajow 
biednych w ramach programow ograniczania ubostwa i wspierania wzrostu (PRGF). 
Instrument ten ma znaczenie dla stabilizacji makroekonomicznej, a bez tego nie ma 
przeslanek do szybkiego wzrostu, a to jest jedyne panaceum na biede.  

Po trzecie, w pelni sie zgadza, ze powinien gromadzic i udostepniac dane na temat 
sytuacji finansowej swoich czlonkow. Fakt, ze w ostatnich latach pod naciskami 
swiatowej opinii publicznej sporo sie tutaj zmienilo na lepsze.   

Po czwarte, calkowicie sie nie zgadza, aby panstwa wysoko rozwiniete z OECD 
pozostaly poza polem jego aktywnosci argumentujac, ze z jednej strony uniemozliwiloby 
to obserwacje procesow, ktore maja istotny wplyw na cala gospodarke swiatowa, a z 
drugiej pozbawiloby dobrych rad kraje, ktore � choc rozwiniete � wciaz ich potrsebuja, 
np. ostatnio Szwecja i Kanada.  

Zarowno fundusz jak i bank zdecydowanie odrzucaja postulat zaniechania 
kredytowania krajow najbiedniejszych, co mialoby byc zastapione dotacjami na 
konkretne programy rozwojowe, oraz panstw o srednich dochodach, slusznie 
podkreslajac, ze wypchneloby to ze sfery ich dzialania m.in. gospodarki transformowane. 
A niejedna z nich jeszcze bedzie musiala skorzystac tak z pomocy technicznej, jak i z 
zaangazowania finansowego tych organizacji. Dobrze, ze wszyscy zgadzaja sie � 
przynajmniej werbalnie � iz nalezy calkowicie umozyc dlugi krajom najbiedniejszym.  

Choc wazna to dyskusja, to nie nalezy sie po niej zbyt wiele spodziewac, 
poniewaz odwraca ona uwage od trzeszczacych fundamentow, a koncentruje na fasadzie. 
Nowa architektura systemu finansowego to zdecydowanie wiecej niz naglosnione w 
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raporcie kwestie, skadinad wazne. To zmiana systemu walutowego, inne potraktowanie 
interesow krajow ubozszych, faktyczne wciagniecie sektora prywatnego do pelniejszej 
odpowiedzialnosci za napiecia finansowe, a takze �odamerykanizowanie� organizacji 
Bretton Woods i odbiurokratyzowanie wszystkich miedzynarowych instytucji 
finansowych.   

Do tego daleka jeszcze droga i wejscie na nia wymusza dopiero powazniejsze niz 
ostatnimi laty perturbacje w miedzynarodowym systemie finansowym badz tez kryzys 
gospodarki amerykanskiej. Wciaz nie ma dostatecznie silnego nacisku z zewnatrz na 
gruntowna przebudowe systemu. Przeciez on jeszcze dziala. Przeciez on jest nadal dla 
najsilniejszych korzystny. Przeciez swiatowa gospodarka sie rozwija. Dlatego tez slyszec 
bedziemy o nowej architekturze, ale tak naprawde to zobaczymy tylko nowe dekoracje. A 
w dodatku i tak nie jest jasne, kto, co, gdzie i komu ma powiescic. A przede wszystkim � 
za ile.     
     

Waszyngton, 11 marca 2000 r. 
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Czekolada a sprawa polska 
 
 Nawet przy okazji procesów o wielkim znaczeniu i daleko idących implikacjach 
dla rozwoju gospodarczego mamy niekiedy do czynienia z wydarzeniami, które wciąż nas 
zdumiewają, jednych przy tym bawiąc, a innych irytując.  Oto bowiem w przeddzień 
ważnego spotkania na szczycie w Lizbonie, Unia Europejska, do której ambitnie i my 
zmierzamy, dokonała czegoś znaczącego � zdefiniowała co to jest czekolada.  Niby każde 
dziecko to wie, ale politykom, biurokracji i ekspertom UE wypracowanie tej definicji 
zajęło ponad 20 lat.  Mimo to warto jednak do Unii dojść, bo nie od czekolady jej 
przyszłość zależy, choć ten krotochwilny przypadek pokazuje, jak wiele banalnych 
wydawałoby się kwestii wymaga prawidłowego uregulowania prawnego i wypracowania 
politycznego kompromisu pomiędzy sprzecznymi interesami, w które integracja jest 
uwikłana.   
 Na deser po końcowym obiedzie w Lizbonie podawać będę zatem czekoladki 
Made in Europe, ale przedtem szczyt zajmie się bardzo poważnymi zagadnieniami.  Nie 
będzie to jednak słabnąca pozycja euro wobec dolara.  To jest domeną niezależnego 
Europejskiego Banku Centralnego.  Nie jest to też przedmiotem większej troski rządów 
Eurolandu i Brukseli, gdyż niski kurs podnosi konkurencyjność eksportu.  Wiosenny 
szczyt UE koncentrować swą uwagę będzie tym razem na kwestiach 
mikroekonomicznych.  Nas musi interesować to szczególnie, powinniśmy bowiem 
działać z wyobraźnią i wybiegać w wielu rozwiązaniach instytucjonalnych i polityce 
gospodarczej w przód, gdyż będziemy wstępować do innej Unii Europejskiej nieustannie 
zmieniającej swoje oblicze.   
 Kiedy będziemy wstępować?  To ważne pytanie będzie pojawiało się coraz 
częściej aż do chwili, gdy będzie znana na nie jednoznaczna odpowiedź.  Kiedyś 
mówiliśmy o roku 2000, ale ten jakoś nadzwyczaj szybko już nastał.  Nie tylko my, ale 
również goszczący onegdaj z oficjalną wizytą w Polsce prezydent Francji Jaques Chirac, 
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kokietując nas przy tym miłym dla ucha określeniem �wschodnioeuropejska siostra�.  
Mowił tak też były kanclerz Niemiec � Helmut Kolh.  Tym bardziej tak mówić musieli 
do czasu i polscy politycy.  Gdy podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos w 
1997 roku stwierdziłem, że najwcześniejszym terminem � a i to ambitnym � jest rok 
2002, niektórzy polemiści mieli pretensję, że ...opóźniam termin integracji z Unią.  
Wtedy jednak uważałem � a i dzisiaj też tak sądzę � że choć był to cel bardzo ambitny, to 
zarazem realistyczny.  O tym, że odsunął się w czasie, zdecydowała polityka, a dokładniej 
jej ułomności.   
 Rok wejścia do Unii Europejskiej nie ma jednakże większego znaczenia.  Ważne 
natomiast jest to, w jaki sposób tam dotrzemy.  Chodzi o to, aby tak sam proces 
dochodzenia do członkostwa � a więc przeprowadzanie niezbędnych reform 
strukturalnych i zmian instytucjonalnych, z jednej strony, oraz przebudowa realnej sfery 
gospodarki, z drugiej � jak i początkowy okres funkcjonowania w ramach wspólnoty 
charakteryzowały się możliwie jak największymi dla nas korzyściami przy możliwie jak 
najmniejszych kosztach.  Ta prosta zasada prakseologii musi mieć zastosowanie i w tym 
przypadku.  Jeśli zatem maksymalizacja korzyści przy minimalizacji kosztów wymaga 
przyspieszania działań dostosowawczych, to należy to robić.  Jeśli jednak racjonalniejsze 
z punktu widzenia takiego swoistego rachunku ekonomicznego jest kroczenie w 
wolniejszym tempie, to tak należy czynić.   To nie wyścigi, gdzie decyduje tempo, tylko 
proces i gra ekonomiczna, gdzie liczą się interesy.   
 Jeśli w sumie w ujęciu długofalowym da to lepsze efekty, to nie 
dramatyzowałbym, gdy Polska zostanie członkiem Unii Europejskiej na przykład dopiero 
w roku 2005, tak jak i nie trzeba rozpaczać z tego powodu, że jeszcze tam nie jesteśmy.  
Przynajmniej o definicje czekolady nie musieliśmy się sprzeczać.  Natomiast twardo 
trzeba negocjować warunki naszego udziału pod kątem troski o saldo korzyści integracji i 
kosztów dostosowawczych.  Problem ten jest jednakże dużo bardziej złożony.  
Niezależnie bowiem od negocjacji, szybciej postępować powinny pożądane zmiany 
strukturalne, a to przecież zależy od naszej polityki gospodarczej.  Nie można przeto mieć 
pretensji do Romano Prodiego � przewodniczącego Unii Europejskiej � gdy słusznie 
zwraca nam uwagę, że dołączenie do procesu wciąż pogłębiającej się integracji 
europejskiej to nie jakiś kontrakt handlowy, który da się wynegocjować pod presją 
polityczną, ale trwały i w istocie nieodwracalny związek.  Partnerzy muszą nie tylko 
wzajemnie się rozumieć i szanować, ale i do siebie pasować, bo inaczej są kłopoty.  
 R. Prodi ma zatem rację, gdy podkreśla, że musimy wykonać po naszej stronie to 
wszystko, co uczyni naszą gospodarkę dostatecznie kompatybilną z Unią.  My zaś ze swej 
strony też domagamy się określonych zmian instytucjonalnych i politycznych 
niezbędnych pod kątem potrzeb poszerzania UE na wschód.  Przede wszystkim jednak 
poprawiać musimy kondycję naszej gospodarki � jej systemu, jej instytucji, jej sfery 
realnej.  Z taką właśnie intencją, reformując swego czasu strukturę organizacyjną rządu, 
stworzyliśmy Komitet Integracji Europejskiej.  Miał on umiejętnie koordynować 
narodową politykę integracyjną, bo to nie jest zadanie dla któregokolwiek z ministerstw, 
a już na pewno nie dla MSZ, gdyż nie o zabiegi dyplomatyczne tu chodzi, ale o 
całokształt strategii rozwojowej.       

Nie mówi nam się tego wprost, bo nie jest to formalne kryterium przyjęcia, ale 
nieco większa obecnie powściągliwość UE i jej przywódców wobec Polski bierze się 
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także ze znacznego zwolnienia tempa wzrostu.  Fatalna koncepcja �schładzania� i tutaj 
daje swoje zgniłe owoce, gdyż nasza gospodarka z PKB na mieszkańca w wysokości 
około czterech tysięcy dolarów musi rozwijać się w tempie wyraźnie szybszym niż kraje 
Unii.  W innym przypadku doprawdy bylibyśmy dla niej obciążeniem, a nie szansą, a tak 
właśnie trzeba to strategicznie postrzegać.  Schładzając, sprowadzano tempo wzrostu z 
siedmiu do czterech procent, podczas gdy UE zwiększa je do ponad trzech.  

Odbywający się w tym tygodniu portugalski szczyt szerzej zajmie się głównie 
rynkiem pracy. Reforma systemu emerytalnego, aktywne formy ograniczania bezrobocia, 
wspieranie przez państwo przekwalifikowania siły roboczej pod katem potrzeb tzw. 
nowej gospodarki tworzonej na bazie czwartej rewolucji przemysłowej, ograniczanie 
szerokości marginesu społecznego i stopnia nie uczestnictwa w zorganizowanym procesie 
społeczno-gospodarczym � to są podstawowe wyzwania, które podejmuje w tej fazie 
ewolucji Unia Europejska.   

U nas zaś polityka �schładzania� doprowadziła do ponownego skokowego 
wzrostu bezrobocia - aż o ponad cztery punkty procentowe.  Tak więc w pewnym sensie 
jesteśmy obecnie dalej od członkostwa w Unii Europejskiej, niż już byliśmy kilka lat 
temu.  Straconego czasu odrobić się nie da, tym bardziej więc trzeba jak najlepiej 
wykorzystać ten, który wciąż przed nami.  Aby korzystnie wejść do Unii Europejskiej 
najlepiej mieć szybko rozwijająca się gospodarkę.  Kroczenie ścieżką wzrostu 6-7 
procent rocznie to kwestia polskiej racji stanu.  Wtedy mniej ważna wydaje się definicja 
czekolady, a i powodów do krytycznych uwag pod naszym adresem dużo mniej.       

            
 Szczecin, 17 marca 2000 r. 
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Powrót na polskie drogi 
 
 Kręte są drogi, po których toczą się losy polskiej transformacji.  W szerokim 
świecie wciąż uznawani jesteśmy za lidera ustrojowych przemian i kraj sukcesu w 
trudnym procesie posocjalistycznych przemian.  Tu zaś � w naszym pięknym kraju � już 
tylko rządowi ekonomiści i ich propagandowe zaplecze usiłuje podtrzymywać pogląd, że 
sprawy mają się dobrze.  Argumentów wszakże przekonujących do słuszności tej tezy jest 
jednak coraz mniej.  Coś się zmieniło.   
 Zagranicą faktycznie Polska ma nadal dobre notowania, choć już nie tak 
znakomite, jak kilka lat temu.  Oceny te formułowane są przy tym według różnych 
kryteriów.  W naszej części świata, tj. w innych krajach przechodzących transformację, 
pozytywne opinie wynikają z bardzo prostego faktu: tam jest jeszcze gorzej.  Gorzej w 
odniesieniu do salda kosztów i korzyści, jakie przyniosły dotychczasowe zmiany, prawdą 
bowiem jest, że w Polsce postęp w sferze realnej jest relatywnie największy, a w sferze 
instytucjonalnej nie mniejszy niż pośród innych państw najbardziej zaawansowanych w 
budowie gospodarki rynkowej.   
 W krajach wysoko rozwiniętych � a w ślad za tym także w innych regionach 
świata, które swe opinie opierają o to, co tam się twierdzi, bez głębszych własnych 
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przemyśleń � przedmiotem ocen jest inne pole obserwacji niż to, które wywołuje 
narastającą krytykę u nas.  Prawdą jest, że wysoko rozwinięte państwa traktują nas 
przedmiotowo � jak zresztą i większość tzw. wyłaniających się rynków.  Ich punkt 
widzenia jest ściśle związany z panującą tam hierarchią wartości, a nade wszystko z ich 
interesami.  Z jednej strony zatem my �wyłaniamy się� przede wszystkim po to, aby one 
mogły robić na tym dobre interesy.  Z drugiej strony,  mamy do czynienia z niezwykle 
silną tendencją do upraszczania i posługiwania się stereotypami, które sugerują jakoby 
imponujący postęp u nas w wyniku liberalizacji i prywatyzacji, bez oglądania się na 
mizerną wciąż poprawę efektywności i konkurencyjności, i lekceważeniem wręcz 
rozlicznych negatywnych implikacji natury społecznej.   
 Polacy natomiast � jeśli wierzyć wynikom badania opinii publicznej � w 
zdecydowanej większości twierdzą, że sprawy kraju idą w złą stronę.  Tak uważa ponad 
70 procent społeczeństwa, co wydaje się szokujące, gdy skonfrontować ten pesymizm z 
optymizmem zagranicznych obserwatorów.  W istocie jednak taka rozbieżność opinii nie 
powinna zaskakiwać, ponieważ oceny formułowane tu i tam nie są odpowiedziami na te 
same pytania, chociażby mogły one nawet brzmieć tak samo.  Sprawa jest poważna, gdyż 
na tym tle widać, że z całą mocą powróciło pytanie o sens transformacji, rozłożenie jej 
kosztów i korzyści, a nade wszystko dalsze losy przemian.  Wynika to z kilku przesłanek.   

Po pierwsze, coraz wyraźniej dają o sobie znać fatalne skutki �schłodzenia� 
gospodarki.  Ta koncepcja polityki gospodarczej skompromitowała się zupełnie � w 
oczach zagranicy również � gdyż zakładane koszty w postaci spowolnienia tempa 
wzrostu i powiększenia bezrobocia zostały znacznie przekroczone, natomiast 
zapowiadane rezultaty nie tylko nie zostały osiągnięte, ale na każdym newralgicznym 
odcinku nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji: inflacja uległa nasileniu, deficyt systemu 
finansów publicznych się pogłębił, deficyt na rachunku obrotów bieżących wzrósł 
skokowo i przy okazji pogorszyła się zdecydowanie struktura jego finansowania.   
 Po drugie, zaniedbania wobec wspierania przez państwo formowania się rodzimego 
kapitału, przy równoczesnym de facto ułatwianiu przez politykę finansową penetracji 
naszej gospodarki przez inwestorów zagranicznych, w tym na coraz większą skalę przez 
krótkoterminowy kapitał spekulacyjny, prowokują narastanie frustracji w kręgach 
rodzimych przedsiębiorców.  Czują się oni zagrożeni i niepewni przyszłości, często nie 
widząc dostatecznych szans na stawianie czoła nawałnicy obcej konkurencji, m. in. w 
wyniku wzrostu finansowych kosztów swej działalności.  
 Po trzecie, rzeczywiste powody komplikowania się sytuacji, czyli ułomności 
polityki gospodarczej (głównie niewłaściwa koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej 
oraz brak zintegrowanej polityki przemysłowej i handlowej) popychają rząd do prób 
obarczania odpowiedzialnością za pogarszający się stan rzeczy procesu integracji z Unią 
Europejską.  Nagminne wręcz w ostatnim czasie zabiegi usiłujące wyjaśniać piętrzące się 
trudności i dotkliwości kroczeniem do UE wywołują narastającą w społeczeństwie 
niechęć do tego procesu.  W istocie zaś postępująca integracja już daje nam daleko więcej 
korzyści, niż pociąga za sobą kosztów.   
 Po czwarte, narastają fobie przeciwko globalizacji.  Niewłaściwe interpretowanie 
tego procesu, będącego przecież wyrazem wielkiego postępu cywilizacyjnego, zagrażają 
naszym interesom.  Globalizacja przynosi więcej szans niż zagrożeń, w większym stopniu 
zwiększa możliwości naszej ekspansji, aniżeli tworzy ryzyka na ścieżce wzrostu.  
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Jednakże brak koherentnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, a także 
zadziwiająca niekiedy troska o interesy zagranicznych inwestorów strategicznych oraz 
preferowanie interesów obcych grup kapitałowych przy prywatyzacji sektora bankowego, 
prowadzi do postaw antyglobalizacyjncyh.  To też psuje wpierw nastroje i oceny, a potem 
perspektywy.   
 I tak oto � będąc w oczach światowej opinii publicznej liderem 
posocjalistycznych przemian � w oczach własnej publiczności proces transformacji 
oceniany jest coraz bardziej krytycznie.  Aż ponad połowa społeczeństwa oczekuje, że 
podczas najbliższych trzech lat ich sytuacja życiowa pogorszy się.  Przypuszczam, że 
pojmują ją oni jako coś więcej niż tylko poziom konsumpcji czy płac realnych.  I 
słusznie, o warunkach życia bowiem decyduje również stan bezpieczeństwa publicznego, 
standard środowiska, dostęp od dóbr kultury i oświaty, poziom usług służby zdrowia.  I to 
zawinione przez źle przeprowadzane reformy i cięcia budżetowe pogarszanie się sytuacji 
na tych odcinkach, a nie dochody realne (bo te choć wolniej, to jednak rosną), powoduję 
tak negatywne oceny.   
 Co gorsza, narasta też pesymizm przedsiębiorców.  Może to mieć szersze ujemne 
następstwa dla rozwoju, gdyż wojnę można jeszcze czasami wygrać, gdy żołnierze nie 
tryskają optymizmem, ale nie sposób, gdy w sens walki wątpią oficerowie.  Ten 
deprymujący brak wiary w możliwości ekspansji pośród znaczącej części 
przedsiębiorców utrudniać teraz będzie nakręcenie koniunktury, gdyż to oni padli w 
pierwszej kolejności ofiarą jej szkodliwego schładzania.   
 Mimo to jestem optymistą.  Nie podzielam tych większościowych opinii.  Jestem 
przekonany, że dla zdecydowanej większości społeczeństwa najbliższe lata � a i dalsze 
też � mogą przynieść odczuwalną poprawę warunków życia.  Uważam, że sprawy kraju 
idę generalnie (no bo nie w tych latach) w dobrą stronę, co łatwo dostrzec, jeśli tylko 
wydłuży się perspektywę tak wstecz, jak zwłaszcza do przodu.  Oczywiście, poprawa 
sytuacji nie jest realna przy obecnej polityce gospodarczej, ale ona przecież ulegnie 
zmianie.  Tego już domagają się wszystkie � tak, wszystkie � grupy społeczne: i 
przedsiębiorcy, i emeryci; i studenci, i rolnicy; i sfera budżetowa, i pracownicy 
przedsiębiorstw.                             
 Do wniosków tych skłaniają mnie również liczne rozmowy i obserwacje 
poczynione w całym kraju.  Krążąc po polskich drogach z serią trzydziestu wykładów i 
seminariów podczas minionych 10 dni dostrzec i dowiedzieć się mogłem wiele: w 
Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Tczewie, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Tyczynie, 
Rzeszowie, Tychach, Katowicach.  Może nawet więcej niż w Warszawie?  Utwierdza 
mnie to w przekonaniu, że nasz potencjał � w tym zwłaszcza ten tkwiący w kapitale 
ludzkim � naprawdę jest nie mały.   

Globalizacja zwiększa nasze możliwości i nie należy jej się bać.  Ludzie � 
politycy też � boją się czegoś, czego nie rozumieją, trzeba więc pojąć jej istotę i 
zobaczyć, ze przynosi nam ona dużo więcej szans niż zagrożeń.  To samo można 
powiedzieć o integracji europejskiej.  Położenie geopolityczne na te czasy mamy bez 
mała idealne.  A gdzie lepiej znajdować się na tym zakręcie historii, jak nie tutaj?  
Problem, który nastręcza nam najwięcej kłopotów przy kroczeniu po tych polskich 
drogach transformacji, to polityka.  To ona, a nie Polska idzie w złą stronę.   
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Tychy - Katowice, 24 marca 2000 r. 
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Fundusz z ludzka twarza  
 
 Po kolejnym pobycie i przygotowaniu kilku opracowan opuszczam MFW.  
Niektorzy pytaja, czy w tej fazie ewolucji gospodarki swiatowej ma on bardziej ludzkie 
oblicze niz na poczatku dekady, kiedy bylem tutaj poraz pierwszy.  Lata 90-te wiele 
zmienily w miedzynarodowych stosunkach finansowych i ogolniej w calym ukladzie 
globalnym, ale czy na tyle, aby mozna mowic teraz o �MFW z ludzka twarza�?  Zabiegal o 
to poprzedni dyrektor zarzadzajacy, zabiegac o to bedzie nowy w tych dniach wlasnie 
obejmujacy to wazne stanowisko.  Pomimo to swiatowa opinia publiczna daleka jest od 
tego, aby przyznac, ze Fundusz troszczy sie o sprawiedliwy rozwoj, bedac wciaz 
przekonana, ze to on wlasnie jest jednym z glownych sprawcow faktu, iz rozwoj 
bynajmniej nie ma takiego charakteru.  
 W istocie niewiele zmienilo sie w dzialaniach MFW podczas minionej dekady.  
Wyrazniejsza ewolucje widac jedynie w slowach i opracowaniach, ale wciaz jeszcze nie w 
czynach i polityce.  Gdy bylem tutaj dwukrotnie na poczatku dekady � wpierw w 
Departamenmcie Badan w 1991 roku, a potem w Departamencie Polityki Fisklanej w 1992 
roku � dominowala ta sama co obecnie ortodoksja, okreslana czesto jako menetaryzm, choc 
w istocie jest to wspolczesna wersja ekonomii neoklasycznej.  W wielu krajach okreslenie 
�monetaryzm� nabiera zabarwienia pejoratywnego, ale z pewnoscia nie tu, w USA, gdzie 
pod pojeciem tym kryje sie raczej akcent na dyscypline finansowa i docenianie roli 
pieniadza oraz przeplywow finansowych w sterowaniu procesami reprodukcji 
makroekonomicznej.   

W koncu dekady, kiedy to powtornie zostalem zaproszony przez te dwa 
departamenty, nadal panuje ta sama doktryna, ale pytania sa juz formulowane inaczej.  
Bierze sie to przede wszystkim z faktu, ze minione lata przyniosly wiele nowych wyzwan i 
problemow, z ktorymi Fundusz nie moze sobie poradzic.  Zaliczyc tu trzeba m. in. 
przedluzajacy sie kryzys strukturalny w najbiedniejszych krajach swiata oraz 
niezadowalajacy przebieg transformacji posocjalistycznej.  MFW nie jest przy tym jednak 
ani na tyle samokrytyczny, ani tez zdolny do glebszego przewartosciowania swojej linii 
politycznej, aby podejsc do stojacych pytan w nowatorski sposob.  Dlatego tez nie nalezy 
spodziewac sie jakiegos wiekszego przelomu i zmiany dotychczasowej linii.  MFW 
zachowa swoje dotychczasowe oblicze, ale zdecyedowanie wiecej bedzie dbal o makijaz i 
od czasu do czasu zrobi jakis stosowny �face lifting�.   

Fundusz nie jest dostatecznie samokrytyczny, gdyz podczas ostatnich kilku lat 
skonsolidowal sie wyraznie na obronie swojej pozycji przed atakami i krytyka plynaca z 
zewnatrz.  Paradoksalnie, im wiecej jest tej krytyki � od amerykanskiego Kongresu poprzez 
niezalezne srodowiska naukowe po miedzynarodowe organizacje pozarzadowe � tym mniej 
w samej firmie jest otwartosci na rewizje panujacych doktryn ekonomicznych i weryfikacje 
zalecanych polityk.  O wielu sprawach mowi sie w kuluarach, ale wciaz brak zdolnosci do 
sformulowaniach wlasciwych wnioskow.  Najlepszym dowodem na to byla 
natychmiastowa riposta � ktos powie, ze dobra, bo zawczasu przygotowana, ktos inny zas 
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stwierdzi, ze nierozwazna, bo udzielona odrazu, bez niezbednej refleksji � na tzw. raport 
Meltzera.       

Fundusz takze nie zmienia linii politycznej, gdyz nawet bedac w ogniu 
skoncentrowanej krytyki ze strony Kongresu USA, nadal jest zasadniczo organizacja 
panstw grupy G-7 podporzadkowana ich interesom i wizji swiata.  Dopiero zmiana 
miedzynarodowego ladu instytucjonalnego, ktora inaczej uplasuje MFW (a kiedys moze to, 
co sie z niego wyloni, gdyz nie jest to organizacja wieczna) doprowadzi do tego, ze 
rozdanie rol w miedzynarodowych stosunkach finansowych bedzie bardziej zrownowazone.  
Daleka do tego droga, ale juz na nia weszlismy.   

Gdy na zorganizowanej przed dwoma laty przez MFW konferencji na temat 
problemow sprawiedliwosci podzialu powiedzialem, ze migdy podczas mej pracy w 
rzadzie nie zdarzylo sie, aby misja MFW interesowala sie skutkami spolecznymi zalecanej 
polityki finansowej, amerykanska dyrektor w tej organizacji okazala wielkie zdziwienie, co 
z kolei zadziwilo innych uczestnikow.  Konferencja zaowocowla znakomitym zbiorem 
opracowan (�Economic Policy & Equity�, IMF 1999), ale w istocie byl to tylko gest i w 
podejsciu oraz zalecanych politykach niewiele sie zmienilo.  Bynajmniej sie temu nie 
dziwie, gdyz zmiany tego rodzaju wymagaja wielu lat, a nade wszystko glebszej wymiany 
kadr.  Te zas rotuja sie wyjatkowo powoli, gdyz bynajmniej nie maja w tej rotacji zadnego 
interesu.  Tak wiec o sprawiedliwym podziale dochodow jako warunku zrownowazonego 
wzrostu sporo juz sie mowi, ale trudno zauwazyc, aby polityki aplikowane krajom 
ubiegajacym sie o finansowanie z Funduszu braly ten imperatyw dostatecznie serio pod 
uwage.     

Znajac dobrze te organizacje z roznych stron � i jako teoretayk, i jako polityk, i jako 
ekspert � nie oczekuje bynajmniej (i innym tez radze tego nie czynic), ze MFW wyraznie 
zmieni swoje oblicze i skoncentruje uwage na zagadnieniach spolecznych.  To byloby 
nieporozumienie i gdyby tak sie stalo, to trzeba byloby tworzyc cos nowego wypelniajacego 
powstala luke.  Potrzebna bowiem jest silna i wplywowa organizacja, ktora bedzie w stanie 
wplywac na miedzynarodowy lad finansowy.  Postrzegac go trzeba jednak instrumentalnie, 
gdyz musi byc srodkiem umozliwiajacym trwaly wzrost gospodarki swiatowej.  Nie 
oczekujaac od tego rodzaju instytucji realizacji zadan, ktore do niej nie naleza, trzeba 
domagac sie, aby obok czysto ilosciowych kryteriow finansowych zalecenia MFW byly 
takze oceniane pod katem spolecznych implikacji ich wdrazania.  Temu takze poswiecilem 
swoj czas tutaj spedzony. W innym bowiem przypadku troska o spoleczny wymiar 
toczacych sie procesow i dostosowan strukturalnych pozostanie zludna.     

Tak wiec Fundusz nie bedzie mial wyrazniejszego ludzkiego oblicza, a jesli nawet, 
to nie z tych najsympatyczniejszych.  Podobnie jak dentysta, ktory jest przeciez bardzo 
potrzebny, ale nie zawsze lubiany.  Przeciez nikt nigdzie nie wybiera na przyklad �dentysty 
roku�, a jakze przykro by bylo, gdyby ich nie starczalo.  Podobnie bedzie z MFW.  Musi on 
jednak miec we wspolczesnym swiecie coraz to mniej, a nie wiecej do powiedzenia. By tak 
sie stalo, nie nalezy upiekszac na sile jego oblicza, ale rownowazyc role tej waznej 
organizacji, wzmacniajac inne ogniwa swiatowej sceny miedzynarodowych stosunkow 
ekonomicznych, przesuwajac nieco akcent z ich wymiaru finansowego na spoleczny.  
Sadze, ze cos na tym polu udalo sie nam juz uczynic.            
 

Waszyngton, 31 marca 2000 r.  
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Uniwersytecki tryptyk 
 
 Nie podatki ani wydatki, nie zbrojenia ani podboj kosmosu, nie regulacje 
imigracyjne ani polityka ludnosciowa, ale edukacja staje sie glownym polem, na ktorym 
rozgrywa sie tegoroczna kampania prezydencka w USA.  Coraz wyrazniej rysuja swoje 
zamiary w tym zakresie obaj kandydaci i, byc moze, wlasnie od tego, jak ich koncepcje 
zostana ocenione przez amerykanski elektorat, zalezec bedzie, kto wprowadzi ten 
najpotezniejszy kraj swiata w XXI wiek.  Al Gore obiecuje zwiekszyc naklady na oswiate 
az o 115 miliarodw dolarow podczas kolejnych 10 lat.  George W. Bush mniej mowi o 
nakladach, a wiecej o koniecznosci corocznych sprawdzinow przy promocji uczniow do 
nastepnych klas, pieniadze zas chcialby, aby trafialy do rodzicow dzieci, ktore sobie nie 
radza po to, aby mogli sami wybierac dla nich szkoly i za to placic.   
 Glowny problem z amerykanska oswiata polega na tym, ze na szczeblu 
podstawowym wytrzymuje ona jeszcze porownania z innymi krajami, a potem jest coraz 
gorzej, zwlaszcza w odniesieniu do szkolnictwa sredniego.  O ile w wieku 10 lat, w 
czwartej klasie, dzieci amerykanskie osiagaja wciaz lepsze wyniki w czytaniu, pisaniu i 
matematyce niz ich rowiesnicy z innych krajow OECD, to w klasie dwunastej, konczacej 
szkole srednia, az 95 procent mlodziezy z tamtych krajow dysponuje wieksza wiedza.  
Konkurencyjnosc szkolnictwa sredniego zatem jest marna, a relatywna sytuacja poprawia 
sie dopiero potem, na szczeblu zaawnasowanego szkolnictwa wyzszego.  Trwa ptzeto 
narodowa debata, czy podzielic szkoly srednie na mniejsze i zatrudnic w nich dodatkowo 
sto tysiecy nauczycieli, co proponuja demokraci, czy tez pojsc w kierunku wiekszej 
komercjalizacji calego systemu szkolnictwa i wprowadzic na szeroka skale finansowanie 
zindywidualizowane poprzez system voucher�ow, za czym opowiadaja sie republikanie.  
Zasadniczo jednak poziom oswiaty uzalezniony jest od dzialan wladz lokalnych i to tam 
trzeba poszukiwac remedium na pogarszajacy sie od lat 1970-ych standard ksztalcenia.   
 Poprawia sie on dopiero na uczelnaich wyzszych.  USA w tej materii jest jeszcze 
wieksza potega niz pod wzgledem ekonomicznym czy militarnym.  Funkcjonuje tutaj 
ponad 1500 uniwersytetow i college�ow, choc na swiatowym poziomie jest ich mniej niz 
sto.  Tak naprawde to liczy sie pierwsza trzydziestka.  Cecha szczegolna amerykanskiego 
szkolnictwa wyzszego jest to, ze swoja wyrazna przewage nad innymi krajami pokazuje 
dopiero na poziomie studiow dyplomowych i podyplomowych.  Studia podstawowe sa, 
oczywiscie, takze na bardzo przyzwoitym poziomie, podobnie jak i u nas, zwlaszcza na 
najlepszych uczelniach.  Pod tym wzgledem czolowe europejskie � w tym i polskie � 
uczelnie nie pozostaja w tyle.   
 W zakresie studiow dyplomowych i doktoranckich USA sa bezsprzecznie 
swiatowym liderem.  Ze szkolnictwa wyzszego uczyniono wielki przemysl i to ono 
wlasnie � jeszcze przed eksplozja technik internetowych i galezi telekomunikacyjnych � 
stanowilo zaczyn tego, co teraz powszechnie okresla sie mianem �nowa gospodarka�.  
Uniwersytey daja zatrudnienie wielkiej masie najwyzej kwalifikowanych kadr, ktora z 
kolei obsluguje inna masa fachowcow.  Setki tysiecy studentow nie tylko sie uczy, ale i 
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placi � niekiedy sowicie � za swoje studia.  Z reguly sa one okolo dwukrotnie tansze na 
uczelniach stanowych niz prywatnych, ale w kazdym przypadku kosztuja niemalo.   

Dochody z oplat stanowia wciaz tylko niewielka czesc calego uniwersyteckiego 
budzetu i uczelnie nie moglyby funkcjonowac sprawnie, gdyby nie wartki strumien 
zasilania plynacy z prywatnych zrodel.  Aby to jednak bylo mozliwe � a na wielu 
stanowych uniwersytetach dotacja budzetowa wynosi ledwie okolo czwartej czesci 
kosztow, co starcza jedynie na place � kraj musi byc bogaty.  Tylko wowczas mozliwy 
jest rozwiniety system grantow i wsparcia finansowego, bez czego nie byloby mozliwosci 
prowadzenia badan naukowych na najwyzszym swiatowym poziomie.  System ten nie 
rozwinalby sie az na taka skale, gdyby nie przyjazna polityka fiskalna, stymulujaca 
wsparcie dla nauki ze zrodel prywatnych.   

Mam okazje przyjrzec sie blizej funkcjonowaniu uniwersytetow i finansowaniu 
prowadzonych na nich badan przy okazji swoich wizyt.  Ulozyly sie one w swoisty 
uniwersytecki tryptyk: trzy znane uniwersytety, tyrzy rozne wydzialy, trzy rozne 
spojrzenia na swiat.  Choc obie uczelnie sa prywatne, to inaczej funkcjonuje zaliczany do 
eksluzywnej �ligii bluszczowej�, a wiec grupy kilku najdostojniejszych uczelni Yale, 
inaczej maly, ale tez znakomity University of Rochester.  Studia na nich kosztuja 
znacznie wiecej niz na jednym z najlepszych publicznych uniwerystetow � UCLA.  
Pomimo wysokich kosztow � a przeciez nawet najlepiej rozwiniety system stypendialny 
nie eliminuje problemu finansowaniu studiow � w USA studiuje kilka milionow 
mlodziezy i to doslownie z calego swiata.  Pod tym wzgledem sytuacja zmienila sie 
wyraznie w ostatnich latach i transfer srodkow na finansowanie studiow na 
amerykanskich uczelniach ma juz istotne znaczenie w bilansie platniczym tego kraju.  
Studia uniwersyteckie w USA staly sie bardzo intratnym interesem dla samych uczelni, 
ale zarazem jest to niezla inwestycja w kapital ludzki ze strony tych, ktorzy na nie loza.   

Nam daleko do takiego standardu, ale zwazywszy na znakomita kadre 
dydaktyczna w niektorych rodzimych uczelniach i relatywnie bardzo niskie koszty 
ksztalcenia, warto tez dzialac w podobnym kierunku.  Polska moze byc coraz bardziej 
atrakcyjnym miejscem studiow, zwlaszcza dla chetnych z krajow naszego regionu.  Warto 
nieco wiecej srodkow publicznych i zapobliegliwosci organizacyjnej zainwestowac w te 
sfere, bo to sie sowicie oplaci na dluzsza mete.  Sadze tez, ze niektore z licznych 
prywatnych wyzszych szkol, ksztalcacych glownie w zakresie zarzadzania i marketingu, 
maja szanse przetrwac i rozwinac sie, jesli potrafia wykorzystac tego rodzaju szanse.   

Na Yale wykladalem w School of Management.  W Rochester na wydziale nauk 
politycznych.  Teraz na University of California w Los Angeles wracam �do zrodel� i 
prowadze zajecia na wydziale ekonomii, choc na jeden z wykladow posrod rekordowej 
liczby ponad 150 osob, ktore zapisaly sie na kurs z ekonomii rozwoju, mam tez wielu 
studentow z innych specjalnosci.  A nade wszystko z calego swiata � w sumie z prawie 
30 krajow.  Jest kolorowo.  I ciekawie.  I nie latwo, bo oczekiwania sa ogromne.  To 
przeciez UCLA.  Ale tak bylo i na Yale, i na UofR.  Tak jest na wiekszosci 
uniwersytetow, bo tak byc powinno.  Tu bowiem inwestuje sie w przyszlosc.   

Kolorowo jest pod wieloma wzgledami.  Nie tylko dlatego, ze na kampusie 
kalifornijska wiosna, a wszedzie wokol tlum studentow z roznych zakatkow swiata i 
czasami ma sie wrazenie, ze to uniwersytet w Szanghaju albo w Bombaju, a moze w 
Mexico City czy tez w Kairze.  �Kolorowo� jest takze ze wzgledu na wielorakosc 
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tematow okolicznosciowych wykladow, ktorych jest tu mnostwo.  I podczas gdy sam na 
przyklad mowie o szansach, jakie stwarza globalizacja, ktos inny organizuje nieopodal 
spotkanie pod haslem �Defend China Against Imperialism and Capitalist 
Counterrevolution!�  Studenci i profesorowie maja zatem w czym wybierac. 

Mnie zas ucieszylo to, ze w kafeterii pytaja, czy jestem ...studentem.  Ano jestem.   
I to wiecznym, bo uczyc zawsze sie warto.  A pytaja, gdyz studenci nie placa podatku 
posredniego wliczanego tu w cene posilkow.  I tak niechcacy zaoszczedzielem 20 centow.  
Nastepnym razem oddam.            

 
Los Angeles, 8 kwietnia 2000 r. 
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Globalizacja i nierownosc 
 

Sytuacje, kiedy obok siebie rownoczesnie biegna dwa procesy, niekiedy sklaniaja 
do formulownia pogladow o zwiazkach przyczynowo-skutkowych wystepujacych 
pomiedzy nimi.  Tak jest takze w kontekscie trwajacej globalizacji stosunkow 
ekonomicznych,  z jednej strony, oraz narastajacej nierownosci w podziale dochodow, z 
drugiej.  Oczywiscie, w slad ze zroznicowaniem dochodow z biegiem czasu narastaja tez 
nierownosci majatkowe.  Tworzy to ze zrozumialych wzgledow napiecia spoleczne i 
polityczne, ale takze � co trzeba wyraznie podkreslic � ogranicza mozliwosci dalszego 
rozwoju.  Wspolczesna ekonomia uznaje, ze zbyt daleko posuniete nierownosci w 
odniesieniu do dochodow nie tylko sa niesprawiedliwe, ale nade wszystko obracaja sie 
przeciwko efektywnosci alokacyjnej i oslabiaja sklonnosc do oszczedzania, a tym samym 
do formowania kapitalu, bez czego wzrost na dluzsza mete jest niemozliwy.   

Wylania sie na tym tle wiele pytan, na ktore warto odpowiedziec, zwlaszcza ze 
dorocznemu wiosennemu szczytowi Miedzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku 
Swiatowego, ktory wlasnie odbywa sie w Waszyngtonie, towarzysza liczne protesty.  
Adresowane sa one przeciwko tym organizacjom postrzeganym jako sila napedowa 
globalizacji, ktora z kolei wini sie za nierownosci, a te dla wielu mieszkancow globu sa 
tozsame z niesprawiedliwoscia i dlatego nie zyskuja akceptacji.  Czy zatem narasta 
nierownosc, w jakiej skali i co ja powoduje?  Nasuwa sie tu kilka spostrzezen.   

Po pierwsze, narastanie nierownosci w stosunkach podzialu jest faktem nie do 
zakwestionowania.  Siegajac daleko wstecz, moznaby powiedziec, ze choc przez wieki 
ludzkosc walczyla z niesprawiedliwoscia i wiekszosc rewolucji rozpoczynala sie od 
zamiaru jej ograniczania, to wiekowy postep ekonomiczny prowadzil do poglebiania sie 
dysproporcji.  O ile w roku 1870 przecietny dochod w krajach najbogatszych w 
porownaniu z przecietnym dochodem krajow najbiedniejszych byl 11 razy wiekszy, to 
trzy pokolenia pozniej (a ilez rewolucji i wojen bylo po drodze!) byl juz wiekszy 39 razy.  
Jeszcze jedno pokolenie pozniej � w roku 1985 � wielokrotnosc ta wynosila az 52 i, jak 
mozna szacowac, obecnie � w roku 2000 � zbliza sie do 60.  Jednoczesnie trwal wzrost 
gospodarczy, ale rzecz w tym, ze w roznym tempie i stad teraz takie drastyczne 
dysproporcje.    
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Po drugie, szczegolnie uderzajace jest narastanie nierownosci podczas ostatnich 
dekad, a zwlaszcza w latach 80-ych i 90-ych, kiedy to wspolczesna faza globalizacji, 
zwiazana z daleko posuniete liberalizacja handlu i przeplywow kapitalowych oraz 
czwarta rewolucja technologiczna, nabrala tak wielkiego impetu. Czy faktycznie 
wystepuje tu silny zwiazek przyczynowo-skutkowy?  Oczywiscie, nadmierne nierownosci 
sa funkcja wielu zmiennych, a w licznych krajach ich podstawowa przyczyna bez 
watpienia sa wady polityki dochodowej i panoszaca sie korupcja i to tam polityka winna 
koncentrowac swoja uwage.  Nie zmienia to jednak faktu, ze rozprzestrzenianie sie 
kapitalistycznych stosunkow produkcji na skale globalne pociaga za soba rosnace 
zroznicowanie dochodow.  Globalizacja, w tym zwlaszcza liberalizacja handlu i 
miedzynarodowych transferow aktywow, zwieksza obszar przedsiebiorczosci, a to z kolei 
pociaga za soba szybszy wzrost dochodow bardziej aktywnych grup ludnosci.         

Po trzecie, z samego faktu narastania dysproporcji wskutek postepow procesu 
globalizacji nie wynika, ze sytuacja sie pogarsza.  Wrecz odwrotnie; w wielu wypadkach 
ulega ona poprawie, gdyz zroznicowanie zwieksza sie, ale dzieje sie to na sciezce wzrostu 
dochodow wszystkich podstawowych grup spolecznych, tyle ze rosna one w szybszym 
tempie w odniesieniu do warstw o dochodach juz uprzednio wyzszych.  Dostrzec to 
mozna w Indiach i w USA, w Meksyku i w Czechach, w Chinach i Poludniowej Afryce.  
Badania Banku Swiatowego sugeruja, ze wieksza otwartosc w sferze handlu � a to jest 
przeciez jedna z istotnych cech ostatnich dwu dekad i my, w transformowanych 
gospodarkach, tez mamy w tym swoj udzial � jest negatywnie skorelowana ze wzrostem 
dochodow 40 ubozszych procent ludnosci, ale za to pozytywnie ze wzrostem dochodow 
pozostalych 60 procent.  Stwarza to trudny problem na przyszlosc, kiedy to, logicznie 
biorac, trzeba oczekiwac dalszego zwiekszania sie zroznicowania dochodow i majatkow.   

Po czwarte, rozne sa miary nierownosci.  Sa biedni i bogaci ludzie, sa biedne i 
bogate grupy spoleczne, sa biedne i bogate kraje.  O jaka zatem narastajaca nierwonosc 
chodzi w globalnej gospodarce i przeciwko czemu sie protestuje?  Otoz sa jej trzy 
wymiary.  Pierwszy to nierownosc dochodowa wewnatrz kraju.  Narosla ona znaczaco w 
wielu krajach o roznych regulacjach gospodarczych, ale prawie wszedzie takze w 
zwiazku z postepujacym otwieraniem sie na zewnatrz. Sklania to niektorych 
obserwatorow do obwiniania za to glownie globalizacji, choc przyczyny w wiekszym 
stopniu sa krajowej natury.  Widac to zarowno w Brazylii, jak i w Indonezji, tak w Rosji, 
jak i w Pakistanie.  W Polsce w ostatnich latach coraz wyrazniej tez.   

Drugi wymiar to nierownosc miedzy przecietnymi dochodami poszczegolnych 
krajow.  Jesli PKB gdzies rosnie przez lata szybciej, na przyklad w USA, niz gdzie 
indziej, na przyklad w wielu krajach subsaharyjskiej Afryki, to i tym razem pojawia sie 
sklonnosc do obarczania odpowiedzialnoscia globalizacji.  I znowu jest to prawda, ale 
prawda jest tez to, ze w tych drugich krajach w jakims stopniu wzrost moze byc 
pozytywnie skorelowany (przynajmniej dla wspomnianych okolo 40 procent 
spoleczenstwa) ze wzrostem pomnazajacym jeszcze bardziej zasobnosc najbogatszych w 
tym pierwszym kraju.  

Trzeci wymiar uwzglednia oba poprzednie ujecia; jest to wymiar globalny.  
Chodzi tu o zroznicowanie pomiedzy dochodami wszystkich mieszkancow Ziemi.  Jest 
ono przeogromne i bedzie jeszcze wieksze.  Sa miliony ludzi z dochodami na glowe 
ponad 100 tysiecy dolarow rocznie i jeszcze liczniejsze rzesze tych, ktorzy zyja w nedzy 
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za mniej niz 100 dolarow.  Jesli obliczyc interpretowany globalnie wskaznik Giniego, 
ktory obrazuje dysproporcje dochodow, to � jak szacuje Branko Milanovic z Banku 
Swiatowego � wzrosl on z 63 do 66 punktow pomiedzy rokiem 1988 a 1993.   W roku 
2000 jest z pewnoscia jeszcze wyzszy, takze wskutek transformacji posocjalistycznej, 
nierownosc w naszym regionie swiata bowiem zwiekszyla sie bardzo.          

Wnioski sa oczywiste, ale ten najwazniejszy to stwierdzenie, ze pojawiajace sie w 
coraz wiekszej obfitosci efekty globalizacji sa dzielone niesprawiedliwie.  To musi 
wywolywac napiecia, ale przede wszystkim powinno sklaniac do dzialan.  Z tego punktu 
widzenia zyjemy w swiecie dalekim od doskonalosci.  Takze instytucjonalnej, nie ma 
bowiem organizacji i instrumentow, ktory moglyby skutecznie redystrybuowac dochody 
pomiedzy grupami spolecznymi w skali globalnej.  Redukcja dlugow najbiedniejszym 
krajom swiata jest tylko jednym z wielu niezbednych kroczkow w kierunku bardziej 
zronowazonego spolecznie � tym razem juz w skali globalnej � podzialu dochodow.  
Trzeba jednak czynic w tym kierunku zdecydowanie wiecej.   

Rzecz w tym, aby wpierw wlasciwie rozpoznac skale nierownosci i dobrze 
zrozumiec istote globalizacji.  To nie z nia nalezy walczyc � co skadinad z istoty rzeczy 
jest niemozliwe � tylko z korupcja i niedoskonalosciami polityki.  Polityka tez musi byc 
globalna, a do tego daleka wciaz droga.  Nie chodzi tu bynajmniej o jakis utopijny 
�swiatowy rzad�, ale o stworzenie mechanizmow redystrybucji czesci dochodow do 
krajow biedniejszych i umozliwienie im zatrzymywania relatywnie wiekszej niz 
dotychczas porcji dochodow wytwarzanych wskutek otwierania sie kontakty zewnetrzne.  
I o to idzie gra.     

W ramach zas poszczegolnych krajow najwiecej, jak prawie zawsze, zalezy od 
jakosci polityki gospodarczej i jej rzeczywistych celow.  Nam w Polsce przez pewien 
okres � w latach 1994-97 � udawalo sie nie tylko przyspieszyc tempo wzrostu poprzez 
glebsza i szybko postepujaca integracje z gospodarka swiatowa, ale dokonalismy tego 
hamujac w tym samym czasie narastanie dysproporcji dochodowych.  Choc trudne, jest to 
zatem mozliwe.  Trzeba tylko bardzo tego chciec.      

          
Waszyngton, 15 kwietnia 2000 r. 
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Spekulacje i inwestycje 
 
 Inwestorzy nie panikuja � panikuja spekulanci. We wspolczesnej ekonomii ci 
drudzy sa jednakze dosc powszechnie utozsamiani z tymi pierwszymi, co ma tylko 
czesciowe uzasadnienie.  Sam ten fakt trzeba uznac za duze osiagniecie spekulantow, gdyz 
to ich nobilituje, odwracajac przy okazji uwage od istoty dzialan kapitalu spekulacyjnego. 
W odroznieniu od tradycyjnych inwestycji zwiekszajacych potencjal rozwojowy, jest on 
ukierunkowany przede wszystkim na redystrybucje wytworzonych wartosci i 
przechwytywanie cudzych dochodow, a nie na ich tworzenie. Taka juz natura tego kapitalu 
i nie mozna miec o to do niego pretensji, a jesli realizuje sprawnie swoje funkcje celu 
kosztem innych, to wina lezy glownie po stronie tych, ktorzy to umozliwiaja, a niekiedy 
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wrecz ulatwiaja, chociaz dbac powinni przede wszystkim o rodzime interesy i wlasny 
dlugofalowy rozwoj.   
 Ostatnie lata doprowadzily do tak wielkiej euforii wokol przeplywow kapitalowych, 
ze posrod wielu obserwatorow ewolucji miedzynarodowych stosunkow finansowych zatarla 
sie zdolnosc do ostrego postrzegania, o co w istocie idzie gra. Otoz tylko w pewnych 
sytuacjach o to samo, o co w przypadku inwestowania bezposredniego, czyli o trwale 
powiekszania zdolnosci rozwojowych gospodarek, do ktorych ten kapital doplywa.  
Glownie zas chodzi o transfery, ktorych dokonywanie staje sie mozliwe poprzez 
przejsciowe angazowanie swoich srodkow u zagranicznych partnerow, ktorzy na dluzsza 
mete musza placic krocie za to rzekome dobrodziejstwo.  

Na tym tle jedyna strategia, ktora ma sens z punktu widzenia dbalosci o zdolnosci 
rozwojowe wlasnego kraju, polegac musi na formowaniu rodzimego kapitalu, a w 
odniesieniu do zagranicy na preferowaniu doplywu kapitalu dlugoterminowego, w tym 
zwlaszcza inwestycji bezposrednich, przy wyraznym ograniczaniu mozliwosci penetracji 
poprzez kapital spekulacyjny. W pierwszej kolejnosci nie nalezy tworzyc warunkow 
sprzyjajacych jego doplywowi, gdyz ewentualne pozniejsze zamykanie sie na swobodny 
przeplyw strumieni finansowych moze niekiedy spowodowac wiecej szkod niz pozytku.  
Gdy zas juz do tych transferow dochodzi � a w przypadku krajow slabszych ekonomicznie 
(z luboscia okreslanych jako �wylaniajace sie� rynki) jest to ruch odnoszacy sie glownie do 
cudzych pieniedzy, gdyz wlasnych oszczednosci nie ma dostatecznie wiele nawet na 
sfinansowanie krajowych inwestycji  � wowczas madra polityka polegac musi na 
stabilizacji doplywu strumieni finansowych i przeistaczaniu kapitalu krotko- na 
dlugoterminowy.   

Najlepsza metoda na tym polu jest sklanianie zagranicznych partnerow do 
realokacji osiaganych zyskow w formie inwestycji bezposrednich.  W obecnej sytuacji w 
Polsce, kiedy to ryzyko kryzysu finansowego jest najwieksze od poczatku transforamcji, 
tedy wlasnie prowadzi droga do ustabilizaownia oczekiwan i w miare spokojnego � jesli 
jest to jeszcze mozliwe � przejscia przez kolejny ostry zakret.  Mozna bylo tak prowadzic 
polityke finansowa, aby tego zagrozenia uniknac, co udawalo sie skutecznie poprzednio, 
ale teraz inaczej juz stoja pytania.  Bierze sie to stad, ze w ostatnich dwu latach nie tylko 
znaczaco zwiekszyl sie deficyt na rachunku obrotow biezacych, ale nade wszystko 
jakosciowo pogorszyla sie jego struktura. O ile jeszcze w 1996 roku udzial inwestycji 
bezposrednich w finansowaniu stosunkowo niskiego deficytu przekraczal 90 procent, to 
aktualnie jego bardzo wysoki stan w ponad 50 procentach finansowany jest drogim dla 
naszego budzetu i podatnika (a takze wskutek wysokich stop podatkowych dla polskiego 
przedsiebiorcy) kapitalem krotkoterminowym.   

Do ryzykownych rozmiarow wzroslo tez zadluzenie sektora przedsiebiorstw, ktore 
wynosi okolo 22 miliardow dolarow. Zrodzilo sie ono na bazie spekulacji co do wzglednej 
stabilizacji realnego kursu walutowego, ale to zalozenie sie nie spelnia. Ewentualne 
zalamanie kursu zlotego (a w obliczu spadku eksportu i narastania deficytu na rachunku 
obrotow biezacych sprzyja temu m. in. jego formalne uwolnienie, ktore w duzej mierze jest 
proba uwolnienia sie polityki finansowej od odpowiedzialnosci za doprowadzenie do tak 
niekorzystnych tendencji) wywolac moze kryzys w postaci niewyplacalnosci zadluzonych 
firm � z wszystkimi tego konsekwencjami dla spadku realnego poziomu dochodow 
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budzetowych, pogorszenia sie portfela kredytow bankowych oraz dalszego narastania 
bezrobocia.   

Czy mozna tego uniknac? Tak, o ile uda sie utrzymac pozytywne oczekiwania co do 
dlugofalowej przyszlosci polskiej gospodarki i opierajace sie na tym zaufanie inwestorow 
zagranicznych, a nade wszystko rodzimych przedsiebiorcow i inwestorow. Tak, o ile 
radykalnej zmianie ulegnie polityka gospodarcza i zamiast hamowac (�schladzac�) 
koniunkture, bedzie sie ja pobudzac, zwlaszcza w stosunku do eksportu, bez przyspieszenia 
ktorego nie uda sie uciec od zalamania, a co najwyzej mozna je nieco przesuwac w czasie. 
Tak, o ile polityka fiskalna i monetarna beda tak z soba skoordynowane, aby sprzyjac 
pozostawaniu kapitalu zagranicznego w kraju, ale przy jednoczesnej zmianie jego 
charakteru z krotko- na dlugoterminowy oraz przechodzeniu od spekulacji portfelowych do 
prorozwojowych inwestycji bezposrednich. Niestety, ani polityka podatkowa, ani pieniezna 
� tak wobec kursu walutowego, jak i w stosunku do stop procentowych � nie sprzyja temu 
dostatecznie.  

Mimo to zaufanie inwestorow zagranicznych jest relatywnie wysokie, choc juz nie 
az tak, jak kilka lat temu, kiedy to trwal gospodarczy boom w latach 1994-97. W jakims 
stopniu inwestorzy zagraniczni i ich analitycy oraz doradcy sami sobie podtrzymuja dobre 
samopoczucie, bo przeciez jak najbardziej sa zainteresowaniu w utrzymywaniu korzystnej 
koniunktury polskiej gospodarki, a przede wszystkim bardzo oplacalnej (dla nich) i 
kosztownej (dla nas) dyferencjacji realnych stop procentowych. Moglem przekonac sie o 
tym kolejny raz podczas ciekawej konferencji zorganizowanej przez regionalna 
Amerykansko-Polska Izbe Handlowa w Atlancie. Sam zreszta tez w kregach inwestorow 
zagranicznych nieustannie akcentuje dobre perspektywy naszej gospodarki � na dluga mete. 
Na krotka dobre juz byc nie moga, ale to sie przeciez zmieni, bledy polityki gospodarczej 
sa bowiem z czasem korygowane.  Sluzy temu takze instytucja demokracji politycznej i w 
tym znaczeniu sprzyja ona dlugofalowemu rozwojowi.   

Ostatnio jednak wsrod zagranicznych inwestorow narasta zaniepokojenie i to 
bynajmniej nie miedzy tymi, ktorzy obracaja kapitalami spekulacyjnymi nastawionymi na 
szybki zysk, nawet jesli dokonuje sie to czasami kosztem zalamania gospodarczego na 
jakims kolejnym �wylaniajacym sie� rynku. Sa przeciez inne, ktore mozna traktowac 
rownie instrumentalnie. Coraz bardziej niepokoja sie inwestorzy bezposredni.  Co ciekawe, 
w USA niektorzy z nich (glownie polskiego pochodzenia) podkreslaja zbyt duze 
uzaleznienie naszej gospodarki od kapitalu niemieckiego. Niektorzy nawet zwracaja uwage 
na nadmierny udzial obcych inwestorow w sektorze finansowym, choc � jak sadze � nie z 
tej strony grozi nam niebezpieczenstwo. Duzo wieksze zagrozenie niesie narastajaca 
korupcja, a takze inklinacje populistyczne, prawicowa ksenofobia i anty-globalizm.  
Dostrzega sie ponadto rosnace ryzyko kursowe i jego negatywne implikacje dla stabilizacji 
finansowej.    

Pomimo to optymizmu nie brakuje. Wydawac by sie moglo, ze jest go az nadmiar, 
jesli zwazyc na rzeczywista kondycje polskiej gospodarki.  Na takim jednakze optymizmie 
inwestorow bezposrednich mozna probowac cos budowac i dyskontowac go na swoja 
korzysc, natomiast na przemijajacej, czasami niezwykle szybko, euforii spekulantow 
mozna budowac co najwyzej zamki z piasku. Przyjdzie fala i je zmyje... Wtedy jednak 
pretensje trzeba miec do politykow, nie do fali.  Ta bowiem zawsze pulsuje swoim 
niepowstrzymanym rytmem. I w Amercye, i w Polsce, i wszedzie.     
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     Atlanta, 19 kwietnia 2000 r.   
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Jak w Polsce rosna podatki  
 
 W Polsce rosna podatki. Tak juz bywa w polityce, ze czasami co innego sie 
zamierza, a do czegos innego doprowadza, cos innego sie zapowiada, a cos odmiennego 
w rzeczywistosci wychodzi. Tak tez jest z podatkami. Maja one bowiem rozne oblicza i 
trzeba je postrzegac w szerokim kontekscie dokonujacej sie redystrybucji dochodow. 
Podatki to nie tylko i wylacznie literalnie rozumiane zobowiazania regulowane wobec 
wlasnego panstwa w formie platnosci podatkowych, ale takze inne obciazenia, ktore przy 
okazji sa szczegolnie dotkliwe dla przedsiebiorczosci. Ograniczaja one jej ekspansje, 
hamujac mozliwosci inwestycji i finansowania rozwoju. W ten sposob dotkliwe 
nastepstwa zwiekszonej skali redystrybucji psuja funkcjonowanie mechanizmu 
reprodukcji i zaklocaja calosc procesow wzrostu, obracajac sie przeciwko interesom 
ekonomicznym daleko szerszych rzesz spoleczenstwa niz tylko sami przedsiebiorcy, od 
ktorych przeciez tak wiele zalezy.   

Na poczatku kadencji obecny rzad zapowiadal miedzy innymi dalsze 
odbiurokratyzowanie gospodarki, ograniczenie zakresu korupcji, zmniejszenie inflacji 
oraz redukcje podatkow bezposrednich. Po niespelna trzech latach dalekiej od 
doskonalosci polityki finansowej i zlym realizowaniu niektorych reform strukturalnych w 
powszechnych ocenach skala panoszenia sie biurokracji jest wieksza niz w 1997 roku. 
Nikt tez juz nie kwestionuje, ze po okresie wyraznego spadku ponownie narasta korupcja. 
Od dluzszego czasu zwracaja na to takze uwage raporty niezaleznych organizacji 
miedzynarodowych, miedzy innymi Transparency International, ktora to organizacja 
przytacza wyniki badan sugerujace, ze az okolo dwu trzecich przedsiebiorcow placi 
lapowki �zawsze� albo �zazwyczaj�. Sa to informacje zatrwazajace, ktore powinny 
sklonic parlament i rzad do dzialan radykalnych, ale � niestety � nie starcza ku temu 
politycznej determinacji. Co gorsza, zle realizowana reforma administracji i finansow 
publicznych spowodowala, ze nadmiar biurokracji i korupcja � miast zostac dalej 
ograniczone, jak dzialo sie to juz w latach 1994-97 � ulegly decentralizacji. Nie na tym 
przeciez ma polegac deregulacja i liberalizacja.  

Z punktu widzenia ludzi szczegolnie aktywnych � przedsiebiorcow, inwestorow, 
tworcow � korupcja dziala podobnie jak podatki, ogranicza bowiem ich dochody 
dyspozycyjne netto.  Jest ona jednak bardzo szkodliwa, gdyz nie podlega ani kontroli 
publicznej, ani regulacji prawnej. Nie przyczynia sie tez do poprawy efektywnosci 
alokacyjnej, ani do lepszego zaspokajania nabrzmialych potrzeb spolecznych. W 
odroznieniu od klasycznych podatkow, ktorych tez mozna nie lubic, ale ktore naklada sie 
droga demokratyczna w celu finansowania potrzeb zbiorowych panstwa i spoleczenstwa, 
podatki korupcyjne wymuszane sa przez zdeprawowanych politykow i biurokracje 
roznych szczebli. A jest to mozliwe ze wzgledu na slabosc instytucjonalna rodzacej sie 
gospodarki rynkowej. Oslabienie panstwa w wyniku realizacji blednych doktryn 
ekonomicznych daje dzisiaj zgnile owoce w formie zwiekszajacych sie obciazen 
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podatkiem korupcyjnym, co bezsprzecznie utrudnia akumulacje kapitalu i przeszkadza 
wzrostowi gospodarczemu, ograniczajac przy tym miedzynarodowa konkurencyjnosc 
rodzimego przemyslu oraz potencjal rozwojowy polskiej gospodarki.     

Nie udalo sie takze zmniejszyc inflacji. Gorzej; ponowanie narasta i juz przez z 
gora pol roku mamy do czynienia z jej wyzszym niz poprzednio poziomem. Zlo inflacji 
wszakze polega nie tyle na samym procesie wzrostu ogolnego poziomu cen. Gdyby 
wszystkie, absolutnie wszystkie ceny � lacznie z cena sily roboczej, czyli placami, oraz 
cena pieniadza zagranicznego, czyli kursem walutowym � rosly w identycznym tempie, to 
nie byloby inflacji. Polega ona bowiem na wywolywanej przez ruch cen w gore 
redystrybucji dochodow. Innymi slowy, nie ma inflacji bez redystrubucji dochodow.  

Dlatego tez w teorii ekonomii mowi sie o tzw. podatku inflacyjnym, ktory jest 
wlasnie instrumentem redystrybucji; jednym sie zabiera, aby bylo z czego � niekiedy 
iluzorycznie, bo inflacja przy sposobnosci sama pozera ten pozorny efekt � innym dac. 
Polityka fiskalna naklada na nas taki dodatkowy podatek. Niekiedy wprost, poprzez 
zwiekszanie udzialu podatkow posrednich (jak VAT czy akcyza) w cenach, ktore 
dodatkowo jeszcze rosna wlasnie z powodu nakladania i zwiekszania tych obciazen 
fiskalnych. Niekiedy w postaci bardziej zaowalowanej, poprzez inflacyjne finansowanie 
czesci dochodow niezrownowazonego budzetu.  

Udzial podatku inflacyjnego w Polsce w latach 1998-2000 rosnie odczuwalnie 
takze dlatego, ze nierozwazna polityka celowo wyhamowala koniunkture gosppodarcza, 
pociagajac za soba ostro odczuwane przez fiskusa ograniczenie bazy podatkowej. Trzeba 
to kompensowac nakladaniem dodatkowych podatkow inflacyjnych. Jest to, niestety, 
bardzo krotkowzroczna polityka, a jej efekty podlegaj szybkiej erozji, gdyz nie opiera sie 
ona o poprawe efektywnosci, a tylko o infacyjna redystrybucje wlasnie. Od tego przeciez 
dochod nie rosnie, a jedynie przelewany jest z miejsca w miejsce.   

Nie zrealizowane zostaly takze zamierzenia co do obnizenia podatkow 
bezsposrednich, gdyz byly i zle przygotowane, i niewlasciwie przedstawione na forum 
publicznym i politycznym. Po pierwsze, podatki zmniejsza sie wtedy, gdy poprawia sie 
koniunktura i przyspiesza tempo wzrostu, a nie wtedy, gdy zostalo ono celowo 
spowolnione. Dlatego tez bylo to mozliwe w ramach �Pakietu 2000� przeprowadzonego 
jeszcze w 1996 roku, gdy PKB zwiekszal sie w tempie siedmiu procent, a nie powiodlo 
sie to pozniej, gdy tempo wzrostu wyraznie oslablo.  

Po drugie, podatki sa instrumentem redystrybucji i dlatego wychodzenie z 
propozycjami ich zmian ma sens tylko wowczas, gdy potrafi sie w demokratycznych 
procedurach i publicznych debatach uzyskac na to przyzwolenie wiekszosci. Jesli tak nie 
jest, powoduje to wiecej szkod niz pozytku, poniewaz destabilizuje sie oczekiwania 
podmiotow gospodarczych i wprowadza dodatkowa doze niepownosci do 
indywidualnych strategii dzialan.   

Po trzecie, szczegolnie w warunkach posocjalistycznej transformacji, gdzie ze 
wzgledu na uwarunkowania historyczne uwrazliwienie ludnosci na dysproporcje w 
podziale dochodow jest szczegolnie duze, nie mozna proponowac reform podatkowych, 
ktorych realizacja prowadzilaby do dalszego nieakceptowanego spolecznie 
rozwarstwienia. A to wlasnie zaproponowano.   

Faktem jest, ze udalo sie nam przynajmniej zmniejszyc az o jedna czwarta � z 40 
do 30 procent � podatek dochodowy placony przez przedsiebiorstwa. Pamietajmy 
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wszakze, ze zasadniczo jest to skutek wczesniejszych decyzji, przeforsowanych jeszcze w 
ramach �Pakietu 2000�, a tylko w piatej czesci nastepstwo decyzji podjetych pod 
obecnymi rzadami. Rozstrzygniecia bowiem o sukcesywnym (po dwa punkty rocznie) 
zejsciu do 32 procent w roku 2000, zapadly juz w roku 1996, a w ubieglym dolozono do 
tego schematu tylko dwa dodatkowego punkty. 

Obawiam sie jednak, ze z nawiazka sa one teraz odbierane przedsiebiorcom i 
inwestorom, a takze ludziom wolnych zawodow i tworcom, ktorzy chcieli sie juz cieszyc 
wyzszym poziomem swoich dochodow netto i stad tez lepszymi perspektywami na 
przyszlosc. To co im dalo obnizenie podatku bezposredniego (takze w odniesieniu do 
podatkow od dochodow osobistych), z nawiazka czesto zostalo odebrane, przy bardzo 
zreszta nierownomiernym i nieprzejrzystym mechanizmie towarzyszacej temu 
redystrybucji, przez dodatkowe podatki posrednie, co chociazby codziennie zauwaza 
kazdy przekrecajac kluczyk w swoim samochodzie, poprzez nasilajaca sie skale podatku 
inflacyjnego drenujacego kieszen tak zamozniejszych, jak i zwlaszcza ubozszych warstw 
spoleczenstwa, poprzez rozprzestrzeniajacy sie coraz szerzej podatek korupcyjny 
hamujacy nasze zdolnosci rozwojowe.  

Dyskutujac zatem o obciazeniach fiskalnych, trzeba to wszystko dostrzegac. W 
polityce kolejnosc dzialan musi byc taka, ze wpierw eliminuje sie podatek korupcyjny i 
ogranicza drastycznie podatek inflacyjny, a potem dopiero � madrze i konsekwentnie � 
zmniejsza sie podatki sensu stricto. W takim wlasnie kontekscie trzeba zmierzac do 
ograniczania skali redystrybucji, gdyz tylko wtedy bedzie ona sprzyja rozwojowi 
przedsiebiorczosci i poprawie konkurencyjnosci. Natomiast polityka ostatnich lat � w tym 
tolerancja dla narastajacyh patologii w stosunkach podzialu � powoduje, ze placi sie u nas 
coraz wieksze, a nie mniejsze podatki. Szkoda.      

      
               Bel Air, 29 kwietnia 2000 r.  
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Książka z Oksfordu 

 
Prowadząc onegdaj z wybitnym polskim historykiem � profesorem Krzysztofem 

Zamorskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego � długie i frapujące dyskusje na temat 
mechanizmów rozwoju społeczno - ekonomicznego i przełomowych zmian w sposobach 
funkcjonowania gospodarki na przestrzeni dziejów, męczyłem go nieustannie, aby jako 
znawca problemu przekonał mnie, że historia opisuje te procesy prawidłowo. Nurtuje 
mnie to z wielu względów. Nie tylko dlatego, że chcę być pewien, iż ta wiedza, którą 
aplikują nam inni uczeni � w tym wypadku historycy gospodarczy � jest rzetelna, a nie 
wyraża jakiegoś niekompletnego, błędnego lub wręcz politycznie czy ideologicznie 
zniekształconego spojrzenia w przeszłość. Przede wszystkim dlatego, że chciałbym 
wierzyć � a jeszcze lepiej wiedzieć, gdyż na niwie naukowej przecież się poruszamy � iż 
rzetelnie i obiektywnie opisana zostanie kiedyś obecna rzeczywistość, gdy i ona kiedyś 
stanie się po prostu historią. A że historia dzieje się wokół, o tym przypominano nam też 
przy okazji obchodów tysiąclecia zgromadzenia gnieźnieńskiego.  
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 Mój niepokój bierze się stąd, że śledząc przebieg dyskusji nad losami 
posocjalistycznej transformacji ustrojowej � a coraz bogatsza jest literatura przedmiotu � 
martwię się niekiedy (może na wyrost?), że historycy mogą mieć spore problemy z 
uporządkowaniem materiału, którego my, ekonomiści i politycy gospodarczy, 
dostarczamy im co nie miara. Przy okazji transformacji bowiem powstaje nie tylko masa 
niezliczonych faktów, które trzeba z czasem ująć w ramy teoretycznych uogólnień i 
sklasyfikować jako usystematyzowane procesy historyczne, ale także mnóstwo 
fałszywych interpretacji, przekłamań nie odzwierciedlających rzeczywistości czy też 
tendencyjnych komentarzy, które nie tyle poszukiwaniu prawdy mają sprzyjać, co jej 
zacieraniu służyć.  W większym stopniu przy tym wynika to z nieustannie toczącej się 
walki politycznej i ścierania się konfliktowych interesów niż li tylko z czystej dysputy 
intelektualnej.  
 W odpowiedzi na moje rozterki profesor Zamorski przytoczył nie tylko liczne 
argumenty za tym, że jednak prawda ma naturalną tendencję do przebicia się z czasem na 
wierzch, ale dał mi także radę, abym dużo pisał. Obok materialnych faktów, które 
powstają w rezultacie uprawiania rożnych polityk, to przecież naukowe argumenty w 
końcu liczyć będą się najbardziej i to one powinny zdecydować, jakich uogólnień na 
temat przebiegu transformacji dostarczy nam z czasem historia. Innymi słowy, historię 
tworzą tak fakty, jak i ich interpretacja. Stąd też � na miarę swoich możliwości � staram 
się jak najlepiej współuczestniczyć i w jednym, i w drugim.  

Piszę więc. W ten sposób dzielę się z innymi uczestnikami dyskusji swoimi 
obserwacjami na temat dróg i bezdroży posocjalistycznych przemian. Publikacji jest 
wiele, ale pośród nich zdarzają się też i te ważniejsze. Właśnie nakładem prestiżowego 
Oxford University Press ukazała się książka pt. �From Shock to Therapy. The Political 
Economy of Postsocialist Transformation� (str. XII + 464, Oxford � New York, ISBN 0-
19-829743-2). Jest także dostępne jej polskie tłumaczenie, a na dniach ukazują się 
wydania chińskie i rosyjskie. Opinie uznanych autorytetów naukowych na temat tej pracy 
� cieszę się, że bardzo przychylne linii rozumowania i prezentowanej tam argumentacji � 
znaleźć można miedzy innymi w Internecie pod adresem http://www.wider.unu.edu. 
Myślę, że historykom książka ta z czasem też się przyda i podzielą moje racje co do ocen 
procesów transformacji.  
W oparciu o dogłębną i wszechstronną analizę, w odniesieniu do ponad 30 krajów i całej 
minionej dekady, a także z pewną dozą analizy retrospektywnej sięgającej wstecz do roku 
1950 oraz prognoz na przyszłość do roku 2020, dochodzę do wniosku, że można było 
przekształcając system gospodarczy w naszej części świata osiągnąć znacznie więcej 
znacznie mniejszym kosztem. Dotyczy to również krajów przodujących w tych 
przemianach, w tym Polski. Sposobem na to była i pozostaje dbałość o instytucjonalną 
stronę budowy gospodarki rynkowej, troska o rozwój konkurencyjności i aktywne 
zaangażowanie państwa w sterowanie zmianami, bez czego liberalizacja, prywatyzacja i 
twarda polityka finansowa same nie są w stanie wprowadzić tych gospodarek na ścieżkę 
trwałego, zrównoważonego i szybkiego wzrostu. A to przecież � a nie same zmiany dla 
zmian, które trzeba przecież traktować instrumentalnie � jest celem transformacji.  
 Opinie się zmieniają. Gdy teraz mam okazję tutaj, na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Los Angeles, zaprezentować w gronie interdyscyplinarnym na 
seminarium poświeconym wydaniu książki główne tezy moich studiów, to trafiają one do 

http://www.wider.unu.edu/
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przekonania już dużo łatwiej niż kiedyś. Daje się zauważyć coraz powszechniejsze 
przekonanie, że właśnie taka linia analizy i syntezy jest słuszna, choć zobaczymy jeszcze, 
jak to kiedyś ocenią historycy. Jeden z nich � prowadzący seminarium profesor Ivan 
Berend z UCLA � podkreślając, że całkowicie zgadza się z głównym nurtem mego 
podejścia, mocniej jednak akcentuje znaczenie równocześnie toczącej się rewolucji 
technologicznej. W niej � a dokładniej w nieumiejętności dostosowania się do jej 
wyzwań już od połowy lat 70-ych � dostrzega główną przyczynę upadku gospodarki 
socjalistycznej opartej o centralne planowanie.  Mocno też podkreśla międzynarodowe 
uwarunkowania, w tym zwłaszcza rolę, jaką w finansowaniu rozwoju odgrywa penetracja 
ze strony ponadnarodowego kapitału. Ja zaś, doceniając ten aspekt, wciąż jestem skłonny 
argumentować, że długotrwały rozwój oprzeć można zasadniczo tylko na wysokiej 
zdolności do formułowania rodzimego kapitału.  
 Inni dyskutanci wracają do tzw. Konsensusu Waszyngtońskiego, zwłaszcza że � jak 
wiadomo � książka z Oksfordu i inne moje prace oraz wypowiedzi odegrały istotną rolę w 
jego krytyce i poszukiwaniu tego, co określamy z profesorem Josephem Stiglitzem 
�konsensusem post - waszyngtońskim�. Wydaje się jednak, że jakby znowu nieco dalej do 
niego. Jakby na polu politycznym znowu trudniej było zmierzać do autentycznego 
porozumienie co do koniecznych kierunków reform polityki gospodarczej i rekonstrukcji 
międzynarodowego ładu instytucjonalnego pod kątem sprzyjania rozwojowi w szerszym 
kontekście globalizacji, nie tylko zresztą w krajach posocjalistycznych, i to pomimo 
zbliżania się stanowisk oraz podzielania naszego stanowiska przez większość środowiska. 
To można odczytać z recenzji książki, tak odbieram przebieg dyskusji wokół jej głównych 
tez, tak widzę ewolucję podejścia rządów wszystkich państw zaangażowanych w 
transformację, tak odczytuję wreszcie zmiany, skądinąd zachodzące zbyt wolno, w 
międzynarodowych organizacjach finansowych.  
 Gdzie natomiast widzę inne, odmienne w stosunku do siebie, reakcje na 
prezentowane argumenty? Otóż wyraźnie inaczej reagują intelektualiści, profesorowie, 
studenci, a inaczej inwestorzy czy organizacje międzynarodowe. Przypuszczam, że i to 
jest też dostatecznie klarownie wyjaśnione w książce, która pokazuje zmieniającą się 
posocjalistyczną rzeczywistość przez pryzmat gry interesów. Odmienne interesy 
narzucają inne priorytety i nastręczają innych trosk. Intelektualiści i politycy muszą się 
martwić o legitymizację nowego ustroju, a te dać może tylko większa zdolność 
konkurencyjna i szybsze tempo wzrostu, w innym bowiem przypadku znacząca cześć 
społeczeństw państw posocjalistycznych będzie obracać się przeciwko transformacji, 
gdyż nie będzie ona w stanie spełniać jej oczekiwań.   

Jak dotychczas � nie spełnia. Dobrze wiedzieć, dlaczego? Wtedy można 
próbować coś zrobić, aby zmiany szły szybciej ku lepszemu. I znowu napisać książkę. 
Chciałbym przeczytać kiedyś taką, może też z Oksfordu, o dobrym końcu historii 
posocjalistycznej transformacji. Bo akurat ta historia kiedyś się skończy. Ale daleka 
jeszcze do tego droga.   

 
Los Angeles, 6 maja 2000 r.  
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Wszystko na sprzedaz? 

 
 Sa rynki szczegolne. Jednym z nich, zwlaszcza w ostatniej dekadzie, stal sie rynek 
bankow oraz niektorych innych instytucji posrednictwa finansowego. Nigdy w historii tak 
wielu bankow nie sprzedano, a tym samym i nie kupiono. Gdy jedni sprzedaja, inni kupuja, 
a procesy prowadzace do spotykania sie podazy z popytem na tym jedynym w swoim 
rodzaju rynku sa nader zawile i maja wiele implikacji. Co ciekawe, pewne watpliwosci i 
rozterki co do transakcji na �rynku bankow� maja tak sprzedajacy, jak i kupujacy. Mysle 
jednak, ze w lepszej sytuacji sa ci drudzy.    
 Banki maja rozne znaczenie w roznych gospodarkach w zaleznosci od 
uksztaltowanego modelu akumulacji i alokacji kapitalu. Wspolczesnie relatywna rola 
bankow maleje, zwieksza sie bowiem znaczenie innych instytucji posrednictwa 
fiansowego. W USA � czolowej gospodarce swiata, gdzie wytwarzane jest az 25 procent 
swiatowej produkcji � banki kontroluja jedynie okolo 20 procent aktywow calego sektora 
finansowego, podczas gdy pozostale 80 stanowi  domene ubezpieczen oraz funduszy 
emerytalnych i wspolnego inwestowania.  
 Wzmacnianie rynkowej pozycji niebankowych instytucji finansowych 
obserwujemy takze w krajach o gospodarkach mniej zaawansowanych, w tym takze 
krajow posocjalistycznych. Jednakze w przypadku gospodarek transformowanych wciaz 
kluczowa role odgrywja banki, co ma swoje uwarunkowanie w spusciznie po poprzednim 
systemie. Stad tez kondycja bankow oraz jej instytucjonalne i kapitalowe uwarunkowania 
odgrywaja bardzo duza role w przebiegu procesow reprodukcji i ich efektywnosci. Ma to 
tez implikacje polityczne, co daje o sobie od czasu do czasu znac w goracych dyskusjach. 
Przez nie pierwsza i nie ostatnia jej fale przeszlismy niedawno i w Polsce, przede 
wszystkim w kontekscie scierania sie opinii na temat blaskow i cieni udzialu kapitalu 
zagranicznego w bankowosci.  
 Problem roli i wplywow inwestorow strategicznych zostal ponownie podjety na 
duzej konferencji zorganizowanej nieopodal Waszyngtonu przez Bank Swiatowy. Forum 
Finansowe pod dalekosieznym tytulem �Finanse w nowym milenium� sciagnelo liczne 
rzesze fachowcow z wielu organizacji finansowych, w tym przede wszystkim 
przedstawicieli bankow komercyjnych i inwestycyjnych oraz organizacji 
miedzynarodowych i firm konsultingowych. Na forum dyskutuje sie spektrum 
problemow zwiazanych ze wspolczesnymi finansami � od problemow natury czysto 
technicznej, jak bankowosc ery elektronicznej czy rewolucyjne wrecz zmiany w 
technikach rozliczeniowych, poprzez wciaz aktualne kwestie finansow publicznych, jak 
sposoby sterowania dlugiem publicznym czy ubezpieczenia od wielkich klesk 
zywiolowych, po problemy mikroekonomiczne, jak finansowanie drobnej 
przedsiebiorczosci czy rolnictwa, az do zagadnien o implikacjach takze politycznych, a 
nie tylko ekonomicznych, jak prywatyzacja bankow czy tez architektura 
miedzynardowego systemu finansowego.  

Jak zatem widzi sie role inwestorow strategicznych w sektorze finansowym i 
konsekwencje penetracji przez nich gospodarek liberalizajacych sie i zaawansowanych w 
kompleksowe programy prywatyzacji aktywow finansowych? Nie ulega watpliwosci, ze 
posrod finansistow � w tym takze z organizacji miedzynarodowych � dominuja 
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zdecydowani zwolennicy tego typu inwestycji, co bierze sie z przekonania, ze to wlasnie 
jest najlepszy sposob na szybkie podniesienie efektywnosci sektora finansowego na 
drodze jego dokapitalizowania i poprawy zarzadzania. I w wielu przypadkach jest to 
prawda.  

Problem w tym, ze w odniesieniu do szeregu krajow, a dokladniej ich bankow, 
trudno jest znalezc takich inwestorow. Jak podkreslil prowadzacy panel Lajos Bokros � 
onegdaj przez krotki okres minister finansow Wegier, a obecnie takze ekspert Banku 
Swiatowego � jego i moj, a takze naszych poprzednikow i nastepcow problem polegal nie 
tyle na znalezieniu tych inwestorow, ile na jak najkorzystniejszym z punktu widzenia 
potrzeb restrukturyzacji i rozwoju sterowanu tym procesem. W wielu innych natomiast 
krajach problem polega na tym, ze chetnych do podjecia sie roli inwestora strategicznego 
nie ma. Kapital nie szuka dzisiaj bankow na sprzedaz na Ukrainie czy w Rumunii, w 
Kazachstanie czy Macedonii, a nawet w Slowacji czy Chorwacji. To te kraje szukaja 
nabycow na swoje banki na sprzedaz i te z tego punktu widzenia sa w trudniejszej 
sytuacji niz my bylismy kilka lat temu.  
 W swoim wykladzie wprowadzajacym do panelowej dyskusji podkreslalem 
instrumentalne znaczenie prywatyzacji bankow, a tym samym takie podejscie do 
inwestorow strategicznych, bo tak widzialem i widze. Tak wlasnie trzeba podchodzic do 
sprawy z punktu widzenia wlasnego kraju, jego intereosw i perspektyw rozwojowych. 
Prywatzyacja bankow jest jedynie srodkiem, a nie celem. Nie ulega przy tym watpliwosci, 
ze w dotychczasowej fazie prywatyzacji z udzialem inwestorow strategicznych, ktorymi 
ze wzgledu na niedostatki rodzimego kapitalu sa z reguly inwestorzy zagraniczni, kapital 
zagraniczny wychodzi na tym dobrze we wszystkich zakatkach swiata, w tym w naszym 
regionie. I nie ukrywa tego. Co do zas samych panstw zainteresowanych doplywem tego 
typu inwestycji bezposrednich, to obraz nie jest tu jeszcze dostatecznie wyrazny. To 
trzeba obserwowac i badac, gdyz pojawiaja sie zupelnie nowe doswiadczenia. 
Inwestowanie strategiczne w sektor finansowy pociaga za soba wiele nastepstw, tak 
pozytywnych, jak i negatywnych. 
 Po stronie korzysci bezwzglednie trzeba zapisac poprawe zarzadzania (choc nie 
zawsze i wszedzie, niektore bowiem sposrod najlepszych bankow, jak chociazby nasz 
Bank Handlowy czy PKO SA, byly rownie dobrze zarzadzane przed przejeciem przez 
zagranicznych inwestorow), stopniowe zwiekszanie mozliwosci kredytowych oraz 
instytucjonalne wzmocnienie calego sektora bankowego. Do tego dochodzi zwiekszenie 
dostepnosci do miedzynarodowych rynkow kapitalowych. Ale to juz moze w okreslonych 
warunkach okazac sie nie tyle dobrodziejstwem, co zagrozeniem, czasami prowadzacym 
wrecz do kryzysu, czego doswiadczylo wiele tzw. wylaniajacych sie rynkow.  

Ostatnio w obliczu takiego kryzysu stoi takze Polska. Na tle wadliwej bowiem 
polityki finansowej, popychajacej przedsiebiostrwa do zadluzania sie zagranica w obliczu 
zawyzonych stop procentowych i rownoczesnego sztucznego podtrzymywania przez zbyt 
dlugi okres zawyzonego kursu rodzimej waluty, firmy poszly w kierunku szerokiego 
korzystania z zagranicznego finansowania, a banki z udzialem pochodzacych stamtad 
inwestorow zachecaja je do tego. Wrecz to stymuluja, koncentrujac sie, co zrozumiale, na 
implikacjach mikroekonomicznych i maksymalizacji swojej funkcji celu, czyli wlasnego 
zysku i dochodow akcjonariuszy, co niekoniecznie jest zbiezne z wymogami 
zbilansowania gospodarki w ujeciu makroekonomicznego i interesami publicznymi. Za to 
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juz odpowiedziaslnosc ponosi politka finansowa, a to nie banki ja uprawiaja, tylko 
wladze.   
 Po stronie ryzyka widziec trzeba dodatkowe trudnosci z regulacja aktywnosci 
sektora finansowego. Szerokie otwarcie na kontakty zewnetrzne w obliczu rosnacych 
mozliwosci transferowania zyskow i kosztowych manipulacji niesie z soba zawsze 
ryzyko. Ograniczanie jego skali wymaga sprawnego nadzoru i madrej regulacji, a w 
przypadku kapitalu zagranicznego juz o to trudniej, takze ze wzgledu na koniecznosc 
bardzo niekiedy wyrafinowanej koordynacji dzialan na skale miedzynarodowa.  
 Banki zdominowane przez inwestorow strategicznych chetniej finansuja 
dzialalnosc korporcaji miedzynarodowych, z ktorymi zwiazane sa od lat na calym 
swiecie. To w sposob naturalny ogranicza ich relatywne zaintersowanie rodzima 
przedsiebiorczoscia, zwlaszcza prowadzana na skale mala. Ciekawe, ze sa jednak banki 
zagraniczne � na przyklad skandynawskie penetryjace poradzieckie republiki 
nadbaltyckie � ktore akurat sprzyjaja rozwojowi malych i srednich firm.    

Zagraniczne inwestycje strategiczne w bankowosci i ubezpieczeniach przynosza 
tez dodatkowe wyzwanie dla polityki rozwoju konkurencji, a w wielu przypadkach takze 
sprzyjaja powstawaniu regionalnych monopoli. Chociaz pierwotna intencja prywatyzacji 
moglo byc wlasnie rozwinicie konkurencji na rynku uslug finansowych, to okazac sie 
moze, ze w pewnych sektorach czy regionach z czasem zwieksza sie skala jego 
monopolizacji. A to rzadko sluzy tworzeniu przeslanek do dlugofalowego rozwoju.  
 Sa juz kraje posocjalistyczne, gdzie proces prywatyzacji bankow jest w zasadzie 
zakonczony. W Estonii wszyskie banki przeszly do sektora prywatnego, przy czym az 95 
procent z nich znajduje sie w rekach kapitalu zagranicznego. Duzo wiecej niz na Litwie, a 
takze na Wegrzech i w Polsce, gdzie wskazniki te oscyluje miedzy 60 a 70 procent, a to 
tez nie malo. Czy za duzo? Wlasciwe pytanie trzeba sformulowac w nastepujacy sposob: 
czy banki bez udzialu strategicznych inwestorow zagranicznych alokowalyby kapital 
lepiej?  

W Rosji na pewno nie i brak tego typu inwestorow jest jedna z przyczyn 
niewydolnosci calego systemu finansowego. W Estonii dominuja banki skandynawskie � 
szwedzkie Swepbank i SEB oraz finski SAMPO � i sprzyjaja one poprawie efektywnosci 
alokacyjnej. W innych krajach jest roznie, a zalezy to bardziej od prowadzonej tam 
polityki finansowej, ktora moze przeciez wygrac duzy udzial inwestycji startegiczncyh na 
korzysc rozwoju wlasnego kraju. Najlepiej, oczywiscie, miec wlasny kapital. Jesli jednak 
go nie starcza, to trzeba umiec sie posluzyc cudzym, a nie jemu sie wyslugiwac. Dlatego 
tez nie wszystko jest na sprzedaz.  
   

Chantilly, Virginia, 12 maja 2000 r. 
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Bardzo długie cykle 
 
 Czasy łatwe nie są, ale może nadchodzą lepsze? Niekoniecznie dlatego, że 
prowadzi do tego polityka gospodarcza � bo tak akurat w wielu krajach, Polski nie 
wyłączając, nie jest � ale ze względu na pewne tendencje które, być może, rządzą 
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procesami rozwojowymi w bardzo długich okresach, niezależnie od doraźnych potknięć 
polityki. W bardzo długim horyzoncie czasowym w większym stopniu bowiem wydaje 
się rządzić charakter postępu technicznego i historia niż polityka ekonomiczna. Jednakże 
w ostateczności, gdy bliżej przyjrzeć się istotcie rzeczy, najwięcej w odniesieniu do 
wzrostu produkcji zależy od realizowanej strategii. Musi ona nie tylko pewne procesy 
kreować, ale także umiejętnie dostosowywać się do obiektywnie występujących tendencji 
i dyskontować je na swoją korzyść.  
 Wnioski takie nasuwają się ponownie na tle analizy koncepcji tzw. długich cykli 
Kondratieff�a. Sformułował on swoją teorię jeszcze w latach dwudziestych w oparciu o 
obserwacje mniej więcej półtorawiecznego okresu rozwoju gospodarki światowej 
(zwłaszcza na półkuli północnej), ale wiele jej wątków zyskuje potwierdzenie w 
kilkadziesiąt lat później. W myśl tej teorii wzrost gospodarczy dokonuje się na drodze 
przemiennego występowania trwających średnio około 25 lat � a to czas jednego 
pokolenia � faz o szybszym i wolniejszym tempie wzrostu. Chociaż Kondratieff określał 
pierwszą fazę wzrostem, a drugą recesją, to w istocie nieustannie mieliśmy do czynienia z 
rozszerzoną reprodukcją, tyle że raz wolniej, raz szybciej.  

Notabene, sam Kondratieff popadł w niełaskę i był przez Stalina deportowany, 
gdyż � pomimo że mówił o okresach nieuchronnej �recesji� w kapitalizmie � mówił 
także o nieuchronnych okresach wzrostu, a to już było polityczne wykroczenie jak na 
tamte czasy i tamto miejsce. Dzisiaj pewnie byłby słuchany zwłaszcza,  że gdyby miał 
rację, to zawsze rządzący mogli by skutki sobie przypisać. A tym razem idzie ku 
przyspieszeniu.    
 Sam fakt względnej regularności przeplatających się okresów wzrostu o różnej 
dynamice bynajmniej nie jest wystarczającą przesłanką do formułowania poglądu o 
cykliczności takiego procesu. Cyklicznosc implikuje regularność wynikającą z działania 
endogenicznego mechanizmu, który w fazie przyspieszonego rozwoju przesądza już jego 
zwolnienie, a później � gdy do zwolnienia dochodzi � prowadzi automatycznie do 
przyspieszenia. Kondratieff twierdził, że tak właśnie dzieje się w odniesieniu do 
kolejnych fali wzrostu a to szybszego, a to wolniejszego i wiek XX w jakiejś mierze 
wydaje się to potwierdzać.  
           Podkreślał on też swoistą korelację między ekonomicznymi i politycznymi 
cyklami. Zauważył, że wojny zdarzały się podczas okresów wzrostu, a pokój panował w 
czasach �recesji�. Rewolucje natomiast wybuchały najczęściej podczas przejścia z fazy 
stagnacji do przyspieszonego wzrostu. Z reguły, gdyż odstępstw od takich zasad jest 
sporo.  

I tak począwszy od pierwszej rewolucji przemysłowej wystąpiły cztery takie 
cykle. Pierwszy obejmował lata 1787-1849, przy czym faza wzrostu trwała od roku 1787 
do 1814 (koniec wojen napoleońskich), a �recesji� od 1815 (Kongres Wiedeński) do 
1849. Ciekawe, że w trakcie tej �recesji�, choć gospodarka nie rozwijała się szybko, 
kultura kwitła wspaniale. Zwlaszcza muzyka. Pewnie i dlatego, że nie było wojen.  

Cykl drugi trwał od około 1850 do 1897 roku, przy czym faza wzrostu, która 
trwała do roku 1873, rozpoczęła się po roku 1849, kiedy to w Europie wchodzimy w cykl 
polityczny związany z Wiosną Ludów, a tu � w Kalifornii � wybuchła gorączka złota. W 
międzyczasie ma  miejsce wiele zbrojnych konfliktow � od wojny krymskiej poprzez 
amerykańską domową po starcie Francja-Prusy � także dlatego, że rządy dzięki 
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szybszemu wzrostowi miały z czego je finansować. Później następuje okres � jak to 
określili historycy � �Wielkiej Recesji� lat 1874-98.  
       Cykl trzeci zaczyna się, kiedy to w roku 1898 we Francji powraca na scenę 
polityczną �sprawa Dreyfusa�, z jej implikacjami także dla stosunków ekonomicznych, a 
złoto wydobywa się na Alasce. Faza ożywienia, także w wyniku nakręcenia koniunktury 
w niektórych gospodarkach w wyniku wojen (rosyjsko-japońskiej, burskiej, a następnie 
zwłaszcza I-ej Wojny Światowej) trwa aż do nadejścia �Wielkiego Kryzysu�, czyli do 
roku 1929. Później świat wszedł w fazę �recesji�, która trwała do roku 1947. W tym 
okresie największa z wszystkich wojen bynajmniej nie była czynnikiem stymulującym 
wzrost (poza Stanami Zjednoczonymi), ale pociągnęła za sobą recesję na wielką skalę, 
zniszczeniu bowiem uległ wielki kapitał i ludzki, i rzeczowy.  

Odbudowa powojenna inicjuje czwarty cykl, wpierw jego fazę wzrostu, która trwa 
od 1948 roku (w Polsce Plan 3-letni) aż do roku 1973, kiedy to następuje załamanie w 
związku z kryzysem naftowym i natężeniem się światowej inflacji. Weszliśmy w fazę 
drugą, która kończy się właśnie gdzieś około roku 1999, wieńcząc tym samym czwarty 
długi cykl, przez przypadek tylko wraz z końcem stulecia.   

Jednakże jeszcze większe znaczenie dla zwrotów dynamiki rozwojowej, niż te 
polityczne przesilenia na przestrzeni minionych z górą dwu wieków, mają zmiany 
technologii, które przynosi postęp nauki i techniki. Nie ważne z tego punktu widzenia, 
czy to teoria owocowała praktycznymi rozwiązaniami i wdrożeniami, czy też to �potrzeba 
była matką wynalazków�, ale faktem jest, że do przyspieszenia tempa wzrostu dochodziło 
w wyraźnie określonych momentach z punktu widzenia postępu technik wytwórczych i 
technologii. Wystarczy nałożyć na rys wyżej wymienionych okresw pewne procesy z tego 
obszaru i uderzająca jawi się nam korelacja między latami ożywienia produkcji a 
okresami nowych wdrożeń.  

Cykl pierwszy zbiega się z pierwszą rewolucją przemysłową i wprowadzaniem 
maszyn, zwłaszcza do włókiennictwa, wpierw w Anglii, potem na kontynencie 
europejskim, a później także w Ameryce Północnej. Cykl drugi wiąże się z pojawieniem 
się kolei, która niesamowicie pomogła nie tylko samemu transportowi ludzi i towarów, 
ale także dalszej industrializacji. Ważne, że kolej rozwinęła się nie tylko w wyniku 
postępu technicznego, ale także i dlatego, iż pojawiła się instytucja spółki kapitałowej, 
dzięki czemu można było ekspansję kolei sfinansować. Cykl trzeci nastaje wraz z 
pojawieniem się samochodu, rozprzestrzenianiem się elektryczności oraz produkcji 
chemicznej. Pojawiają się nie tylko nowe maszyny, ale cale nowe gałęzie przemysłu. 
Jednakże dopiero wraz z nastaniem czwartego cyklu uruchamia się produkcję zaiste na 
skalę masową. Umożliwia to kolejna rewolucja przemysłowa � tzw. fordyzm � związana 
z przejściem do szerokiego stosowania  linii montażowych. Coraz więcej zalezy teraz już 
nie tylko od postępu technicznego, ale i od zarządzania.   

Cały czas szybciej niż produkcja rozwija się także handel, co poszerza rynki 
zbytu. W pierwszych fazach cykli zatem intensywniej działają tak podażowe, jak i 
popytowe czynniki wzrostu. Później � po pewnym nasyceniu rynku i rozprzestrzenieniu 
się efektów postępu technologicznego � następowało zwolnienia tempa wzrostu. Aż do 
czasu nadejścia następnej epoki. 

Czy zatem nadchodzi? Chyba tak. Od strony politycznej żyjemy w czasach 
pokoju, co współcześnie bezsprzecznie sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Miast 
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wydatków zbrojeniowych koniunkturę nakręcać mogą nakłady na ochronę środowiska i 
kapitał ludzki. Nade wszystko zaś weszliśmy na zakręcie mileniów w nową rewolucję 
technologiczną � o implikacjach najdalej idących. Rewolucja ery elektroniki, 
telekomunikacji oraz internetu dopiero zrobi swoje. I to właśnie podczas pierwszej 
ćwierci XXI wieku. Zaczyna się � jak sądzę � nowy długi cykl. Tym samym wchodzimy 
w fazę przyspieszonego wzrostu. To dobra wiadomość dla wszystkich polityków. 
Jednakże nie powinni oni czekać. Jeśli faktycznie przychodzi działać w takiej fazie 
długiego cyklu, to trzeba to wykorzystać. Na tym polega polityka. A cykle � nawet te 
najdłuższe � co najwyżej mogą czasami pomoc. I teraz � myślę � nadszedł taki czas.                
   

Los Angeles, 19 maja 2000  
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Chinskie otwarcie 
 
 Rok 2000 ma szczegolne znaczenie w ewolucji chinskiej gospodarki. Jej rosnaca 
pozycja na ekonomicznej mapie swiata ma niebagatelne implikacje dla calego globu. 
Choc grupa najbogatszych panstw swiata � G-7 � skupia rozwiniete i zarazem duze 
gospodarki kapitalistyczne, a od kliku lat ze wzgledow politycznych na okresowe 
spotkania na szczycie zapraszana jest takze Rosja, to znalezc powinny sie w niej Chiny. 
W tym wlasnie roku plasuja sie pod wzgledem wielkosci produkcji globalnej juz na 
miejscu piatym, wyprzedziwszy ostatnio Wlochy. Uprzednio zas wyprzedzily Kanade, od 
ktorej notabene wiecej wytwarza rowniez Brazylia, a z ktora obecnie zrownuje sie 
zamykajaca pierwsza dziesiatke Hiszpania.  
 W istocie jednak pozycja chinska jest jeszcze bardziej znaczaca. Szacujac PKB w 
kategoriach parytetu sily nabywczej (PPP) i biorac pod uwage bardzo wysokie tempo 
wzrostu w ostatnim okresie (blisko 30 procent w latach 1997-2000), w tym roku chinski 
produkt globalny liczony na bazie PPP wynosi juz blisko cztery i pol biliona dolarow, 
podczas gdy amerykanski siega dziewieciu bilionow. Co wiecej, utrzymujac obecne 
tempo wzrostu, Chiny sa w stanie ponownie podwoic PKB w ciagu kolejnej dekady, 
podobnie jak dokonaly tego w trakcie minionej. W tym tez czasie z nawiazka 
przepolowieniu ulegl rosyjski dochod narodowy. Zmieniaja sie zatem na trwale 
ekonomiczne uwarunkowania sytuacji geopolitycznej, co jednych zadowala, innych nie.    
 Nie ulega watpliwosci, ze tak zalamanie gospodarki rosyjskiej, jak i rozkwit 
chinskiej zwiazane sa ze zmiana ustroju gospodarczego. Jednak sterowanie tym procesem 
jest tak rozne w obu krajach, ze nie sposob mowic o takim samym przechodzeniu do 
gospodarki rynkowej. Chiny robia to zdecydowanie lepiej. Umiejetnie � jak malo kto � 
lacza polityke zmian systemowych z polityka rozwojowa. I przynosi to efekty, coraz 
lepiej bowiem dzialaja stopniowo, ale konsekwentnie wdrazane mechanizmy rynkowe, a 
zarazem utrzymuje sie � juz przez cale pokolenie, od zapoczatkowania reform w 1978 
roku � silna tendencja wzrostu produkcji.    
 Wazne jest i to, ze chinska strategia reform i rozwoju zaiste jest chinska. Ma 
swoja specyfike i bynajmniej nie opiera sie na ortodoksji zalecanej a to przez G-7, a to 
przez organizacje miedzynarodowe bedace pod wplywem tej grupy, a to przez 
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neoliberalnie nastawionych zagranicznych doradcow. We wspolczesnym swiecie jest to 
bez mala kuriozum; co najwazniejsze � dajace dobre skutki.  
 Na tle zaawansowania dotychczasowych reform doszlo jednak do sytaucji, w 
ktorej niezbedne jest wykonanie nastepnych smialych krokow. Polegac one musza na 
dalszej liberalizacji, deregulacji i otwarciu. Utrzymanie na dluzsza mete dotychczasowej 
dynamiki zalezec bedzie od szerszego wlaczenia sie Chin do gospodarki swiatowej, od 
wykorzystania nieuchronnie poszerzajacej obszar swego oddzialywania globalizacji jako 
katalizatora wlasnej ekspansji gospodarczej.  
 Na tej drodze pojawila sie logicznie kwestia przystapienia Chin do Swiatowej 
Organizacji Handlu. Zabiegi wokol czlonkostwa w WTO trwaja juz wiele lat, przy czy w 
ostatnim okresie trudnosci pietrzyly sie bynajmniej nie w wyniku hamowania 
niezbednych reform strukturalnych w samych Chinach, ale na skutek obstrukcji 
zagranicznych, zwlaszcza amerykanskich. USA bowiem nie chce miec w przyszlosci � a 
czas szybko biegnie � az tak poteznego drugiego, obok Japonii, rywala na swiatowej 
arenie gospodarczej. Juz teraz w ujeciu PPP chinski PKB jest wiekszy niz japonski, co 
stawia Chiny pod wzgledem tak szacowanej produkcji na drugim miejscu w swiecie.  
 Chiny do WTO wszakze i tak przystapilyby, nawet gdyby trwaly amerykanskie 
sprzeciwy, a to dlatego, ze i tego chca, i spelniaja kryteria czlonkostwa. Dobrze zatem, ze 
Kongres USA (narazie Izba Reprezentantow, ale Senat wkrotce pojdzie w jej slady) 
przeglosowal przyznanie na trwale klauzyli najwyzszego uprzywilejowania (tzw. PNTR). 
W rzeczy samej nie chodzi tu o jakiekolwiek uprzywilejowanie, a jedynie � nareszcie � o 
polityczne i ustawowe przyzwolenie na normalne, partnerskie, a nie dyskryminujace 
traktowanie handlu a Chinami.  
 Gore wzial przeto pragmatyzm nad konserwatyzmem. Podzial miedzy 
zwolennikami jednego i drugiego tym razem � rownie dramatycznie jak podczas 
glosowania w roku 1994 nad utworzeniem NAFTA z udzialem Meksyku � pobiegl w 
poprzek partii, a nie pomiedzy nimi. Co ciekawe, administracja prezydenta Clintona 
przeprowadzila swoj wniosek przez Kongres dzieki poparciu wiekszosci reprezentantow 
z opozycyjnej partii republikanskiej (164 za, 57 przeciw). Demokraci w wiekszosci byli 
przeciw (138 przeciw, 73 za). Okazuje sie, ze nie tylko u nas poslowie ugrupowan 
rzadzacycyh glosuja inaczej niz chce rzad...  

Jak mozna bylo oczekiwac, przewaga pragmatyzmu wyrazniej widoczna byla 
posrod reprezentantow stanow bardziej korzystajacych na pelnej normalizacji i dalszej 
ekspansji handlu z Chinami. Na przyklad posrod czlonkow Izby Reprezentantow 
wywodzacych sie z Kalifornii az 33 bylo za przyznaniem PNTR, a jedynie 14 (z czego az 
10 z rzadzacej partii demokratycznej) przeciw.    

Debata poprzedzajaca to wazne glosowanie miala bardziej charakter polityczny 
niz ekonomiczny. W srodowiskach konserwatywnych juz tradycyjne stalo sie 
wykorzystywanie podobnych okazji (a dotychczas corocznie glosowano kwestie 
stosunkow handlowych z Chinami) do prob wywierania politycznego nacisku w celu 
sklaniania Pekinu do bardziej radykalnych reform systemu politycznego. Teraz wszakze 
ustapily one przed pragmatycznym podejsciem, zwlaszcza srodowisk zwiazanych z 
przedsiebiorczoscia. Rozumieja one swietnie, ze dla nich glebsza integracja Chin z 
gospodarka swiatowa oraz dalsze otwarcie na szerokie kontakty zewnetrzne sa bardzo 
korzystne. Podkresla sie przy tym, ze kregi te wydatkowaly na lobbying ponad 
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dziesieciokrotnie wiecej niz zachowawcze zwiazki zawodowe. Te zas obawiaja sie 
konkurencji ze strony taniej chinskiej sily roboczej. Coz, trzeba bedzie sprostac i tej 
konkurencji, skoro sie za nia opowiadamy. Konsekwencja obowiazuje. 
 Przy okazji USA bynajmniej nic specjalnego Chinom nie oferuja. Tyle tylko, ze 
nie beda one dyskryminowane. A to bardzo duzo. I jest to przelom.  Chiny natomiast � co 
z kolei jest istotnym sukcesem reformatorskiego nurtu dominujacego w kregach tam 
rzadzacych � czynia wiele. Kolejne reformy zwiazane sa glownie z przystepowaniem do 
WTO i miec beda rowniez pozytywne konsekwencje dla partnerow z zewnatrz. Oby takze 
polskie firmy i inwestorzy potrafili spostrzec pojawiajace sie tu szanse, a polityka rzadu 
pomogla im je rozsadnie wykorzystac dla naszego rozwoju. To wymaga wsparcia, 
zwlaszcza poprzez rozwoj instytucji ubezpieczenia kredytow eksportowych.  
 Wchodzac do WTO � a jest tam juz 135 panstw czlonkowskich � Chiny 
zmniejsza stopniowo stawki celne z aktualnie obowiazujacych przecietnie 24 procent do 
9 procent w roku 2005. Wyeliminowane zostana kwoty limitujace import od strony 
ilosciowej. Zaniechane bedzie stosowanie licencji zezwalajacych na sprowadzania 
okreslonych asortymentow produktow z zagranicy. Otwarty zostanie rynek wewnetrzny i 
firmy zagraniczne beda mogly zakladac swoje sieci detaliczne. Kapital zagraniczny 
uzyska mozliwosc dostepu (do 49 procent udzialow) do sektora telekomunikacji oraz 
niektorych instytucji rynku kapitalowego. Banki zagraniczne traktowane beda, formalnie 
rzecz biorac, tak jak krajowe.  

Sa to zmiany daleko idace. I slusznie, trzeba bowiem isc dalej. Konczy sie okres 
rynkowych reform dokonywanych w ramach starego systemu socjalistycznego. Chiny 
wkraczaja nieodwracalnie w faze transformacji ustrojowej prowadzaca z czasem do 
pelnej gospodarki rynkowej. Jakzez duzo lepiej czynia to w porownaniu z wieloma 
krajami posocjalistycznymi, ktore nie potrafily sprzac procesu rynkowych zmian 
systemowych ze stalym i szybkim wzrostem gospodarczym. Na chinskiej drodze do 
rynku przelomowy okazac sie moze wlasnie rok 2000. To juz nie reformy, to 
transformacja.  

 
         Los Angeles, 26 maja 2000 r.  
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Gmina Centrum 
 
 Globalizacja nieustannie zatacza swoje kregi i wymusza zmiany strukturalne we 
wszystkich zakatkach swiata.  Tego rozwinietego tez to dotyczy.  A jednym z 
najbogatszych regionow jest Kalifornia.  Gdyby byla niezaleznym terytorium, to �plasujac 
sie ze swoim produktem globalnym wyzej niz Kanada � wlasnie ona zamykalaby lige 
skupiona w G-7.  Samo miasto Los Angeles zajmuje pozycje 21 na swiatowej liscie 
najwiekszych producentow, wytwarzajac wiecej niz Szwecja czy Austria.  Zmienia sie przy 
tym struktura tej produkcji.  Co ciekawe, takze pod wplywem zmian zachodzacych w 
naszej czesci globu.  
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 Od czasow II wojny swiatowej zlokalizowanych bylo tutaj wiele zakladow 
przemyslu zbrojeniowego, zwlaszcza zwiazanego z lotnictwem.  Jego zakres zostal 
znacznie ograniczony na poczatku lat 90-ych.  Postepujace wraz z koncem zimnej wojny 
ciecia w wydatkach zbrojeniowych budzetu federalnego odbily sie bardzo silnie na tej 
galezi, wymuszajac glebsze zmiany w strukturze produkcji i zatrudnienia.  Tak oto fale 
posocjalistycznej transforamcji, przyczyniajac sie do poprawy miedzynarodowego klimatu 
politycznego i umozliwiajac dalsza redukcje zbrojen, dotarly i tutaj.  Niestety, przy okazji 
nastrecza to takze dodatkowych trudnosci.  Widac to chocby po wciaz utrzymujacym sie 
relatywnie wysokim bezrobociu (okolo 7,5 procent), znacznie przekraczajacym jego 
przecietna stope, ktora w USA jest obecnie na najnizszym od pokolenia poziomie.   
 W minionej dekadzie trwal proces przesuwania sily roboczej z przemyslu do 
sektora uslug, zwlaszcza nowoczesnych i zatrudniajacych wysoko wykwalifikowanych 
pracownikow (nauka, finanse, kultura, turystyka, zarzadzanie).  Obecnie w przemysle 
pracuje jedynie okolo 17 procent sily roboczej, niewiele wiecej niz w handlu, ktory 
zatrudnia 15 procent.  Pozostali znajduja prace w uslugach, w tym w wysoko rozwinietym 
sektorze finansowym.  Oczywiscie, nie byloby to LA, gdyby nie cwierc miliona ludzi 
(okolo 7 procent) pracujacych w kinematografii, ktora kwitnie nieustannie i nadal rokuje sie 
jej dobre lata.  Drugie tyle zarabia na turystyce, ktora daje miastu ponad 12 miliardow 
dolarow rocznie.  Tyle bowiem pozostawia ponad 23 milionow ludzi, wpadajacych do 
miasta co najmniej na jedna noc.   
 Czesc tych pieniedzy trafia do kasy miejskiej, zwlaszcza z tytulu sciaganych w 
handlu i uslugach podatkow posrednich w wysokosci 8,25-procentowego narzutu na ceny 
detaliczne.  Nie jest to stawka niska, a wziela sie z koniecznosci substytuowania 
spadajacych w wyniku zawezania sie bazy podatkowej dochodow czerpanych wczesniej 
glownie z podatkow bezposrednich placonych przez firmy, przede wszystkim przemyslowe 
i budowlane.  Choc wiele z nich � glownie duzych � przenioslo sie do innych stanow, to 
przedsiebiorczosc kwitnie, przy czym w niemalej mierze pozostaje w strefie cienia.  Jak 
duzy jest margines nierejestrowanej gospodarki rownoleglej, trudno orzec, ale nie ulega 
watpliwosci, ze jest on szeroki.   
 Dominuja firmy male.  Prawie 98 procent sposrod oglolnej liczby 350 tysiecy 
przedsiebiorstw zatrudnia ponizej stu pracownikow, a jedynie w 309 pracuje ich ponad 
tysiac.  Najwiecej w lotniczym potentacie Boeing (28 tysiecy).  Myszka Miki, czyli Dysney, 
angazuje az 18 tysiecy ludzi.  Zarobila jednak juz taka fortune, ze teraz w samym srodku 
miasta, miedzy siedziba wladz miejskich a rozslawiona na swiat przez Romana 
Polanskiego chinska dzielnica, dzieki hojnosci fundacji Dysneya i licznych sponsorow 
wznosi sie budowa � nowa siedziba znakomitej filharmonii LA prowadzonej przez Esse-
Pekka Salonena.  Ten przewspanialy obiekt, zaprojektowany przez Franka Gerhy, kosztuje 
cwierc miliarda dolarow, nie angazujac srodkow z miejskiej kasy.  Co to wszakze jest 
�miejska kasa�, to juz bardziej skomplikowane zagadnienie.  I kto nia zawiaduje?   

Metropolia Los Angeles jest olbrzymia i obejmuje piec gmin zamieszkalych przez 
blisko 16 milionow ludzi.  W samej tylko gminie LA zyje 9,5 miliona osob, z czego 3,8 
miliona w miescie Los Angeles.  Tak jakby w gminie Centrum.  Pozostali zamieszkuja 
ciagnace sie wokol, poprzez cala aglomeracje, 87 miast i miasteczek.  Spada przy tym 
populacja �bialych�, ktorych jest o 6 procent mniej niz w roku 1990, podczas gdy rosnie 
liczba innych grup ludnosci.  W miedzyczasie przestaly one jednakze byc mniejszoscia, 
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gdyz wzrost ilosci Latynosow w tej dekadzie o 4 procent podniosl ich udzial w calej 
populacji do 42, podczas gdy �bialych� jest juz tylko 35 procent.  Do tego dochodzi 12 
procent Azjatow i przybyszow z wysp Oceanii oraz 10 procent ludnosci Afro-
Amerykanskiej.  Dopelniajacy te mozaike niespelna 1 procent to ludnosc  pochodzenia 
indianskiego.   

Ciekawe, ze tak zlozony i wielki konglomerat ludzi � o roznych korzeniach, 
tradycjach, pozycji ekonomicznej i socjalnej, pogladach i kulturach � potrafi spokojnie 
wybrac sobie swoich rajcow miejskich, zadbawszy przy tym o wlasciwa reprezentacje 
roznych grup.  I tak w radzie miejskiej � tejze wlasnie �Gminy Centrum� � zasiadaja 
wybrancy (co tutaj oznacza przedstawicieli) ludnosci murzynskiej, latynoskiej, azjatyckiej, 
�bialej�, a takze � co sie podkresla � mniejszosci seksualnych.   

Skoro takie jest spectrum, to moglby ktos zakladac, ze bardzo liczna musi byc taka 
rada, zwlaszcza ze przeciez debatuje i decyduje o losach prawie czterech milionow ludzi i 
dzieli niemale pieniadze.  A uprawnienia rady sa niebagatelne: wymierzanie lokalnych 
podatkow, ustalanie miejscowych przepisow, programowanie inwestycji 
infrastrukturalnych, sterowanie publiczna oswiata i kultura, etc.  Wielka wladze maja tez 
radni w sprawach zwiazanych z ruchem ulicznym, co tutaj ma znaczenie olbrzymie.  Gdyby 
nie posuwal sie sprawnie, to niejednemu trudno byloby wygrac wybory.  Ruch uliczny 
wazniejszy tu niz inflacja.      

Jak zatem liczna jest ta miejska rada?  Otoz radnych, wybieranych na czteroletnia 
kadencje (dwie maksimum) jest... 15.  Pietnastu.  W innej �gminie centrum� � w San 
Francisco � jest ich 11.  Jedenastu.   I tez dziala, a kryzys nastepuje tylko wtedy, kiedy albo 
jest trzesienie ziemi, albo inny dopust bozy.  A tak 11 radnych tak radzi i wraz z 
wybieranym w powszechnych wyborach (takze na cztery lata) burmistrzem tak rzadzi, ze 
gospodarka sprawnie funkcjonuje, a turysci wartko plyna i do tego pieknego miasta (ponad 
700 tysiecy mieszkancow), zostawiajac w nim rocznie kolejne ponad 12 miliardow 
dolarow.   

To polowa produktu globalnego San Francisco, gdzie skadinad �biali� tez juz 
stanowia mniejszosc, bo tylko 47 procent calej populacji.  Obok turystyki dominujaca role 
w miejscowej gospodarce odgrywa najszybciej rozwijajacy sie w latach 90-ych przemysl 
multimediow zwiazany z obecna faza rewolucji technicznej.  Tak jak w LA rodzi sie 
wiekszosc seriali telewizyjnych i filmow fabularnych, tak w SF powstaje sporo 
oprogramownia internetowego i popularnych gier komputerowych.  I tutuj bardzo liczy sie 
nauka oraz kultura.             

Problemow bynajmniej nie brakuje.  Sa jednak rozwiazywane, takze z udzialem 
sprawnie dzialajacych, kompetentnych i cieszacych sie poparciem lokalnych spolecznosci 
radnych miejskich.  To nie ich ma byc sila, tylko silne musza byc instytucjonalne 
fundamenty lokalnych rzadow. Prawdziwa samorzadnosc nie polega na mowieniu o 
�wielkich reformach�, tylko na wielkiej odpowiedzialnosci radnych � chocby nawet 
nielicznych, ale sprawnych, zaufanych, nieskorumpowanych � oraz na madrosci polityki na 
wszystkich szczeblach rzadzenia.  I samorzadzenia.  W kazdej gminie centrum.                 
  

Los Angeles - San Francisco, 3 czerwca 2000 r.  
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Kolej rzeczy 

 
 Polityka gospodarcza to materia nader zlozona. Przeplata sie w niej wiele 
watkow, myla sie przejawy ze skutkami, pierwotne przyczyny mieszaja sie z dzialaniem 
mechanizmow wtornych, konsekwencje pewnych procesow sa interpretowane jako ich 
zrodlo. Dzieje sie tak nie tylko dlatego, ze zaiste mamy do czynienia z bardzo 
skomplikowanymi zaleznosciami, ktore nie zawsze daja sie jednoznacznie ujac w ramy 
teoretycznych uogolnien naukowych, ale takze dlatego, iz polityka gospodarcza z jednej 
strony uwiklana jest w sprzeczne interesy, z drugiej zas pozostaje gleboko osadzona w 
dogmatach ideologicznych.  
 Refleksja ta uwaznemu obserwatorowi musi nasuwac sie w zwiazku z 
wycofaniem sie Unii Wolnosci z rzadzacej koalicji wlasnie teraz � na wiosne 2000 roku � 
a nie wczesniej czy pozniej, choc bylyby ku temu takze liczne przeslanki. W polityce 
zdarzaja sie wypadki i niespodzianki. W Polsce w ostatniej dekadzie tez tak juz kilkakroc 
bywalo. Tym razem jednak mamy do czynienia nie z wypadkiem czy przypadkiem 
sklaniajacym do rezygnacji z rzadzenia, ale z upadkiem. Upadla bowiem koncepcja 
polityki gospodarczej Unii Wolnosci. W warunkach posocjalistycznej transformacji 
ustrojowej powtarzajace sie bowiem proby narzucania polityki gospodaraczej opartej o 
neoliberalna doktryne monetarystyczna musialy doprowadzic do obecnej fazy kryzysu, 
tym bardziej, ze zbyt dlugo lekcewazono realia spoleczne.   

Niestety, w miedzyczasie spoleczenstwo musi placic za to wysoka cene. Seria 
bledow polityki finansowej i zle przygotowanych reform strukturalnych odbija sie na 
niskiej konkurencyjnosci przedsiebiorstw i niezadowalajacej poprawie, a czesto wrecz 
dalszemu pogarszaniu sie warunkow zycia polskich rodzin. Mniej sprawne jest panstwo i 
jego instytucje, psuciu podlega sfera uslug publicznych, ponownie nasila sie dezintegracja 
spoleczenstwa.  

W dlugim horyzoncie czasowym skuteczna moze byc tylko taka linia 
programowa, ktora troszczy sie o tworzenie trwalych przeslanek rozwoju spoleczno-
gospodarczego, o formowanie krajowego kapitalu, o inwestowanie w rodzimy kapital 
ludzki, o podwyzszenie stopy zyciowej szerokich warstw ludnosci. Proby zas budowania 
kapitalizmu korzystnego przede wszystkim dla niewielkiej liczebnie grupy wlasnego 
elektorartu nie moga sie powiesc. Na tym tle nie moze dziwic, ze obecnie UW ma 
miejsze poparcie niz na przyklad PSL.     

Gorzkie jest doswiadczenie niepowodzen polityki uwiklanej wpierw, w latach 
1989-92, w szok bez terapii, a pozniej � w latach 1998-2000, w schladzanie bez sensu. 
Tak jak na poczatku dekady mozna bylo osiagnac zdecydowanie wiecej w sferze poprawy 
efektywnosci mikroekonomicznej i stabilizacji makroekonomicznej, nie tracac zarazem 
tak wiele poprzez nadmierne zalamanie produkcji i lawinowo narastajace masowe 
bezrobocie, tak w jej koncu mozna bylo osiagnac duzo wieksze tempo wzrostu produkcji 
bez poglebiania skali nierownosci, panoszenia sie biurokracji i szerzenia korupcji.  

Jak bylo mozliwe realizowanie alternatywnej polityki spoleczno-gospodarczej � i 
to przy tworczym wspoldzialaniu ze spolecznoscia miedzynarodowa, co zaowocowalo 
miedzy innymi wejsciem Polski na swiatowy rynek kapitalowy i przystapieniem do 
OECD � pokazaly dobitnie lata 1994-97. Miejmy taka nadzieje, ze lata 2001 i nastepne 
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powtornie dowioda, ze mozna osiagnac wiecej mniejszym kosztem, a reformy sa jedynie 
srodkiem polityki, a nie jej celem.  

UW wystapila przeto z koalicji teraz, gdyz jest to ostatni moment, kiedy � jak 
moze sie niektorym wydawac � realne moze byc zrzucenie odpowiedzialnosci za 
nieskutecznosc polityki finansowej i gospodarczej na koalicyjnego partnera. Bez winy to 
on bynajmniej nie jest, ale przeciez to nie w rekach AWS byla koordynacja tej polityki, to 
nie jej ministrowie dysponowali podstawowymi instrumentami oddzialywania na bieg 
procesow gospodraczych, to nie oni chcieli schladzac koniunkture, a wrecz odwrotnie. 
Akurat teraz jest ostatni moment, w ktorym mozna jeszcze liczyc na to, ze uda sie uciec 
od intelektualnej i politycznej odpowiedzialnosci za lansowanie blednych koncpecji i 
forsowanie zlej polityki.   

A mozliwe przeciez bylo utrzymanie duzo wyzszej dynamiki produkcji, mozliwy 
byl i jest bardziej sprawiedliwy podzial dochodu narodowego, mozna pelniej i bardziej 
korzystnie dla Polski czerpac z procesu integracji z gospodarka swiatowa. W polowie 
2000 roku moglismy miec duzy wyzszy poziom dochodu narodowego. Nie tylko daltego, 
ze do osiagniecia byly wieksze jego przyrosty ostatnimi laty. Warto zwrocic uwage, ze 
(liczac w dolarach) PKB jest obecnie mniejszy az o okolo 13 procent niz w roku 1997; 
wtedy przekroczyl juz poziom 170 miliardow dolarow (w cenach 1999), a teraz, jak 
mozna szacowac, siega ledwie 148 miliardow. Deprecjacja euro wobec dolara tylko po 
czesci wyjasnia tak gleboka zmiane.  

To pogarsza nasza pozycje miedzynarodowa i zwieksza dystans dzielacy nas od 
krajow, do pelnej integarcji z ktorymi slusznie aspirujemy. Polska ma jednak przed soba 
dobra przyszlosc. By jednak z czasem ona wreszcie nadeszla, umiejetnie trzeba 
wykorzystac szanse stwarzane przez transformacje ustrojowa oraz plynace z obecnej fazy 
globalizacji. Gospodarka musi na trwale powrocic na sciezke szybkiego wzrostu, a jego 
owoce trzeba naprawde dzielic sprawiedliwiej.  

W obliczu systematycznego pogarszania sie wszystkich podstawowych 
wskaznikow makroekonomicznych � spadla znacznie dynamika produkcji, wzroslo 
bezrobocie, nasilila sie inlfacja, rosnie deficyt finansow publicznych, zwielokrotnil sie 
deficyt na rachunku obrotow zewnetrznych � w koncu trzeba bylo dojsc do wniosku, ze 
gospodarka znajduje sie w stanie kryzysowym, a jednoczesnie nie dysponuje sie zadna 
klarowna koncepcja przezwyciezenie jego kumulujacych sie przejawow. Nie czekajac 
zatem na nieuchronny upadek pod ciezarem pietrzacych sie problemow, lepiej bylo uciec, 
czyli wycofac sie z rzadu. Kazdy pretekst ku temu byl dobry i zupelnie nie wazne, jakim 
posluzono sie w tym przypadku.   

Rynek finansowy i kapitalowy juz wczesniej zaantycypowal te negatywne 
procesy. Wystarczy przypomniec, ze kurs zlotego spadl az o 24 procent pomiedzy majem 
1998 a majem 2000 roku (z 3,42 do 4,49, liczac srednio miesiecznie). Nastepstwa 
szerzacych sie poglosek o nadchodzacym nieuchronnie koncu rzadow koalicji AWS-UW 
wsiakaly zatem stopniowo w rzeczywistosc i rynek na sam fakt odejscia z rzadu 
politykow UW zareagowal nawet pewnym wzrostem kursu zlotego i notowan 
gieldowych. Co mialo jednak upasc, wreszcie upadlo. Teraz jest szansa, ze z czasem 
znowu bedzie lepiej. Przedtem jednak wyklarowac musi sie sytucja polityczna i pojawic 
nowa, alternatywna strategia rzowoju. Tak jest kolej rzeczy.  
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Los Angeles, 10 czerwca 2000 r.  
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Globalizacja, czyli szansa 
 

Wielokrotnie pisałem na tych łamach o naszych problemach widzianych z 
globalnej perspektywy. Ta perspektywa dziś wydaje się także wyjątkowo aktualna. Warto 
przez nią postrzegac wyzwania stojące przed Polską. Globalizacja oznacza proces 
stopniowego likwidowania granic w stosunkach ekonomicznych. Zanikają sukcesywnie 
podziały, które ludzie (a raczej ich władcy) kiedyś sztucznie stworzyli - wpierw ze 
względów obronnych i politycznych, a potem także ekonomicznych. Gospodarka 
światowa poprzez daleko posuniętą liberalizację integruje się w jeden układ i nie stanowi 
już zlepku oddzielanych od siebie granicami naturalnymi, politycznymi czy 
ekonomicznymi gospodarek narodowych.  

W ostatnich latach proces ten nabiera na intensywności także ze względu na 
tendencje występujące w sferze postępu technicznego. Ma on zatem tak swoje 
uwarunkowania ekonomiczne, jak i technologicznie. Produkcja poprzez korporacje 
ponadnarodowe zarządzana jest "ponad" granicami. Handel obejmuje rynek światowy. 
Również kapitały przepływają w skali globalnej i coraz mniej na swojej drodze 
napotykają barier i ograniczeń wynikających z przekraczania tradycyjnie rozumianych 
granic miedzy państwami - gospodarkami.  

Ten proces jest nie do uniknięcia i nie do ominięcia. Wymusza go nie tylko 
mechanizm współczesnych powiązań kapitałowych, produkcyjnych i handlowych, które 
są tak zaawansowane, że w coraz większej mierze wymykają się spod kontroli tak władz 
poszczególnych państw, jak i pewnych organizacji międzynarodowych (na przykład 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Światowej Organizacji Handlu) 
stworzonych przez te państwa w celu kontroli aktywności ekonomicznej prowadzonej na 
skale ponadnarodową. Wynika ta również z charakteru postępu technicznego. 
Współczesna technologia nie tylko umożliwia tak rozumianą globalizację, ale wręcz 
czyni ją nieuchronną.  

Tak jak kiedyś nie można było stawiać oporu wobec rozwoju handlu z nowymi 
regionami, do których został uzyskany dostęp w wyniku wędrówek ludów czy później 
fali wielkich odkryć geograficznych, tak dzisiaj nie można odwracać się od operowania w 
skali światowej, co umożliwiają współczesne techniki internetowe i telekomunikacyjne. 
Od strony politycznej zaś koniec epoki "zimnej wojny" też musiał prowadzić do 
nieodwracalności rozprzestrzenienia się stosunków ekonomicznych i finansowych oraz 
ich umiędzynarodawiania się na skalę globalną.  

Otwarcie wynikające z globalizacji zwiększa niepomiernie tym technologiom i 
finansującym je kapitałom przestrzeń do dalszej ekspansji, ale zarazem daje szansę - 
bardziej szansę niż zagrożenia - dla innych regionów. Muszą one szybko nauczyć się, jak 
korzystać z tych kapitałów i technologii na swoja korzyść. Tutaj zaś najważniejsza jest 
mądra polityka i skuteczna strategia rozwoju, chociażby podobna do tej, jaką udawało się 
nam już z sukcesami realizować w postaci "Strategii dla Polski".  
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Współczesna globalizacja - w odróżnieniu od epoki kolonializmu, który, będąc 
swoistą wczesną forma globalizacji, był ukierunkowany głównie na eksploatację krajów 
uzależnionych, ich taniej siły roboczej i bogactw naturalnych - nie jest grą 
zerojedynkową. Tym razem nie jest tak, że zysk czy korzyść jednego musi być 
automatycznie stratą czy kosztem drugiego. To już nie jest gra o sumie zerowej. Tutaj 
jest dużo więcej miejsca na rozwój obopólnie korzystnych stosunków partnerskich, 
chociaż w rzeczywistości różni partnerzy znajdują się w różnych położeniach, co ma też 
swoje historyczne uwarunkowania.  

W przypadku Polski globalizacja stwarza zdecydowanie więcej szans niż 
zagrożeń. Dzieje się tak z wielu powodów, z których trzy wydają się najważniejsze. Po 
pierwsze, jesteśmy w fazie zaawansowanej transformacji ustrojowej zmierzającej do 
ukształtowania otwartej gospodarki rynkowej, aczkolwiek pamiętajmy, że reformy są 
wciąż dalekie od zwieńczenia, także wskutek błędów polityki finansowej i szkodliwego 
schładzania koniunktury gospodarczej w latach 1998-2000.  

Po drugie, Polska ma znakomite, idealne wręcz jak na te czasy, położenie 
geopolityczne, które trzeba umieć wykorzystać dla ekspansji rodzimej 
przedsiębiorczości. Integrowanie się z Unią Europejską, z jednej strony, oraz bliskość 
rynku rosyjskiego, ukraińskiego i innych republik poradzieckich, z drugiej - to bardzo 
sprzyjająca okoliczność.  

Po trzecie, jakość czynnika ludzkiego. O zdolności do długofalowego rozwoju 
decydować będzie kapitał ludzki, a ten mamy na względnie wysokim poziomie. 
Inwestować jednakże trzeba w jego rozwój sporo, bo to się szczególnie opłaci. Cześć 
tych "inwestycji" polegać musi na uczeniu się operowania w globalizującej się 
gospodarce. A dotyczy to tak polityków w Warszawie, jak i przedsiębiorców na 
Lubelszczyźnie. Wszyscy musza się uczyć. Ludzie - nawet ci bardzo aktywni, jak 
przedsiębiorcy czy działacze samorządu gospodarczego - boją się tego, czego nie 
rozumieją. Sens globalizacji trzeba więc wpierw dobrze pojąć, a potem "wygrać" ją dla 
siebie. 

Z zagrożeniami, których bynajmniej nie należy bagatelizować, poradzimy sobie 
tylko wtedy, gdy realizowana będzie konsekwentnie strategia rozwoju oparta na 
wyraźnych priorytetach dla formowania się rodzimego kapitału. Gospodarka może być 
globalna - w dużym stopniu przecież już jest - ale królować musi kapitał rodzimy. Nie 
wszystkim jest to na rękę, gdyż istnieją układy polityczne, które bardzo korzystają ze 
wsparcia kapitału zagranicznego i stąd też mogą mieć inklinacje do 
podporządkowywania swoich działań jego oczekiwaniom, a więc nie koniecznie naszym 
interesom, ale niekiedy wrecz cudzym. Jeśli jednak prowadzona przy użyciu 
instrumentów gospodarki rynkowej roztropna polityka ekonomiczna i finansowa rządu i 
banku centralnego odpowiednio sterować będzie złożonymi procesami formowania i 
alokacji kapitału, wówczas Polskę stać będzie na powrót na wiele, wiele lat na ścieżkę 
szybkiego wzrostu - rzędu 6 do 7 procent rocznie - która przecież już kroczyliśmy w 
latach 1994-97.  

Niezwykle ważne jest, by oprzeć politykę wzrostu oraz zmian systemowych na 
prawidłowych doktrynach ekonomicznych, nie myląc przy okazji środków z celami i nie 
ulegając presji podporządkowywania polityki obcym interesom. Niestety, może właśnie 
takie "oczekiwanie na proste rozwiązania" doprowadziło do utraty impetu po roku 1997, 
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za co teraz wszyscy - zwłaszcza przedsiębiorcy - musimy sporo płacić, wyższe bowiem 
jest tempo inflacji, a niższe tempo wzrostu, większy jest zakres korupcji, a mniejszy 
wsparcia ze strony polityki przemysłowej, wyższe są koszty finansowe i stopy 
procentowe, a niższy poziom rentowności firm i akumulacji kapitału. 

Podsumowując, dziś na żadne "proste rozwiązania" nie oczekujmy, tylko 
stworzmy kompleksowa strategie rozwoju, godna aspiracji Polski i Polaków na początku 
XXI wieku. Nieodłącznym elementem tej strategii musi być właśnie wykorzystanie 
dobrodziejstw globalizacji na naszą korzyść, a nie trwanie w doktrynerstwie 
ekonomicznym i obstawanie przy nieskutecznej polityce, przy której globalizację 
wykorzystuje się nie tyle dla stymulowania naszego rozwoju, ile dla zrzucania na nią 
odpowiedzialności za niedociągnięcia własnej polityki i brak zdolności dostosowywania 
się do nowych warunków gospodarowania. Wtedy globalizacja jawi się coraz większej 
ilości ludzi jako zagrożenie, a to przecież ma być szansa. Polityka zaś to sztuka 
wykorzystywania szans.  

 
Los Angeles, 10 czerwca 2000 r.  
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Rosyjskie drogi i bezdroża 
 
 Rosja zawsze musi być inna.  I w przeszłości, i w przyszłości.  Nawet chudych lat 
musi tam być więcej niż siedem.  Jak będzie z tłustymi � zobaczymy.  Tym bardziej, że 
wpierw musza nadejść.  Czy tak w końcu się stanie?  Jeśli mierzyć je tempem wzrostu 
produkcji globalnej, być może tak.     

Pomijając 1997 rok z minimalnym przyrostem PKB o 0,8 procent, po dziewięciu 
latach spadku dochodu narodowego, podczas których zmniejszył się on w sumie aż o 
około  45 procent, produkcja ponownie zaczęła rosnąć w zeszłym roku.  Ku zaskoczeniu 
licznych obserwatorów PKB zwiększył się o 3,2 procent, choć prognozy zakładały daleko 
mniejszą ekspansję.  Podobnie zaskakujący dla wielu analityków okaże się także rok 
bieżący, oczekuje się bowiem niewiele wyższej dynamiki.  Jeszcze pół roku temu 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakładał zerowe tempo wzrostu w roku 1999 i 
przewidywał ledwie 2,0 procent na rok 2000.  Waszyngtoński niezależny ośrodek 
badawczy PlanEcon prognozuje na ten rok wzrost PKB o 3,8 procent.  Podobnie wiele 
innych organizacji, łącznie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem 
Światowym, patrzy na ten i najbliższe lata dość powściągliwie, prognozując wzrost PKB 
rzędu 3-4 procent.  Będzie więcej.   

Wiele wskazuje na to, że jeśli jeszcze nie w pełni i nie do końca, to jednak w 
dużej mierze Rosja już schodzi z bezdroży transformacyjnej depresji oraz systemowej 
pustki powstałej po upadku poprzedniego ustroju i odnajduje właściwe sobie ścieżki 
prowadzące do wzrostu gospodarczego.  Dotychczasowe brnięcie drogą niezbornych 
reform � często nieudolnie naśladujących polskie doświadczenia czy też niepotrzebnie 
sięgających do nieudanych pomysłów, zwłaszcza z okresu �szoku bez terapii� � 
spowodowało bardzo drastyczne załamanie poziomu produkcji, obniżenie standardu życia 
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i pogłębienie nierówności społecznych.  O ile w Słowacji czy na Węgrzech współczynnik 
Giniego ilustrujący skalę zróżnicowania dochodów zwiększył się w latach 90-ych tylko o 
kilka punktów, to w Rosji (podobnie jak i w Kazachstanie czy na Ukrainie) uległ on 
podwojeniu i sięga obecnie 48 punktów, co bardziej przypomina wskaźniki z Ameryki 
Łacińskiej niż te z Europy Wschodniej.   

Nie ulega wątpliwości, że tak dramatyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej i 
społecznej nie było nieuchronne.  Stało się tak głównie w wyniku braku mądrej strategii 
rozwojowej i niezborności programu reform oraz niedostatku determinacji w ich 
wdrażaniu.  Rosja straciła na tym niezwykle, utraciła bowiem wiele ze swojej pozycji 
geopolitycznej.  Nic dziwnego, skoro w wyniku transformacyjnej depresji obecnie jej 
PKB szacowany jest na bazie kursu walutowego na marne około 200 miliardów dolarów 
� ledwie około 50 procent więcej niż Polski.  Bardziej realny szacunek w oparciu o 
parytet siły nabywczej (PPP) daje wartość bliższą 700 miliardom, ale to też tylko około 
dwukrotnie więcej niż u nas i jakieś 12 razy mniej niż w USA.  A także aż sześć razy 
mniej niż w Chinach...            

Teraz wszakże � po wyborze nowego prezydenta i utworzeniu pragmatycznego, 
jak się wydaje, rządu � jest szansa, że z jednej strony umiejętnie zdyskontuje się dorobek 
minionych lat na polu zmian instytucjonalnych, a z drugiej podejmie nowe, konieczne 
reformy strukturalne.  Przy całym bowiem krytycyzmie te dziewięć chudych lat to 
bynajmniej nie jest okres zmarnowany.  To że można było go wykorzystać dużo lepiej � 
inna sprawa.  Faktem jednak pozostaje, że stworzono w tym czasie podwaliny pod 
funkcjonowanie gospodarki rynkowej.  Rosja � krocząc w przeszłości, w ramach byłego 
ZSRR, innymi przecież drogami niż na przykład Polska czy Węgry, które już w 
poprzednich dekadach podjęły śmiałe działania reformatorskie � miała dużo trudniejsze 
warunki startu na początku transformacji.  Od tego czasu jednak sporo się zmieniło.  Aby 
jednak na tym olbrzymim obszarze obejmującym aż 11 stref czasowych � od Bałtyku do 
Pacyfiku � produkcja rosła szybko, trwale i w sposób społecznie i finansowo 
zrównoważony, zmienić trzeba jeszcze więcej.   

Niektóre z kierunków nieodzownych zmian, a także sposobów angażowania się 
społeczności międzynarodowej we wspieranie rosyjskich reform, nakreśliłem w �Planie 
dla Rosji� przedstawionym jeszcze półtora roku temu podczas wizyty w Moskwie.  Z 
dzisiejszej perspektywy można oceniać, że większość z jego 15 punktów ma nie tylko 
szansę stopniowej realizacji, ale już jest urzeczywistnianych, w wielu bowiem sprawach 
odnoszących się do kierunków dalszych przekształceń instytucjonalnych i strukturalnych 
udaje się wreszcie osiągnąć jakiś roboczy konsensus.  A nie ma nic gorszego niż próby 
narzucania rozwiązań, które nie są ani dostatecznie rozumiane, ani wystarczająco 
popierane przez decydujące gremia i wpływowe grupy interesów.  Chyba że dotyczy to 
administracyjnej struktury kraju � i to tak olbrzymiego � która prezydent Putin zmienia (i 
słusznie), nie koniecznie oglądając się na te grupy.  

Obok zwrotu politycznego, który przyniosły wybory i powołanie nowego rządu, 
oraz pozytywnych następstw niektórych wcześniejszych reform systemowych związanych 
z liberalizacją i prywatyzacją, na nasilanie się tendencji do przyspieszania tempa wzrostu 
wpływa kilka dodatkowych czynników, zarówno o charakterze koniunkturalnym, jak i 
strukturalnym.   
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Bez wątpienia, odwrócenie się wcześniejszej spadkowej tendencji cen ropy 
naftowej, a w ślad za tym radykalna poprawa terms of trade, to dla Rosji zmiany bardzo 
korzystne.  To prawda, że są i tacy, którzy cierpią z tego powodu, gdyż w wyniku 
drożyzny nośników energii inflacja cen w sferze produkcji (PPI) w pierwszych czterech 
miesiącach tego roku utrzymuje się na ubiegłorocznym wysokim poziomie 59 procent, 
podczas gdy w odniesieniu do cen konsumpcyjnych (CPI) spadła znacząco, bo z 93 do 24 
procent.  I � co ważne � nadal spada.  Ale prawdą jest i to, że wzrost dochodów z 
eksportu ropy i gazu poprawia ogólną koniunkturę.  Eksport w pierwszym kwartale roku 
skoczył aż o 51 procent, przy czym bardziej poza kraje WNP (o 54 procent) niż do nich 
samych (38 procent).  Import przy tym prawie wcale się nie zwiększył (wzrost o 2 
procent), także wskutek głębokiej dewaluacji rubla po kryzysie finansowym 1998 roku, 
stąd bierze się znaczna i szybko rosnąca nadwyżka salda obrotów towarowych (aż 13,7 
miliarda dolarów w pierwszym kwartale).  Konsekwentnie rośnie � odwrotnie niż w 
Polsce �  nadwyżka na rachunku obrotów bieżących.  Wpływa na to również dopływ 
kapitału z zagranicy, którego strumień tylko w pierwszym kwartale wyniósł około 10 
miliardów dolarów.  Ponownie zatem rosną rezerwy dewizowe banków i centralnego, i 
komercyjnych.      

Na tym tle poprawiła się także znacząco sytuacja fiskalna.  O ile w ubiegłym roku 
deficyt budżetowy na szczeblu federalnym sięgnął 3,5 procent (według metodologii 
MFW; rząd rosyjski liczy go na 1,2 procent), to w pierwszym kwartale roku 2000 
pojawiła się nadwyżka 1,8 procent (3,0 procent według szacunku rządowego).  Co więcej, 
w odniesieniu do pierwotnego bilansu budżetu, a więc liczonego bez kosztów obsługi 
długu publicznego, nadwyżka wystąpiła już w zeszłym roku (odpowiednio 0,2 i 2,4 
procent), a w pierwszym kwartale 2000 roku jeszcze bardziej się zwiększyła (do 5,0 i 6,2 
procent).  Jest to nie tylko efekt poprawy koniunktury, ale także przesłanka do oparcia 
strategii wzrostu na bardziej zrównoważonej finansowej podstawie.  Ważne przy tym jest, 
że poprawa ta to nie tylko skutek większych dochodów budżetowych od większych 
zysków firm energetycznych, ale następstwo kontynuowanych reform i ogólnej poprawy 
w sferze dochodów podatkowych.  Udział federalnych dochodów z tytułu podatków i ceł 
w PKB w pierwszym kwartale tego roku zwiększył się do 15,5 procent (11,4 przed 
rokiem). Na szczeblu regionów wskaźnik ten podniósł się z 10,6 do 12,7 procent.   

To wszystko stwarza szansę.  Z pewnością rok 2000 cechowało będzie wysokie, 
wyższe niż przewidywano tempo wzrostu.  Sadzę, że przekroczy on nawet wskaźnik 7- 
procentowy, co i dla nas jest dobrą nowiną, zwłaszcza dla tych, którzy uwierzyli w próby 
tłumaczenia spowolnienia tempa wzrostu w Polsce tym, co się dzieje w Rosji.  Gdyby tak 
jeszcze potem dziewięć takich tłustych lat, to Rosja idąc taką drogą powróciłaby do 
poziomu produkcji sprzed dziesięciu lat.  Ale to w istocie nie jest żaden powrót, bo 
będzie to od strony jakościowej już zupełnie inna produkcja.  I zupełnie inna Rosja.  
Może wtedy już nawet z nieźle funkcjonującą gospodarką rynkową.  Dobrze byłoby mić 
takiego sąsiada.  Duży przecież jest.       

         
Belair, 16 czerwca 2000 r.  
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W pogoni za rozwinietym swiatem 

 
 W trakcie konczacej sie dekady dystans dzielacy najbogatsze kraje swiata od tych 
ubozszych znowu sie zwiekszyl. Tak doprawdy to nigdy dotychczas w dziejach ludzkosci 
nie bylo az tak znaczacych roznic w poziomie produkcji i warunkach zycia pomiedzy 
najzamozniejszymi i najbiedniejszymi tego swiata. Na przelomie mileniow ledwie okolo 
30 krajow mozna uznac za wysoko rozwiniete, pozostale zas 200 wciaz boryka sie z 
zacofaniem, a co najmniej niedostatecznym poziomem rozwoju. Zroznicowanie zas tych 
poziomow w ostatnim czasie wyraznie naroslo, poniewaz globalizacja nie tylko pociaga 
za soba przyspieszenie ogolnego tempa wzrostu, ale takze sprzyja jego relatywnie 
wiekszym przyrostom w krajach bogatszych niz biedniejszych. 

To wazna konstatacja, gdyz proces sukcesywnego tworzenie sie coraz bardziej 
zintergrowanego, jednego globalnego rynku czesto jest obarczany odpowiedzialnoscia za 
szerzenie biedy. W rzeczywistosci natomiast sprzyjajac wzrostowi gospodarczemu 
przyczynia sie on do ograniczania rewirow ubostwa. Rownoczesnie wszakze, wlasnie 
wskutek zroznicowanego tempa wzrostu krajow znajdujaccyh sie na odmiennych 
szczeblach zaawansowania w rozwoju, poglebiaja sie roznice w poziomie dochodow i 
standardu zycia. Innymi slowy, biednych na kuli ziemskiej jest relatywnie coraz mniej, 
ale coraz dalej im do bogatych, ktorych tez bynajmniej nie ubywa.  

Jesli na takie tlo rzucic realne procesy zachodzace w gospodarkach 
transformowanych, to lata 90-te nie moga dobrze zapisac sie w pamieci. Dlugotrwala 
transformacyjna recesja, a nawet depresja doprowadzily do wyraznego zwiekszenia 
dystansu dzielacego kraje Europy Wschodniej od Zachodniej. Podczas gdy w tej drugiej 
przez cala dekade trwal nieprzerwanie wzrost gospodarczy, w tej pierwszej przez ponad 
jej polowe produkcja spadala. W rezulatcie, przecietnie biorac, teraz jest o okolo jedna 
czwarta nizsza niz w roku 1989, podczas gdy w Europie Zachodniej jest o tyle mniej 
wiecej wyzsza. Dystans dzielacy gospodarki transformowane od USA zwiekszyl sie 
jeszcze bardziej. Do przodu wysunelo sie rowniez wiele krajow z innych regionow 
swiata, przede wszystkim Azji Poludniowo-Wschodniej i Ameryki Lacinskiej. A mialo 
byc inaczej.   

Moze i bedzie. Najglebsza istota posocjalistycznych przemian polegac przeciez 
musi na stworzeniu przeslanek do szybkiego, dlugotrwalego i zrownowazonego  
finansowo, ekologicznie i spolecznie wzrostu gospodarczego. Inaczej cale to historyczne 
przedsiewziecie mijaloby sie z sensesm. Jesli, oczywiscie, odrzucic zalozenie � co 
konsekwentnie czynie tak na plaszczyznie teoretycznej, jak i praktycznej � ze korzysci z 
transformacji maja byc przeznaczone dla nielicznych wybranych, natomiast jej wielkie 
koszty obciazac licznych pozostalych.  

Trzeba tez pamietac, ze centralnie planowane gospodarki socjalistyczne byly 
gospodarkami rosnacymi. Choc byl to wzrost o zlej charakterystyce (niedobory, zla 
jakosc towarow, ekstensywny charakter reprodukcji, niedorozwoj sektora uslug), a w 
schylkowych latach systemu dynamika wyraznie slabla, to faktem jest, ze do konca lat 80-
ych mielismy do czynienia ze wzrostem. Recesja nadeszla dopiero z nastaniem epoki 
transformacji. Miala trwac krotko i doprowadzic rychlo do szybszego wzrostu, o lepszej 
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zarazem charakterystyce. Do tego jednakze w wiekszosci krajow posocjalistycznych 
wciaz daleko.  

Jednakze niektore z nich, aczkolwiek z pewnoscia nie wszystkie, maja szanse na 
szybki wzrost na dluga mete. Chodzi tutaj, podkreslic trzeba, o dziesiatki, a nie tylko o 
kilka nastepnych lat. Trzeba przy tym pamietac, ze samo wprowadzenie gospodarki na 
sciezke szybkiego wzrostu nie rozwiazuje problemu, gdyz pozniejsze bledy polityki moga 
ja z niej sprowadzic, podobnie jak mialo to miejsce w Polsce podczas przyspieszenie 
tempa w latach 1994-97, a pozniej niepotrzebnego jego zwolnienia w latach 1998-2000. 
Rzecz w tym, aby wzrostowi nadac cechy dlugotrwalosci, co wymaga stosownej strategii 
rozwoju, ktorej podporzadkowany musi byc program reform strukturalnych. Te reformy 
to tylko srodki, a celem zawsze powinien byc zrownowazony i szybki rozwoj.  
 Obecnie zbiega sie kilka okolicznosci stwarzajacych niektorym krajam szanse 
wyrownywania historycznych zapoznien i niwelowania ogromnych zaniedban w rozwoju. 
Umiejetne wykorzystanie dobrodziejstw globalizacji, a zwlaszcza korzystne  
intergowanie sie z rynkiem swiatowym, z jednej strony, oraz mozliwosci trwalego 
podniesienie efektywnosci mikroekonomicznej w wyniku skutecznej transformacji 
mechanizmow ekonomiczno-finansowych, z drugiej strony, otwiera takie mozliwosci. 
Jesli do tego dochodzi szczegolnie korzystne polozenie geopolityczne � jak na przyklad w 
przypadku Polski, Wegier, Slowenii czy Estonii � oraz umiejetna polityka rozwojowa 
dyskontujaca kwalifikacje rodzimego kapitalu ludzkiego, to wzrost zaiste moze byc 
szybki. Czy zas bedzie, o tym decyduje juz jakosc polityki.   

Samo szybkie tempo wzrostu jednakze nie rozwiazuje kwestii poziomu rozwoju, 
nawet w perspektywie kilku pokolen. Co najwyzej moze pomoc w zmniejszeniu dystansu 
dzielacego kraje biedniejsze, takze posocjalistyczne, od tych bogatszych. Biorac pod 
uwage obecna wielkosci PKB na mieszkanca (w ujeciu PPP), osiagniecie wlasciwego 
gospodarkom najwyzej rozwinietym dochodu rzedu 30 tysiecy dolarow wymaga jego 
zwiekszenia od okolo dwu razy w przypadku Slowenii do prawie 40 razy w przypadku 
Tadzykistanu. W Polsce potrzebny jest wzrost czterokrotny, a w Kazachstanie prawie 
dwunastokrotny.  W Czechach trzykrotny, w Macedonii prawie dziesieciokrotny.  Na 
Litwie osmiokrotny, a w Albanii ponad dziewietnastokrotny. Jest to zatem tak duzo, ze 
doprawdy trzeba rozwijac sie w bardzo szybkim tempie przez bardzo wiele lat. Zwlaszcza 
ze ten najbardziej rozwiniety swiat bynajmniej nie stoi w miejscu i nie czeka. On ucieka.  

Jesli Polska rozwijalaby sie w obecnym tempie, moglaby dojsc do aktualnego 
poziomu dochodu narodowego krajow wysokorozwinietych po okolo 35 latach. Gdyby 
zas kontynuowane bylo tempo wzrostu z okresu realizacji �Strategii dla Polski� 
osiagnieto by ten cel w okolo 20 lat. Jesli Czechy, startujac z poziomu PKB o okolo 30 
procent wyzszego niz Polska, utrzymalyby w przyszlosci tylko trzyprocentowe tempo 
wzrostu, to dogonia pulap 30 tysiecy dolarow na glowe w roku 2038, a przy tempie pieciu 
procent starczyloby na to lat tylko 23. W Rumunii, ktora z kolei startuje z PKB na 
mieszkanca o okolo trzy razy nizszym niz Czechy, dogonienie wspomnianego pulapu 
nastapiloby w roku 2076 w pierwszym przypadku i �juz� w roku 2046 w drugim. Warto 
wszakze pamietac, ze w historii niewiele bylo przypadkow utrzymywania chocby tylko 
trzyprocentowego tempa wzrostu przez kolejne kilkadziesieat lat.         

Liberalizacja polaczona z troska o instytucjonalne wzmocnienie rynku to 
niezbedne warunki zdyskontowania szans na szybki i dlugotrwaly wzrost. Gdy tylko 
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wydluzyc horyzont czasowy analizy, dostrzec latwo, ze kazda frakcja punktu 
procentowego w odniesieniu do tempa wzrostu sie liczy. Utrata badz uzyskanie 
dodatkowego punktu dynamiki pociaga za soba olbrzymie roznice juz w okresie jednego 
pokolenie. Warto zatem poszukiwac sposobow zasadniczego przyspieszenie tempa 
wzrostu gospodarczego i nadania mu dlugotrwalego charakteru. Kluczowe znaczenie na 
tym polu ma polityka finansowa sprzyjajaca rownoczesnie (i o te rownoczesnosc 
zwlaszcza chodzi) formowaniu sie rodzimego kapitalu w oparciu o rosnace oszczednosci 
krajowe oraz poprawie efektywnosci alokacyjnej calego kapitalu stojacego do dyspozycji 
gospodarki narodowej, a wiec lacznie z doplywem dlugoterminowych oszczednosci 
zagranicznych.     

Pod takim katem patrzac, uwarunkowaniom i perspektywom przyspieszonego 
wzrostu w krajach posocjalistycznych poswiecone jest moje najnowsze opracowanie 
wlasnie opublikowane przez Miedzynarodowy Fundusz Walutowy (�Globalization and 
Catching-up: From Recession to Growth in Transition Economies�, IMF Working Paper, 
WP/00/100, Washington, D.C., June 2000). Wskazuje w nim na istniejace mozliwosci 
wprowadzenie krajow posocjalistycznych na trajektorie wieloletniego przyspieszonego 
wzrostu gospodarczego, kreslac opcje prowadzacej do tego polityki gospodarczej oraz 
alternatywne scenariusze rozwojowe do roku 2050. Retrospektywnie siegam tez, miedzy 
innymi dla celow porownaczych, do roku 1950. Tak wiec jest to moje �najdluzsze� 
opracowanie, bo obejmujace swymi ramami czasowymi az 101 lat. O tym czy dogonimy 
uciekajacy swiat, zadecyduje wpierw nastepne 50. A potem jeszcze 50. Tym bardziej nie 
nalezy marnowac czasu, bo tak naprawde to on nam ucieka bardziej niz nawet najbardziej 
rozwiniete kraje.           
  

Los Angeles, 24 czerwca 2000 r.  
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Chorwacja na zakręcie 
 

 Gospodarki uwikłane w skomplikowane przekształcenia strukturalne z reguły 

dotyka bardzo wysokie bezrobocie. Tak było na przykład w Hiszpanii czy Portugalii przez 

wiele lat po wejściu do Wspólnoty Europejskiej, podobnie jest obecnie w Korei 

Południowej czy Tajlandii, nie inaczej dzieje się obecnie w krajach posocjalistycznych. Są 

przy tym okresy szczególne, odróżniające kraje transformowane od innych gospodarek 

realizujących programy zmian strukturalnych, podczas których bezrobocie rośnie nawet 

wtedy, gdy rośnie produkcja.  

Korelacja typowa dla właściwych gospodarce rynkowej cykli koniunkturalnych 

nie jest wówczas zachowana, silniej bowiem niż czynniki absorbujące w warunkach 

wzrostu gospodarczego wolną siłę roboczą oddziałują specyficzne czynniki związane ze 
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zmianami strukturalnymi, które powodują narastanie bezrobocia. Produkcja rośnie, 

ponieważ szybko zwiększa się wydajność pracy, bezrobocie równocześnie rośnie zaś 

dlatego, że ostro zmniejsza się zatrudnienie w przemysłach nie konkurencyjnych w 

warunkach liberalizowanej i otwierającej się gospodarki. W Polsce mogliśmy to 

zaobserwować od połowy 1992 do połowy roku 1994, kiedy to dochód narodowy już się 

zwiększał, ale bezrobocie zwiększało się jeszcze nadal.  Ponownie sekwencja taka 

pojawiła się po roku 1997 i w zasadzie trwała aż do ostatnich miesięcy.  

 Ze szczególną ostrością problem ten występuje w Chorwacji. Oficjalny wskaźnik 

bezrobocia na koniec ubiegłego roku szacowany był na 20,8, a obecnie - pomimo 

odczuwalnego ożywienia - wynosi już około 22 procent. Podejmowane z determinacją 

przez nowy rząd premiera Raczana działania zmierzające do restrukturyzacji 

mikroekonomicznej będą ten problem przejściowo jeszcze bardziej nasilały. Wiele 

przedsiębiorstw bankrutuje, podlega likwidacji i reorganizacji, co ma bezpośrednie 

implikacje dla stanu zatrudnienia.  

Proces ten będzie trwał, gdyż sytuacja finansowa wielu firm jest krytyczna, co jest 

rezultatem mizernego postępu w sferze zarządzania, pomimo postępów prywatyzacji, ale 

bez odpowiedniej troski o instytucjonalne aspekty funkcjonowania gospodarki rynkowej. 

Wzajemne nieuregulowane zobowiązania finansowe przedsiębiorstw sięgają aż 20 

procent PKB. O ile spadły one podczas pierwszego kwartału o 8,4 procent, to zarazem 

wzrosła jeszcze bardziej ilość firm, którym w ramach działań sanacyjnych zablokowano 

rachunki bankowe; jest ich ponad 32 tysiące. Na dłuższą metę powinno dać to efekty 

pozytywne. W krótkim okresie jednak prowadzić to musi to narastania napięć 

społecznych. Stąd też rząd Chorwacji widzi potrzebę zawarcia paktu społecznego z 

pracodawcami i związkowcami. Podczas rozmowy z wicepremierem Slavko Liniczem 

podpowiadałem mu pewne rozwiązania, które sprawdziły się w Polsce. Zwłaszcza 

funkcjonowanie komisji trójstronnej może okazać się tu pomocne. Kluczowe jednak 

pozostaje zagadnienie ponownego przyspieszenia tempa wzrostu.       

 Na rok 2000 zakłada się w Chorwacji wzrost PKB o 2,5 procent, podobnie jak 

zwiększył się on w roku 1998. W międzyczasie - w roku 1999 - spadł on o 0,3 procent. 

Co ciekawe, najskromniej szacuje skalę wzrostu PKB na ten rok agencja ratingowa Dun 
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& Bradstreet, chociaż sama podniosła ostatnio ocenę ryzyka kredytowego Chorwacji z 

BB5b na DB5a, a oczekuje się, że raz jeszcze, z końcem roku, notowanie to może zostać 

zweryfikowane w górę do DB4.  

W całej natomiast dekadzie produkcja spadła w sumie o około 20 procent i 

aktualnie PKB sięga 80 procent stanu z roku 1989. Gdyby nie lata 1994-97, które 

owocowały średnim rocznym tempem wzrostu aż 6,3 procent (prawie tak wysokim jak w 

Polsce) sytuacja byłaby jeszcze gorsza. Warto jednak pamiętać, że mimo to PKB 

szacowany w kategoriach parytetu siły nabywczej jest większy niż u nas i wynosi w 

Chorwacji ponad 8.500 dolarów na mieszkańca. A jest ich około 4,8 miliona, choć i to 

nie jest do końca pewne ze względu na silne ruchy migracyjne i przemieszczanie się 

uchodźców.     

Perspektywy wzrostu gospodarczego w Chorwacji są jednak dobre. Wydaje się, ża 

najgorsze lata kraj ten ma już za sobą. Trudy transformacji ustrojowej zostały jeszcze 

zwielokrotnione wskutek wojny z początku dekady i regionalnych sporów etnicznych. 

Konflikt wokół Kosowa też odcisnął się negatywnym piętnem. Obecnie jednak, 

przyjmując że nowy rząd konsekwentnie realizował będzie nakreślony przez siebie i 

wspierany przez zagranicznych partnerów program reform, jest szansa na znaczne 

przyspieszenie tempa rozwoju i nadanie mu cech długotrwałości. Wtedy - i dopiero wtedy 

- spadnie także na trwałe bezrobocie, które ma bardziej strukturalne niż koniunkturalne 

podłoże. Sądzę, że Chorwacja ma zatem realną szansę powrotu do osiągniętego już raz 

wysokiego tempa wzrostu i utrzymania go w następnych latach nawet w granicach 6-7 

procent. To będzie zależało bardziej od skuteczności polityki gospodarczej niż od 

okoliczności zewnętrznych.    

Bank Światowy dostrzega trzy obszary, od których uzależnione jest wejście na 

ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego: ograniczenie wewnętrznej 

konsumpcji, stabilizacja finansowa oraz dopływ inwestycji zagranicznych. Na nich też 

koncentruje się uwaga programów rządowych, choć ich realizacja nastręczać będzie wiele 

trudności politycznych i technicznych.    

W ujęciu makroekonomicznym punkt startu do nowej fazy reform strukturalnych - 

a niezbędne jest także ich podjęcie w sferze ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych - 
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jest relatywnie lepszy niż w innych krajach regionu. Inflacja jest utrzymywana w ryzach i 

oscyluje w przedziale 3-4 procent. Deficyt budżetowy jest niski i wynosi tylko 1,8 

procent. Deficyt na rachunku obrotów bieżących z bardzo wysokiego pułapu 11,6 procent 

PKB w roku 1997 roku może spaść w tym roku do 5,4 procent.  

Wydajność pracy w przemyśle w latach 1996-99 zwiększyła się w Chorwacji o 

36,7, podczas gdy jednostkowy koszt siły roboczej (liczony w D-markach) spadł o 0,7 

procent. W sąsiedniej Słowenii wskaźniki te kształtują się mniej korzystnie z punktu 

widzenia konkurencyjności międzynarodowej, wynosząc odpowiednio 21,8 i 6,3 procent.  

Kluczowym problemem gospodarczym jest wszakże niedostatek kapitału. 
Wydawać by się mogło na tle takich wskaźników makroekonomicznych, że istnieją 
korzystne uwarunkowania dla jego formowania. Tak jednak nie jest. Szeroki jest zakres 
korupcji, co nie sprzyja poprawie efektywności alokacyjnej. Sektor bankowy dotknięty 
jest głębokim kryzysem, co nie tylko zniechęca do oszczędzania, ale wręcz skłania do 
wywozu kapitału. O ile w latach 1997-2000 bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
ulokowane w Chorwacji niewiele przekraczają 3 miliardy dolarów, o tyle - jak szacuje 
bank centralny - w tym samym czasie wytransferowano zagranicę 3 do 5 miliardów 
dolarów. Na takich relacjach nie da się budować strategii przyspieszonego wzrostu.  

Potencjał ku temu jednak jest, zwłaszcza po stronie konkurencyjnych, a nie 

wykorzystanych w pełni mocy wytwórczych i kapitału ludzkiego. Nade  wszystko jednak 

kapitałem tym jest naturalne piękno tego kraju, o którego walory turystyczne można 

oprzeć całą długofalową strategię rozwoju. To one bardziej nawet niż stabilność 

finansowa i przejrzyste regulacje przyciągać będą rosnący strumień inwestycji 

zagranicznych. Teraz jest już ku temu właściwy klimat tak na wewnętrznej, jak i 

międzynarodowej scenie politycznej. Rozmowy odwiedzającego właśnie Polskę 

prezydenta Stiepana Mesicza z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim też do 

poprawy tego klimatu mogą się przyczynić.    

Już latem tego roku Chorwacja przystępuje do WTO. Unia Europejska 

zaakceptowała wniosek o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przyszłego członkostwa. 

Miejmy nadzieję, że dojdzie do tego niewiele później po naszym przystąpieniu do UE. 

Powinniśmy tam bowiem być razem. Wtedy znowu będziemy jakby "od morza do 

morza".  

     

                                                                                      Dubrownik, 30 czerwca 2000   
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Widnokrąg 
 

 Naturalne jest, że prezydenci z dużą nawiązką akcentują walory i znaczenie 
swoich krajów. Zrozumiałe jest też i to, że często przy tej okazji przesadzają, 
patrząc na otaczający świat niby z wyżyn władzy, ale też i trochę tak jak zwykli 
ludzie: wokół widać widnokrąg, więc wydawać by się mogło, że znajdują się w 
samym środku świata. Czasami, gdy nie starcza silnych argumentów czerpanych z 
otaczającej ich rzeczywistości, uciekają się do sięgania do skojarzeń historycznych, 
co jednak nie wiele daje. Na przykład gdy podczas zorganizowanej w Bukareszcie 
przez �International Herald Tribune� konferencji dla międzynarodowych 
inwestorów sam, jako niezależny ekspert, mówiłem o faktycznych osiągnięciach, 
potencjale i perspektywach polskiej gospodarki � bez powoływania się na jej bujną 
1000-letnią historię � prezydent Rumunii Constantinescu usiłował zachęcać 
zagranicznych inwestorów argumentem, że to właśnie w Rumunii onegdaj 
krzyżowały się prowadzący z północy na południe �szlak bursztynowy� z wiodącym 
ze wschodu na zachód �szlakiem jedwabnym�. To tak jakby teraz prezydent 
Fujimori zachęcał do inwestowania w Peru, powołując się na wielkość cywilizacji 
Inków i przedkolumbijski boom w stutysięcznym już wtedy �  gdy Nowego Jorku w 
ogóle jeszcze nie było � Cuzco.          

Choć prawie każdy taki �środek świata� jest w istocie peryferyjny, to 
bynajmniej nie oznacza, że nie zachodzą tam istotne procesy o znaczących 
implikacjach także dla regionalnego i globalnego rozwoju. Tak na przykład było 
ostatnio w Duszanbe, stolicy sześciomilionowego, uwikłanego w lokalny konflikt 
Tadżykistanu � najbiedniejszego z wszystkich państw posocjalistycznych (ledwie 
około 170 dolarów PKB na mieszkańca, licząc według aktualnego kursu 
walutowego; około 800 dolarów, licząc według parytetu siły nabywczej). Na krótką 
chwilę Duszanbe przebiło się � tym razem na szczęście nie ze względu na wciąż 
trwający konflikt zbrojny � na czołówki prasy światowej. Okazją ku temu było 
spotkanie na szczycie tzw. Piątki Szanghajskiej, czyli przywódców Rosji, Chin, 
Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżyskistanu.  

Pierwszy raz w Szanghaju, a teraz właśnie w Duszanbe spotkali się 
prezydenci tych państw � Władimir Putin, Jiang Zemin, Nursultan Nazarbajew, 
Askar Akajew i Imomali Rachmanow. Towarzyszył im Islam Karimow, prezydent 
sąsiedniego Uzbekistanu, który to kraj kiedyś także rozkwitł dzięki jedwabnemu 
szlakowi. Teraz jednak przedmiotem dyskusji za zamkniętymi drzwiami były 
głównie kwestie bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w 
Środkowej Azji oraz współpracy strategicznej w regionie. Nie ulega przy tym 
wątpliwości, że współpraca w tym zakresie wywiera wpływ na funkcjonowanie 
rynków i poziom produkcji, zwłaszcza w mniejszych państwach regionu. Bez pokoju 
i spokoju nie uda się bowiem ani skoncentrować uwagi na niezbędnych reformach 
strukturalnych, ani też przyciągnąć więcej inwestycji zagranicznych. A są one 
bardzo nikłe, wyniosły bowiem w minionej dekadzie w Uzbekistanie około 800, w 
Kirgistanie 400 i w Tadżykistanie ledwie 150 milionów dolarów.  

Z krajami tymi Polska ma dodatkowy kanał kontaktów, gdyż wchodzimy w 
skład jednej konstytuanty w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu 
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Walutowym. Okoliczność ta � pomimo swego czasu podejmowanych inicjatyw � 
wciąż nie jest dostatecznie wykorzystywana dla rozwoju dwustronnej współpracy 
gospodarczej. Z pewnością także i dlatego, że leżymy daleko od siebie, hen za 
widnokręgiem i każdy ze swego �środka świata� rzadko tak daleko spogląda. 
Istnieją jednak możliwości wzrostu obrotów handlowych, zwłaszcza polskiego 
eksportu. Wraz z postępem rynkowej transformacji dostrzegać trzeba szanse na 
nasze tamże inwestycje bezpośrednie. Tym bardziej, że niektóre z polskich firm nie 
tak dawno jeszcze były na tych rynkach bardzo aktywne i są tam znane. Przed 
czteroma laty, podczas oficjalnej rządowej wizyty w Biszkek, rozmawiałem o tym z 
prezydentem Akajewem. Jego późniejsza wizyta w Polsce też posunęła sprawy do 
przodu, ale nadal wiele można i warto zrobić dla zdynamizaowania współpracy, 
chociaż pewne utracone rynki zbytu trudno będzie odzyskać.  
 Nie musi za to ani na bursztynowy, ani na jedwabny szlak powoływać się prezydent 
Chorwacji � Stiepan Mesicz. A miałby ku temu szczególny powód, gdyż Marco Polo, 
którego słynna podróż w XIII stuleciu przetarła ten szlak, był Chorwatem. Dokładniej, 
urodził się w miasteczku Korczula na wyspie o tej samej nazwie i � zanim został 
Wenecjaninem i wielkim wędrowcem � spędził w tym prześlicznym miejscu pierwsze 
osiem lat życia. Swoją drogą, gdyby Korczula leżała w USA, to Amerykanie zrobiliby na 
tym z pewnością znakomity interes, tworząc na tej podstawie cały program rozwoju 
mikroregionu. Skoro można zarabiać dziesiątki milionów dolarów na pielgrzymkach do 
Graceland, miejsca urodzenia Elvisa Presleya w Memphis, to ileż zarobić potrafiliby na 
Marco Polo, którego przy okazji możnaby okrzyczeć patronem globalizacji. Niestety, pod 
względem umiejętności marketingowych wciąż jesteśmy na początku transformacji, tak jak 
Marco Polo był na początku swej wiekopomnej drogi, gdy zaczynał żeglować przez 
Adriatyk z Korczuli do Wenecji, a świat � ten za widnokręgiem � dopiero miał stanąć 
przed nim otworem.   

Długa rozmowa z prezydentem Mesiczem utwierdza mnie w przekonaniu, że 
Chorwacja ma poważne szanse na wykorzystanie możliwości, jakie daje jej współcześnie 
skrzyżowanie pozycji geopolitycznej i pewnych narodowych cech, tych dwu �szlaków�, na 
przecięciu których trzeba budować własną przyszłość w aktualnej fazie historii. Z 
prezydentem rozmawialiśmy o strategii dla Chorwacji, a kraj ten dobrze wie, że musi liczyć 
przede wszystkim sam na siebie. Chorwaci nie mają co do tego złudzeń. To dobrze. Nie 
mają jednak też w sobie takiej dozy przedsiębiorczości, jaką udało się u nas uruchomić. To 
z kolei źle, gdyż i w tym kraju � podobnie jak w Polsce � na porządku stoi kwestia powrotu 
na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, co będzie możliwe tylko i wyłącznie w 
warunkach nieskrępowanego rozkwitu przedsiębiorczości.   

Mówiliśmy także z prezydentem Mesiczem o relacjach pomiędzy wewnętrznym i 
zagranicznym finansowaniem rozwoju. Interesowały go szczególnie moje doświadczenia z 
okresu prowadzenia polskiej polityki gospodraczej w zakresie kontaktów z partnerami 
zagranicznymi, a także obserwacje poczynione podczas pracy w organizacjach 
międzynarodowych. Dyskutując o uwarunkowaniach wzrostu w obliczu globalizacji i 
integracji europejskiej, podpowiadałem prezydentowi sposoby na przyspieszenie tempa 
wzrostu w nadchodzących latach, przestrzegając przy okazji przed ryzykiem pewnych 
błędow w polityce finansowej i zagrożeń, jakie niesie z sobą nadmierne 
zbiurokratyzowanie gospodarki i szeroko rozpleniona korupcja, ale także nierozważna i źle 
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przygotowana liberalizacja w sferze handlu, finansów i transferów kapitału, którego 
niedostatek widać gołym okiem.   

Najważniejsze jednak, że wybrany na początku roku prezydent wydaje się mieć 
klarowny pogląd, w ktorą stronę prowadzić swój kraj tak, aby zmienił on swoje położenie, 
nie zmieniając swego położenia. Chorwacja potrzebuje jasnej wizji, dokąd i jak zmierzać 
ekonomicznie i politycznie, leżąc akurat tam, gdzie rozpościera się ten piękny kraj. Obecnie 
takie a nie inne położenie geopolityczne to wielki atut, co również w pełni pojmują 
wszyscy ważni zagraniczni partnerzy. Można mieć nadzieję, że właśnie teraz, kiedy u 
władzy jest kompetentny rząd � który nie jest politycznie spętany tak jak poprzedni ze 
względu na zmiany zachodzące w zewnętrznym otoczeniu oraz osobę i podejście do reform 
nowego prezydenta � Chorwacja szczególnie umiejętnie kształtować będzie równowagę 
pomiędzy przyjmowaniem i odrzucaniem tego co obce. Nie wiem, czy z czasem nie okaże 
się, że czyni to nawet lepiej niż my.  

Spotkałem się z prezydentem Mesiczem w momencie szczególnym, co też 
wpłynęło na treść naszej rozmowy. Czuje się, że z wielkim uznaniem odnosi się on do 
polskich dokonanń transformacyjnych. Mogł przyjrzeć się pewnym zjawiskom nieco 
bliżej, kilka bowiem dni wcześniej złożył w Polsce pierwszą historyczną wizytę jako 
głowa niepodległego państwa chorwackiego. Nazajutrz zaś spotykał się w Watykanie z 
papieżem. W takim też kontekście podkreślał, jak ważne dla jego kraju i gospodarki są 
dobre stosunki z bliższymi i dalszymi sąsiadami. Tymi spoza widnokręgu także, o czym 
tak dobrze wiedział już Marco Polo.                     

 
Waszyngton, 7 lipca 2000 r.  
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Viva Mexico! 
 

 Od lat Meksyk nie miał tak dobrej prasy jak ostatnio, po wyborach prezydenckich 
zwycięskich dla Vicente Fox�a, które zakończyły ponad siedemdziesięcioletnią dominację 
partii instytucjonalnej � PRI. Bynajmniej nie nazywa się ona tak dlatego, że szczególnie 
dbała o rozwój instytucji sprzyjających sprawnemu funkcjonowaniu demokracji 
parlamentarnej i gospodarki rynkowej, z tym bowiem aspektem meksykańskiej sceny 
politycznej i ekonomicznej było i wciąż jeszcze jest wiele problemów. Zastanawia przy tym 
euforia, która ogarnęła światowe media i licznych międzynarodowych komentatorów, 
ponieważ nie zmieni to aż tak wiele, jak sobie po tym skądinąd ważnym fakcie obiecuje 
opinia publiczna. Podobne reakcje, choć nie aż na taką skalę, obserwowaliśmy niedawno w 
Indonezji, gdzie w wyborach pośrednich został wyniesiony do władzy  Abdurrahman 
Wahid i w Rosji, gdzie bezpośrednio � jak w Meksyku � wybrano Wladimira Putina. 
Pojawili się nowi prezydenci, ale pozostały stare problemy. W niektórych zaś przypadkach 
przybyło jeszcze nowych. Jak będzie w Meksyku, jednym z ważniejszych krajów 
zachodniej półkuli?  
 To prawda, że utrata władzy przez PRI tożsama jest z końcem pewnej, ciągnącej się 
przez trzy pokolenia epoki w życiu Meksyku. Instytucjonalna Partia Rewolucyjna była 
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bowiem czymś więcej niż tylko najdłużej na świecie rządząca partią. To była forma 
zorganizowania życia publicznego, odznaczającego się miedzy innymi sporą dozą 
populizmu, a stąd dużym wpływem państwa i jego biurokracji na różne sfery życia, 
zwłaszcza na gospodarkę. Jednakże przez okres ostatniego pokolenia � w latach 80-ych i 
90-ych � sytuacja podlegała już daleko posuniętym zmianom. Było to funkcją dwu 
procesów.  
 Na płaszczyźnie wewnętrznej � po pierwotnym zaostrzeniu kontroli politycznej po 
zajściach 1968 roku, kiedy to od kul policji zginęło wielu demonstrujących studentów � 
następowała stopniowa liberalizacja w wyniku wdrożenia wielu reform strukturalnych.  Na 
płaszczyźnie zewnętrznej natomiast olbrzymią rolę odegrała postępująca globalizacja, choć 
w przypadku Meksyku oznacza ona przede wszystkim proces stopniowego zbliżania się i 
integracji z gospodarką USA. Meksyk kieruje na ten rynek aż blisko 90 procent swego 
eksportu, co niepomiernie uzależnia go od amerykańskiej koniunktury.  
 Co do reform ostatnich lat, to wiele z nich możliwych było dzięki przystąpieniu 
Meksyku do północnoamerykańskiego układu wolnego handlu NAFTA. W końcu 1994 
roku � o półtora roku wcześniej niż Polska � Meksyk także został członkiem OECD, co 
zresztą stało się na wyraźne życzenie USA. Trwające otwarcie zaowocowało rosnącymi 
obrotami handlowymi i intensywnym strumieniem inwestycji zagranicznych. Czynniki te 
odegrały istotną rolę w przyspieszeniu tempa wzrostu gospodarczego po serii 
wcześniejszych kryzysów, w tym zwłaszcza załamaniu kursu peso po dewaluacji z grudnia 
1994 roku.   
 Pozytywną rolę w tych ewolucyjnych zmianach odegrał odchodzący prezydent � 
Ernesto Zedillo. Miałem okazję spotkać się z nim i dyskutować o sposobach reformowania 
i liberalizowania gospodarki podczas oficjalnej wizyty w Meksyku przed czterema laty. 
Wcześniej � w 1993 roku � gościłem w innym charakterze w meksykańskim �białym 
domu� za prezydentury Salinasa de Gortari, który zapisał się mniej wdzięcznie w pamięci 
swoich rodaków. Jednakże i obecny prezydent odchodzi z bagażem nie tylko pozytywnych 
dokonań, ale w sytuacji, kiedy narosły jeszcze bardziej nierówności społeczne i 
dysproporcje podziału dochodów oraz zwiększył się zakres korupcji i przestępczości. Takie 
tło wyznacza też priorytetowe pola działania nowego rządu.  

Wśród społeczeństwa meksykańskiego pragnienie zmiany było tak wielkie, że 
nawet znaczne ożywienie gospodarcze nie mogło odwrócić przedwyborczych nastrojów. 
Podróżując po Meksyku łatwo można dostrzec, że za zmianami są przede wszystkim ci, 
którzy z przyspieszenia wzrostu najbardziej skorzystali � ludzie młodzi, wykształceni, 
przedsiębiorczy. A to dlatego, że są przekonani � i słusznie � że kontynuacja reform 
przyniesie im jeszcze więcej korzyści. Stąd też, ceniąc sobie dokonania odchodzącego z 
początkiem grudnia dotychczasowego prezydenta, opowiedzieli się za dalszymi zmianami, 
wierząc, że ich realizacja możliwa będzie teraz pod rządami Narodowej Partii Czynu - 
PAN.  
      Przekazywanie władzy w Meksyku trwa długo. Nowy prezydent zaczyna 
urzędować dopiero w pięć miesięcy po wyborach. Dobrze zatem, że E. Zedillo powierzył 
kierowanie pracami rządu w okresie przejściowym ministrowi finansów Angelowi Gurria. 
Daje to szansę na przygotowanie dobrego budżetu dla nowego rządu. A zetknie się on już 
na początku z trzema problemami. Po pierwsze, spodziewać się można zwolnienia tempa 
wzrostu u  sąsiada z północy, gdyż tempo wzrostu PKB w USA, jak się prognozuje, może 
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obniżyć się z 4,9 procent w tym roku do 3,1 procent w roku przyszłym, a tym samym 
zawężeniu ulegnie zewnętrzny rynek na meksykańskie wyroby. Po drugie, spaść powinny 
ceny ropy naftowej, znaczącego źródła dochodów rządu, gdyż Pemex eksploatujący złoża 
naftowe jest firmą państwową. Notabene, V. Fox już podczas kampanii wyborczej wycofał 
się z zamiaru prywatyzacji koncernu i obecnie planuje jedynie demonopolizację tego 
lukratywnego sektora. Po trzecie, w najbliższych dwu latach ponownie kumulują się 
płatności dużej części długu zagranicznego, który w przeszłości był już wielokrotnie 
restrukturyzowany.  
 Jak zatem zamierza się poprawić wskaźniki ekonomiczne, a zwłaszcza utrzymać 
wysokie, siedmioprocentowe tempo wzrostu? A Meksyk także boryka się z deficytem 
handlowym, choć przy wyższym tempie wzrostu niż w Polsce (aż 7,9 procent w pierwszym 
kwartale) wynosi on tam prawie trzykrotnie mniej niż u nas (odpowiednio 5,8 i 15,3 
miliarda dolarów). Na rachunku obrotów bieżących, wskutek salda płatności za usługi i 
przepływów kapitałowych, różnica ta prawie zanika i deficyt wynosi odpowiednio 14,9 i 
12,4 miliarda dolarów. W ujęciu względnym, w porównaniu do PKB, jest on jednakże 
zasadniczo mniejszy w Meksyku niż w Polsce. Za to inflacja jest niewiele niższa i wynosi 
9,3 procent. Dużo bardziej stabilny jest przy tym kurs peso, który w trakcie minionego roku 
stracił wobec dolara (być może także przyszłej waluty Meksyku) jedynie 1,6 procent.  
 Otóż prezydent-elekt i jego partia chcą utrzymać wysokie tempo wzrostu produkcji 
głównie poprzez podwojenie dopływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz 
zdynamizowanie sektora małej i średniej wytwórczości. Nie wiele skorzystał on na 
integracji w ramach NAFTA, której beneficjantem są dotychczas głównie duże firmy. 
Aktywizacja sektora firm mniejszych wymaga jednak odpowiedniego wsparcia 
kredytowego, a to jest dla budżetu kosztowne. Skąd na to wziąć środki? Ano już poniekąd 
klasycznie, z poszerzenia skali VAT-u, co jednak może dotknąć szczególnie ludność 
uboższą wskutek pośredniego opodatkowania żywności. A trzeba pamiętać, że przeciętne 
dochody realne są na poziomie roku 1981, co oznacza, iż większość ludności w ogóle nie 
korzysta z owoców wzrostu gospodarczego. Co więcej, oczekują oni, że teraz właśnie � 
wraz z nową władzą � czas taki nadszedł. Niekoniecznie.  
  Zapowiadana jest także reforma systemu federalnego, co w Meksyku � podobnie 
jak w Rosji czy Indonezji � ma daleko idące implikacje. Zmiany mają polegać głównie na 
wzmocnieniu władzy lokalnej poprzez decentralizację finansów publicznych i dalszą de 
regulację. Wiemy wszakże � niestety także z naszych polskich doświadczeń ostatnich lat � 
że może to prowadzić nie tyle do usprawnienia funkcjonowania gospodarki i poprawy 
standartowa obsługi ludności, ile do decentralizacji korupcji i biurokracji, a to z pewnością 
obraca się przeciwko wzrostowi. Od powodzenia na tych polach zależeć będzie, jak długo 
prezydent Fox cieszył będzie się takim jak podczas wyborów poparciem.  
 Oby jak najdłużej. W innym bowiem przypadku coraz wyraźniejszy stawał będzie 
się inny, swoisty aspekt postępującej integracji meksykańsko - amerykańskiej. Otóż w USA 
już żyje około 20 milionów Meksykanów, a rok 2000 przechodzi do historii nie tylko jako 
rok utraty władzy przez PRI, ale także jako rok, kiedy to w Kalifornii tzw. biali stanowią 
już mniejszość. Głównie dzięki Meksykanom, którym nie starczyło cierpliwości, aby 
czekać na prezydenta, który w końcu zapewni, że i u nich będzie lepiej nie tylko dla 
wybrańców, ale dla zdecydowanej większości.   
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Maui, Hawaje, 14 lipca 2000 r.    
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Wszystkie barwy zieleni 
 
 
 Podczas gdy nam się wydaje, że koło historii tak zawsze się toczyło, że Zachód ze 
Wschodem spotykał się właśnie w Środkowej Europie � a w Polsce szczególnie � inni są 
przekonani, że takim miejscem styku kultur oraz przecinania się rozmaitych interesów są 
Hawaje, oddzielone od nas aż dwunastoma strefami czasowymi. To najbardziej odległy 
od wszystkich kontynentów archipelag w centrum Pacyfiku, choc nie jest to sam środek 
oceanu, gdyż wyspy stanowią trzeci z wierzchołków trójkąta wyznaczającego Polinezję. 
Dwa pozostałe to Wyspa Wielkanocna na południowym wschodzie oceanu i Nowa 
Zelandia na jego rubieżach południowo-zachodnich.   
 Mija dopiero 41 lat od czasu, gdy Hawaje stały się 50-ym stanem USA. W 
referendum głosowało za pełną integracją 90 procent miejscowej ludności, która stanowi 
konglomerat narodowości Wschodu i Zachodu. Przebija sie przez niego niezwykle 
kolorowa i interesująca historia tych wysp. Jedynie większość mieszkańców małej wyspy 
Niihau była przeciw staniu się stanem. Ale na Niihau żyje jedynie 190 osób spośród 
miliona 193 tysięcy zamieszkujących wszystkie wyspy archipelagu. Zaludnione jest tylko 
siedem z nich. Reszta to raj dla fok, a zwłaszcza ptaków morskich i jeszcze jedynie atole 
Midway, słynne z czasów II wojny światowej, przyjmują turystów, ale tylko do stu osob 
jednorazowo i bardzo drogo. Startując z Honolulu, tydzień pobytu i płetwonurkowania z 
aparatem oddechowym (scuba) kosztuje od 2.600 dolarów wzwyż. Prawo popytu i 
podazy dziala i cena zaiste oszyszcza rynek.  

Niihau, znana jako �Zakazana Wyspa�, jest szczególnie interesująca. 181 
kilometrów kwadratowych jest własnością rodziny, nomen omen,  Robinsonów, których 
prababka, podróżując w 1984 roku z Nowej Zelandii do Vancouver, zakupiła cała wyspę 
od króla Kamehameha V za 10.000 dolarów w złocie. Nie zrobiła na tym takiego 
interesu, jak Amerykanie kupując od Rosjan Alaskę, ale tak już zostało. Na wyspie nadal 
żyją rodowici Hawajczycy, a w szkole do czwartej klasy nauczany jest wyłącznie ich 
ojczysty język. Bracia Robinsonowie trzymają wyspę całkowicie odciętą od świata. Nie 
ma tam nie tylko turystów, ale nawet elektryczności. Zachowany jest zatem jej oryginalny 
klimat i stare obyczaje, co stanowi tutaj ewenement. I wywołuje kontrowersje. Jedni 
bowiem uważają, że w ten sposób podtrzymuje się zanikłą już na innych wyspach 
obyczajowość i chroni zagrożoną przyrodę, inni natomiast dopatrują się w tym wręcz 
zachowania stosunków feudalnych, ponieważ wielu spośród rodowitych Hawajczyków 
pracuje na rancho właścicieli wyspy, do których należy nawet miejscowy kościół.    

Na przestrzeniu dwu wieków sporo się jednak na Hawajach zmieniło. Wpierw 
pojawili się wielorybnicy. Tak wielu, ze w ciągu półrocznego sezonu do Lahaina � starej 
stolicy owczesnego królestwa � zawijało około piecset statków wielorybniczych. Teraz 
zawijają tam rzesze turystów z całego świata. Potem na trzech glownych wyspach 
rozwinięto plantacje trzciny cukrowej, którą sprowadzili jeszcze w VII-IX wieku pierwsi 
Polinezyjczycy, ale dopiero Europejczycy zaczęli uprawiac ją na skalę przemysłową i 
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rafinować cukier. I to był przełom. Rozwój cukrownictwa wymusił sprowadzenie aż 350 
tysięcy robotników. Wpierw z Chin i Japonii, potem Portugalczyków z Madery i Azorów, 
później Koreańczyków i Filipińczykow. Dzisiaj jeden z potomków filipińskich 
imigrantów � Benjamin Cayetano � juz drugą kadencję jest gubernatorem stanu.  

Zanim jednak wybor potomka imigrantow na ten najwazniejszy w stanie urzad 
stal sie moziliwy, burzliwe przemiany zbierały swoje żniwo. Z jednej strony przybywały 
kolejne tysiące naplywowej ludnosci � z ich kulturą, obyczajami, umiejętnościami � z 
drugiej zaś podczas XIX wieku liczba autochtonow spadła z 300 do 50 tysięcy. Obecnie 
�czystych� Hawajczyków jest ledwie około 9 tysięcy. Próbują oni organizować sie i 
dochodzić swych praw. Co prawda, prezydent Clinton przeprosił Hawajczyków za 
niegodziwości, jakie popełniły tutaj USA, zwłaszcza anektując wyspy w 1898 roku i 
zawłaszczając bez odszkodowania większość królewskiej ziemi, ale � jak wiemy � 
przeprosiny nie wystarczają.  

Amerykanski Kongres niby stworzyl prawne ramy restytucji własności ziemi 
przez rodzima ludność, ale obecnie ledwie 6500 rodzin, wywodzących się w co najmniej 
50 procentach z hawajskich przodków, gospodarzy na 30 tysiącach akrów ziemi, 
dzierżawiąc w ramach tych semi-reprywatyzacyjnych regulacji na 99 lat 40-akrowe 
działki za symbolicznego dolara. Może kiedyś i o ich prawa upomną się tak aktywni 
ostatnio w innych sprawach nowojorscy adwokaci?          

Zmienia się bowiem wiele. W końcu ubiegłego wieku japońskim robotnikom 
płacono 15 dolarów miesięcznie. Podczas II wojny światowej patrzono na nich 
podejrzliwie, a wielu było internowanych w obozach. Dzisiaj zaś to Japonia właśnie 
lokuje tutaj najwięcej kapitałów, bo aż ponad połowę wszystkich inwestycji 
bezpośrednich. Japońscy turyści też wydają dużo więcej niż Amerykanie z kontynentu. O 
ile ci drudzy przeznaczają na pobyt na Hawajach średnio na osobę około 150 dolarów 
dziennie, to Japończycy (spędzając więcej czasu na polach golfowych) wydają prawie 
dwa razy więcej. W sumie jedni i drudzy zostawiają na wyspach tyle samo, gdyż 
odwiedza je rocznie 3,7 miliona Amerykanów i 1,8 miliona Japończyków. Do tego 
dochodzi jeszcze 1,2 miliona turystów z innych krajów, w tym także garstka Polaków. 
Ale przynajmniej mamy gest. W jednym z barów, pośród banknotów z całego świata, 
przylepiony jest też i nasz. Całe 50 złotych. Pewnie nie było pod ręka drobnych... 

Podstawowa galezia gospodarki jest oczywiscie turystyka. Wpływy z niej szacuje 
się na około 10 miliardów dolarów rocznie, co już daje dochód ponad pięć tysięcy na 
mieszkańca. Na tym tle można śledzić, jak daleko zaawansowane są na wyspach procesy 
restrukturyzacji. Miasteczko Pa�ia jest jeszcze anonsowane w prospektach turystycznych 
jako wyspowa historyczna stolica plantacji trzciny cukrowej, ale zdecydowanie już 
częściej jako światowa stolica windsurfingu. Zatoka Hookipa faktycznie jest jakby 
stworzona do uprawiania tego sportu, gdyż w zasadzie cały rok wieje tu tak, jak powinno; 
nie w oczy, a w zagle. Nic dziwnego, że obecnie więcej ludzi w okolicach żyje z 
windsurfingu niż z trzciny cukrowej i teraz już nie trzeba ściągać z różnych miejsc świata 
taniej siły roboczej, tylko dbać o to, aby nieustannie przyjeżdżali turyści. I przyjeżdżają.  

Restrukturyzacja jest tez dostrzegalna w odniesieniu do drugiego głównego 
sektora gospodarki. Położenie archipelagu spowodowało, że szczegolnie aktywna jest 
tutaj armia. Az 25 procent obszaru największej z hawajskich wysp, Oahu, 
administrowane jest przez wojsko. W Honolulu znajduje sie centrum dowodzenia 
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amerykańską flotą Pacyfiku. Z armii zyje w sumie ponad 100 tysięcy ludzi, a rząd wydaje 
na jej utrzymanie ponad trzy miliardy dolarów rocznie. Obecnie trwają prace nad 
przywróceniem niektórych terenów do użytku cywilnego i rozwoju na nich � na przykład 
na wyspie Kahoolawe, która jako poligon jest najbardziej zbombardowaną wyspa 
Pacyfiku � ekoturystyki. To trochę tak jak u nas sprzątanie terenów wykorzystywanych w 
przeszłości na poligony przez jednostki armii radzieckiej.  

Trzeci podstawowy segment gospodarki to rolnictwo. Nie tylko trzcina cukrowa, 
ale także uprawa tropikalnych owoców � ananasow, papaji, guavy, melonow, cytrusow � i 
egzotycznych dla nas kwiatów, to znaczące źródło zatrudnienia i dochodów. Wypasa się 
także bydło, co � wraz z plantacjami trzciny cukrowej i ananasów � doslownie zmieniło 
oblicze wielu wysp. Wciaz jednak są one nadzwyczaj zielone.  

Na Kauai czy na Maui, od strony wilgotnej dominuje tropikalna dżungla. 
Odosobnienie tych wysp, wyrosłych z erupcji podmorskich wulkanów, spowodowało, że 
ponad 90 procent roślinności i ptaków żyjących na Hawajach to typy endemiczne. Są tu 
ptaki już tak rzadkie, że liczy się ich populacje na kilkaset, a w niektórych skrajnych 
przypadkach jedynie na kilkadziesiąt sztuk. Jest co chronić.  

Najczęściej o Hawajach mówi się �błękitne�, ale tak naprawdę to rozpościerają 
się tutaj wszystkie barwy zieleni, które intensywnie przebijają przez dżungle. Tylko 
wpuścić do niej dinozaury... No i, oczywście, Spielberga, który właśnie tu � na Maui � 
kręcił �Jurasic Park�. Ale tak naprawdę to dinozaurow tu nigdy nie było. Kiedyś za to 
było dużo więcej Hawajczyków. I tych wszystkich barw zieleni.             

        
Pa�ia, 21 lipca 2000 r 
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Od peryferii do peryferii? 

 
 Tak wiele jest czynnikow dlugofalowego wzrostu gospodarczego i  rozwoju 
spolecznego, ze wciaz nie ma jednoznacznej i niepodzielnej opinii, ktore z nich maja 
najwazniejsze znaczenie, a ktore jedynie wspomagajace, co jest pierwotne, a co wtorne, 
co przesadza o dominujacych tendencjach, a co wprowadza tylko incydentalne  korekty 
do dlugookresowego trendu.  Z glebokim przekonaniem podtrzymuje teze, ze 
posocjalistyczna trasnformacja i integracja z ukladem swiatowym bylych gospodarek 
centralnie planowanych � a jest to niezbywalny atrybyt globalizacji � nabierze pelnego 
sensu jedynie wowczas, gdy kraje te bede zdolne rozwijac sie w szybkim tempie. 
Oczywscie, kwestia co jest, a co nie szybkim wzrostem takze stanowi przedmiot 
kontrowersji.  Mozemy jednak przyjac konwencje, ze wzrost szybki oznacza co najmniej 
tempo wzrostu dwukrotnie wieksze niz przecietnie na swiecie w dlugim przedziale czasu.  
 W studium poswieconym powojennej historii gospodarczej Europy Srodkowo-
Wschodniej pt. �Europa Srodkowa i Wschodnia 1944-1993.  Droga od peryferii do 
peryferii�, profesor Ivan Berend z UCLA przypomina (a trzeba, bo jakby o tym 
zapominano), ze przez wiekszosc tego okresu � zanim podjete zostalo dzielo 
transformacji ustrojowej na przelomie dekad lat 80-ych i 90-ych � gospodarki centralnie 
planowane charakteryzowalo wzglednie szybkie tempo wzrostu. Uleglo ono 
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wyrazniejszemu zahamowaniu dopiero pod koniec tego okresu, choc tez na rozna skale w 
poszczegolnych krajach regionu.  Zwraca on tez uwage, ze na przestrzeni minonych z 
gora stu lat byl to w zasadzie jedyny okres, kiedy Europa Wschodnia rozwijala sie 
szybciej od Europy Zachodniej.  Wczesniej zawsze bylo odwrotnie, a co najwzyej � w 
niektorych specyficznych i krotkotrwalych epizodach � tempo wzrostu bylo zblizone.  
 O ile w latach 60-ych i 70-ych ubieglego wieku przecietny poziom dochodu we  
wschodniej czesci kontynentu zblizal sie do 40 procent poziomu osiagnietgo przez jego 
czesc zachodnia, po stu latach relacja ta tylko nie wiele sie poprawila, glownie w wyniku 
forsowanej, tzw. przyspieszonej socjalistycznej industrializacji. Byla ona, jak wiadomo, 
finansowana glownie poprzez oszczednosci wymuszone, ktorym towarzyszyla 
gospodarka niedoborow, a panoszenie sie tejwlasnie  cechy systemu doprowadzilo z 
biegiem czasu do jego glebokiej erozji i w koncu upadku.  
 Potem nadeszla faza transformacji.  Towarzyszace jej glebokie zalamanie 
produkcji � od okolo 20 procent w Polsce podczas jej pierwszych trzech lat do okolo 65 
procent na Ukrainie w trakcie lat dziesieciu � pogorszylo te relacje, sprowadzajac 
przecietny poziom dochodu do okolo 30 procent.  Tak wiec z czysto ilosciowego punktu 
widzenia, dystans dzielacy dwie czesci kontynentu wpierw zasadniczo sie nie zmienil 
przez wiek caly, a potem przez jedna tylko dekade nawet sie zwiekszyl.  Jednakze z 
drugiej strony zwiekszyly sie mozliwosc skracania tego dystansu przez wiek nastepny.  
Odrobic bowiem w pelni go sie nie da, gdyz mamy tutaj do czynienia z opoznieniami 
zaiste historycznymi.  I tu w pelni zgadzam sie z historykami.   
 Nie zupelnie natomiast moge sie zgodzic z przekonaniem, ze kompleks 
historycznych uwarunkowan rozwoju roznych regionow Euorpy w przeszlosci przesadza 
az tak wiele na przyszlosc.  Oczywiscie, spuscizna wazy.  Wiekszosc jej elementow 
raczej obciaza mozliwosci ekspansji ekonomicznej w Europie Wschodniej niz jej sprzyja.  
Przyszlosc w podstawowej mierze zalezy od tego, co bedzie sie dzialo w przyszlosci, a 
nie od tego, za zaszlo w przeszlosci.  Doswiadczenia historyczne jednak zawsze sa 
bardzo pouczajace i warto z nich czerpac przy fromulowaniu stosownych strategii 
rozwoju tak samo jak z wiedzy o wspolczesnych technikach inzynierii finansowej.  W 
koncu o powodzeniu transformacji zadecyduje wlasnie zdolnosc gospodarek 
posocjalistycznych do dlugofalowwego rozwoju w ujeciu historycznym, ale zarazem nie 
nalezy miec zludzen, ze jest ona mozliwa do osiagniecia bez umiejetnego poslugiwania 
sie polityka finansowa.   

To ona przesadza o akumulacji kapitalu, ktory jest podstawa finansowania 
rozwoju.  I pod tym wlasnie wzgledem Europa Wschodnia z  wielu powodow zawsze (nie 
liczac wspomnianej forsownej industrializacji finansowanej po czesci przymusowymi 
oszczednosciami) pozostawala z tylu.  Byla zatem glownie rolniczym zapleczem 
Zachodniej Europy, nie wykazujac przy okazji dostatecznej zdolnosci do wlaczania sie w 
kolejne fale rewolucji przemyslowych i technologicznych.  Uwarunkowania polityczne i 
pewne wzgledy kulturowe takze wywarly swoje pietno na to, ze Wschod pozostawal w 
tyle za Zachodem i choc usilowal gonic, dogonic nie potrafil ani poprzez socjalizm, ani 
poprzez kapitalizm.   

To ze faktyczny dystans poziomow rozwoju dzielacy obie czesci kontynetu nie 
stal sie w przeszlosci jeszcze wiekszy � jak na przyklad dystans dzielacy Ameryke 
Poludniowa od Polnocnej � ma swoje wytlumaczenie miedzy innymi w rozwoju 
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kolejnictwa, tej sily napedowej wzrostu gospodarczego w XIX wieku.  Wspolczesnie, jak 
mozna sadzic, podobna role moga odegrac przeplywy kapitalowe oraz miedzynarodowe 
inwestycje zagraniczne.  Ale podobnie jak w przypadku kolejnictwa takze i tym razem 
rozne �rzeczy�`mozna wozic.  I w roznych kierunkach.  Rzecz w tym, aby postepujace 
procesy integracji, zwlaszcza europejskiej, wykorzystac dla pozyskiwania 
dlugoterminowego kapitalu i przyciagania cudzych oszczednosci.   Wtedy beda one 
wspolfinansowaly szybszy rozwoj u nas, co sprzyjac bedzie odrabianiu tych wielkich 
zapoznien.   

Czy jest to realne?  Czy nie bedzie tak, ze po odrobieniu strat, jakie przyniosla 
transformacyjna recesja, za kilkanascie czy kilkadziesiat, a moze i kolejne sto lat znowu 
produkcja we Wschodniej Europie nie bedzie oscylowala wokol 40 procent tego, co 
potrafi wytworzyc Zachodnia Europa?  Jesli tak bedzie za lat kilkanascie, to dobrze, bo to 
bedzie dowod, ze trwa proces szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych.    Jesli 
zas tak bedzie za lat sto, to zle, gdyz wowczas okaze sie, ze to historycy maja wiecej racji 
niz ekonomisci, ktorzy � miejmy nadzieje �  sa sklonni nie tylko wierzyc, ale rowniez 
formulowac teorie, ktore stosowane w praktyce przez polityke gospodarcza i zarzadzanie 
przedsiebiorstwami sprzyjaja szybkiemu wzrostowi.  

A czego sie oczekuje w nadchodzacych latach?  Choc opinie sa rozne, to jednak 
panuje raczej konsensus, ze po bardzo trudnych latach region wchodzi obecnie w faze 
szybkiego wzrostu.  Niezalezny osrodek badawczy waszyngtonski PlanEcon � skadinad 
jeden z najlepszych w zakresie systematycznych studiow koniunktury gospodarzcej w 
naszej czesci swiata � prognozuje dla krajow Europy Srdokowo-Wschodniej w latach 
2000-04 srednie tempo wzrostu (w kategoriach PKB) okolo piec procent.  Oscylowac 
mialoby ono w skrajnych przypadkach miedzy siedem procent w Albanii, 
najbiedniejszym kraju Europy, a jedynie 3,8 procent w Chorwacji.  Akurat w tym 
ostatnim przypadku uwazam, ze prognoza bedzie musiala byc zweryfikowana w gore.  
Generalnie jedank PlanEcon oczekuje dosc zblizonego tempa wzrostu wahajacego sie 
jedynie miedzy 5,4 procent w Macedonii i 5,3 w Polsce oraz 4,4 procent w Czechach i 
4,8 w Bulgarii oraz Slowenii.  Dla Wegier zaklada sie przecietnie 4,9 procent, a dla 
Bosni-Herzegowiny, Rumunii i Slowacji 5-cioprocentowa stope.   

Jesli trzymac sie naszej definicji, to oznaczaloby wysokie tempo wzrostu (albo 
prawie wysokie; to sie jeszcze okaze), gdyz jest ono blisko dwukrotnie wyzsze niz mozna 
oczekiwac w ciagu tych samych pieciu lat w Unii Europejskiej.  A to wlasnie powinno 
byc punktem odniesienia.  I chociaz ktos moze powiedziec, ze srednia stopa wzrostu 
okolo pieciu procent nie jest imponujaca � przeciez w Polsce mielismy juz w latach 1994-
97 duzo wyzsza � to jednak utrzymanie jej przez wiel lat, wiele wiecej niz najblizsze piec 
czy dziesiec, rzeczywiscie mogloby zmienic oblicze Europy.   Tak aby jej wschodnia 
czesc nigdy juz nie byla peryferia.     

 
Waszyngton, 29 lipca 2000 r.  
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 Chociaż prawidłowe przewidywanie przebiegu podstawowych procesów 
gospodarczych ma bardzo duże znaczenie dla odpowiedniego nimi sterowania i pomimo 
faktu, że techniki prognozowania w ostatnich latach zostały jeszcze bardziej 
zaawansowane, wciąż niezwykle trudno przewidzieć przyszłość.  Nawet tę najbliższą.  
Mylą się w swoich oczekiwaniach co do dynamiki gospodarczej oraz zmian proporcji 
podstawowych strumieni i zasobów renomowane instytucje międzynarodowe, mylą się też 
banki inwestycyjne.  Błędne prognozy trafiają się markowym ośrodkom badawczym, źle 
przewidują instytucje rządowe.   

Co ciekawe, dotyczy to nie tylko gospodarek nieustabilizowanych finansowo � jak 
na przykład Ekwadoru czy Pakistanu � czy też krajów znajdujących się w niepewnej 
sytuacji politycznej � jak choćby Indonezji czy Nigerii � ale także solidnych, wysoko 
rozwiniętych gospodarek rynkowych.  Dowodzą tego publikowane co miesiąc na łamach 
�The Economist� prognozy niezależnych ekspertów w odniesieniu do przewidywanego 
tempa wzrostu PKB dla czołowych krajów OECD.  I tu często zdarza się, że zróżnicowane 
oczekiwanych stóp wzrostu dla tego samego kraju � przykładowo Australii czy Japonii � 
sięgać może nawet całego punktu procentowego.  Podobnie różnice można też niekiedy 
dostrzec między wskaźnikami zawartymi w przeglądach gospodarki światowej 
publikowanymi przez MFW wiosną i jesienią  
 Trudno przeto dziwić się, że wciąż tak wielkie jest rozstrzelenie prognoz 
formułowanych wobec wschodzących rynków, a zwłaszcza transformowanych 
gospodarek posocjalistycznych.  Tutaj obszar niepewności, po którym się poruszamy, jest 
zdecydowanie większy.  Dotyczy to tak polityki, jak i prognozowania ekonomicznego.  
Zrozumiałe jest przeto, że w tym przypadku faktyczny przebieg procesów finansowych i 
rzeczowych często różni się od oczekiwań na skalę dużo większą niż w ustabilizowanych 
krajach wysoko rozwiniętych.   
 Trzeba jednak mieć świadomość, że nie zawsze prognozy odzwierciedlają 
rzeczywiste oczekiwania, nie można zatem stawiać pomiędzy tymi pojęciami znaku 
równości.  Znane od lat zjawisko �urzędowego optymizmu� skłania niekiedy rządy czy 
też niektóre organizacje międzynarodowe do formułowania zbyt optymistycznych 
prognoz.  Tak na przykład było w Polsce w poprzednim roku w odniesieniu do wzrostu 
gospodarczego czy w tym w stosunku do inflacji.  Ale to już jest polityka, która może 
służyć różnym celom.  Raz jest ona związana z dążeniami do zbijania w dół oczekiwań 
inflacyjnych, innym razem może brać się z chęci zawyżenia przewidywanych dochodów i 
wydatków budżetowych po to, aby zyskać aprobatę polityczną dla planu finansowego 
państwa.  Później, z wszystkimi tego implikacjami,  okazuje się, że zbudowany jest on na 
kruchych podstawach.  W takich przypadkach mamy jednak do czynienia ze świadomie 
zafałszowaną prognozą, którą polityka wykorzystuje jako swój instrument.  Szczególnie 
w takich sytuacjach � a jest ich każdego roku na świecie wiele � inwestorzy i 
przedsiębiorcy, badacze i analitycy sięgają do innych źródeł po alternatywne prognozy.  I 
wcale nie ułatwia to im zadania, prognozy są bowiem nader zróżnicowane.   

W odniesieniu do Polski 16 czołowych banków inwestycyjnych przewidywało na 
1999 rok inflację (grudzień do grudnia, ceny konsumpcyjne) od 5,8 do 7,9 procent 
(wyszło  9,8).  Szacunek ex ante deficytu na rachunku obrotów bieżących wahał się od �
4,8 do �6,5 procent (było �7,6).  Deficyt budżetowy zakładano w ramach od �0,8 do �3,7 
procent (według szacunków MFW było �3,8).  Kurs złotego wobec dolara (na koniec 
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roku) oczekiwany był na poziomie od 3,8 do 4,6 (ukształtował się na wysokości 4,16).  
Poziom rezerw walutowych widziano w przedziale od 24 do 32,9 miliarda dolarów 
(wyniósł około 25 miliardów).  Nic dziwnego, że wielu obserwatorów ucieka się do 
najprostszej metody i wyciąga średnią arytmetyczną z tych rozbieżnych opinii, co daje 
koniec końców wynik najbliższy rzeczywistości.  Wystarczy tylko odpowiednio wcześnie 
mieć dostęp do cudzych prognoz i wtedy łatwo zrobić własną, być może najtrafniejszą.   
 Czyni tak zresztą wiele instytucji, gdyż nie każda z nich ma możliwości i ochotę 
dokonywać kompleksowych analiz powiązań finansowych i rzeczowych, wykorzystując 
w tym celu stosowne modele ekonometryczne.  W istocie w ten sposób postępuje 
niewiele organizacji, a materia jest taka, że bynajmniej dzięki temu nie mają lepszych 
wyników, a jedynie zdecydowanie bardziej bogate podłoże analityczne i dogłębne 
rozpoznanie uwarunkowań i przebiegu wielu procesów gospodarczych.   
 Waszyngtoński PlanEcon sam opublikował, co rzadko się zdarza, ocenę trafności 
swoich ubiegłorocznych prognoz dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  Nawet w 
przypadku ośrodka tak doświadczonego w prognozowaniu na potrzeby inwestorów 
odchylenia faktycznych wskaźników od przewidywanych jeszcze w połowie minionego 
roku są niemałe.  W szczególności, co zrozumiałe, dotyczy to krajów bałkańskich, na 
których w 1999 roku silnym piętnem odbił się konflikt wokół Kosowa i interwencja 
NATO w Jugosławii, czego ekonomiczne skutki trudno było a priori ocenić.  Stąd też 
różnice między prognozami a faktami są największe w odniesieniu do tego właśnie 
regionu.   

Dla Jugosławii przewidywano katastrofalne załamanie PKB aż o 51,3 procent, 
podczas gdy spadł on i tak drastycznie, ale na mniejszą skalę, bo o 27,2 procent.  Dla 
Bośni-Herzegowiny spodziewano się wzrostu o 13,8, ale wynióśł on tylko 7,6 procent.  
W odniesieniu do Chorwacji oczekiwano wzrostu o 1,4, a nastąpił spadek o 0,3 procent.  
W innych krajach odchylenie poszło w odwrotną stronę.  Dla Macedonii zakładano 
spadek produkcji o 2,4, podczas gdy wzrosła ona o 2,7 procent.  Dla Albanii prognoza 
mówiła o wzroście o 5,4, a wyniósł on aż 7,3 procent.  Dla Słowenii zakładano wzrost o 
3,0, a uzyskano 4,9 procent.  W przypadku pozostałych krajów różnice te są już mniej 
znaczne.  Wskaźniki prognozowanego i rzeczywistego wzrostu PKB wyniosły w 
Rumunii �2,1 i �3,2 procent.  Dla Bułgarii prognoza w zasadzie się sprawdziła � 
odpowiednio 2,3 i 2,4 procent.  Podobnie stało się dla Czech: �0,4 oraz �0,2 procent.  W 
przypadku Polski wskaźniki te wyniosły 3,8 i 4,1 procent, dla Słowacji 1,6 i 1,9 procent, 
a dla Węgier 3,8 i 4,5 procent.  W tych krajach nietrafność prognoz PlanEcon wyjaśnia 
głównie przeszacowaniem wpływów na ich kondycję kryzysu finansowego w Rosji, 
skądinąd przewidywalnego, w przeciwieństwie do konfliktu bałkańskiego.     

Taka jednak skala zróżnicowania rzeczywistości i prognoz, zważywszy na wciąż 
trwające działania stabilizacyjne, jest zrozumiała i do zaakceptowania.  Gorzej, jeśli 
różnice na podobną skalę występują w odniesieniu do prognoz rządowych.  Wówczas 
dowodzi to nie wadliwości prognoz, ale polityki gospodarczej.  W takim kontekście 
warto przypomnieć, że rząd Polski w zeszłym roku wielokrotnie otrzymywał sygnały z 
wewnątrz, z własnego zaplecza analityczno-prognostycznego, jednakże zostały one 
zlekceważone, a ich nadawcy wręcz napiętnowani.  Aż zdumiewa, że się do oceny tego 
faktu nie wraca, gdyż dla polityki gospodarczej tamte prognozy miały znaczenie 
ostrzegawcze, z czego nie potrafiono wyciągnąć właściwych wniosków.  Największą 
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zaletą takich prognoz może być właśnie to, że się nie sprawdzą, a to dlatego, iż wzięcie 
ich serio pod uwagę powinno spowodować pożądane korekty polityki finansowej i 
makroekonomicznej.  Tak się nie stało; prognozy się sprawdziły, polityka nie.   

Nie spełniło się natomiast wiele prognoz renomowanych banków inwestycyjnych.  
To powinno dać wiele do myślenia ich klientom, którzy przecież zawsze w jakiejś mierze 
konstruują swoje strategie inwestycyjne w oparciu o te prognozy.  Ale jak realizować 
dobrą strategię, skoro rozstrzelenie prognoz co do wzrostu PKB w 1999 roku wyniosło 
dla Czech od �4,0 do 0,3 procent (faktyczny wskaźnik �0,2 procent), dla Rumunii od �5,0 
do 2,0 procent (faktycznie �3,2), dla Rosji od �15,0 do 0,9 procent (faktycznie 3,2), dla 
Ukrainy od �4,5 procent do zera (faktycznie �0,4).  Nawet dla Polski, gdzie, wydawałoby 
się, przewidzieć tak fundamentalny wskaźnik można względnie poprawnie,  prognozy 
mieściły się w szerokim wachlarzu od 1,5 (JP Morgan) do 4,5 procent (Deutsche Bank).  
Jedynie w przypadku Węgier, podobnie jak w krajach rozwiniętych, różnica ta była 
znikoma, gdyż prognozy wahały się od 3,0 do 4,0 procent (faktycznie 4,5).   

    Z czasem � wraz z dalszym postępem w sferze stabilizacji ekonomicznej i 
politycznej � z pewnością trafność prognoz będzie coraz większa.  Już można dostrzec, 
że lepiej się sprawdzają w krajach bardziej zaawansowanych w reformach strukturalnych 
i instytucjonalnych, a zarazem prowadzących mądrą politykę ekonomiczną.  Tak bowiem 
prognozowanie, jak i polityka nie łatwą jest sztuką, rzecz jednak w tym, aby to przede 
wszystkim polityka była dobra, prognozy bowiem mogą się trochę mylić.  Polityka nie 
powinna.   

 
Warszawa, 5 sierpnia 2000 r.   
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Niech żyje transformacja! 
 
 W listopadzie 1997 roku � jakby ironicznie dla uczczenia 80-ej rocznicy rewolucji 
październikowej � przeprowadzono w Rosji badania opinii publicznej sondując ją w 
sprawie oceny przyczyn ubóstwa i zamożności. Badania obejmowały 1585 respondentów 
i dały dość wierne odbicie stanu świadomości społecznej kształtowanej przez realne 
procesy gospodarcze i finansowe. Był to przy tym obraz zastanawiający i zasmucający 
zarazem. Otóż za podstawową przyczynę narastającej biedy uznano tworzony właśnie, 
nowy, oparty o kategorie rynkowe �ustrój gospodarczy�, na co wskazywało aż 82 procent 
respondentów. Na �niedostateczne starania� powoływało się 44 procent populacji, a na 
�brak zdolności� jedynie 33 procent. Natomiast źródeł bogactwa najwięcej badanych � aż 
88 procent � dopatrywało się w �stosunkach�. Tylko połowa ludności widziała jego 
przyczyny w �zdolnościach�, a jedynie 39 procent w �ciężkiej pracy�, skądinąd 
inwestowania na giełdzie i spekulacji na rynkach kapitałowych bynajmniej za taką nie 
uważając.   

Chociaż takie oceny i stan świadomości społecznej były alarmujące, to w 
przypadku Rosji miały one � niestety � swoje racjonalne przesłanki. Przez siedem 
kolejnych lat spadał PKB, a równocześnie około dwukrotnie powiększyły się nierówności 
w podziale zawężającego się z roku na rok strumienia dochodów. Nierówność mierzona 
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współczynnikiem Giniego pomiędzy końcem lat 80-ych a połową 90-ych zwiększyła się z 
24 do 48 punktów. Obecnie, jak można szacować, jest ona jeszcze większa. Jest przy tym 
zupełnie oczywiste, że w warunkach transformacyjnej depresji rodzące się tu i tam 
bogactwo pochodziło po prostu z transferów okrajanego wciąż dochodu narodowego, 
czyli prowadziło bezpośrednio do nędzy innych.  

Towarzyszył temu szereg patologii, w tym zwłaszcza panoszenie się biurokracji, 
korupcja i zorganizowana przestępczość, która żerowała na źle prowadzonej prywatyzacji 
i niezbornej liberalizacji handlu. W istocie nie jedna fortuna zrodziła się z nieuczciwych 
transferów, nieekwiwalentnego zawłaszczania państwowych aktywów, kradzieży i 
oszustw. Trwała swoista poradziecka pierwotna akumulacja kapitału. Akumulowała się 
też frustracja społeczna oraz niechęć do reform i brak wiary w dobrą przyszłość, a bez 
tego naprawdę trudno ją tworzyć.  
 W tym samym czasie, gdy Rosjanie tak krytycznie, a zarazem deprymująco 
oceniali swoje realia tworzone przez posocjalistyczną transformację, u nas w Polsce 
panował optymizm. Jedni � mniejszość � ulegała jemu pokładając pewne nadzieje w 
nowym naonczas rządzie AWS-UW, który właśnie przystępował do rządzenia i realizacji 
niektórych swoich przedwyborczych obietnic. Inni � większość � pozytywnie oceniali 
otaczającą ich rzeczywistość społeczno-gospodarczą i z optymizmem patrzyli w 
przyszłość, opierając swe oceny o korzyści, jakie dała im realizacja �Strategii dla Polski� 
oraz ekstrapolując korzystne trendy na lata następne. Tym bardziej, że sam rząd 
zapowiadał dalsze jeszcze przyspieszenie tempa wzrostu PKB ponad już osiągnięte 6,4 
procent średnio rocznie w latach 1994-97. A do tego wszystkiego jeszcze �Wall Street 
Journal� pisał nie bez powodu, że głównym problemem nowego rządu jest sterowanie 
osiągniętym w poprzednim okresie sukcesem gospodarczym.  
 Nie minęły jeszcze nawet trzy lata, a sytuacja diametralnie się zmieniła. Nie w 
Rosji, gdyż tam � pomimo wkroczenia w fazę wzrostu gospodarczego i postępu reform 
strukturalnych � nadal dominują nastroje minorowe, choć powiewa też trochę więcej 
optymizmu i pogłębia się wiara, że źródłem zasobności może być pracowitość i 
przedsiębiorczość, a nowy ustrój wcale nie musi wpędzać w biedę. Otóż sytuacja 
diametralnie zmieniła się w Polsce. I to w sposób dla wielu zaskakujący.  

Po ostatnich wyborach parlamentarnych należałem do optymistów, chociażby 
dlatego, że gospodarka była tak zdynamizowana, reformy instytucjonalne tak 
zaawansowane, podstawowe instrumenty ekonomiczne tak ustawione, że dobre czasy 
mogły trwać nadal. Gdyby wtedy � w listopadzie 1997 roku, kiedy w Moskwie i Sankt 
Petersburgu panował nihilizm, a w Warszawie i Krakowie wiara w rychło nadchodzące 
jeszcze lepsze czasy � ktoś powiedział, że latem 2000 roku nastroje będą przypominały te 
rosyjskie z tamtej jesieni, to najwięksi sceptycy i malkontenci nie daliby temu wiary. 
Przed trzema laty więcej ludzi było skłonnych wierzyć, że w roku 2000 Polska będzie 
przystępowała do Unii Europejskiej, a nie w to, iż będziemy twierdzić, że przed 1989 
rokiem było lepiej... 

 Tak się niestety stało. W normalnych czasach za kompletną klęskę należałoby 
uznać politykę, która od optymizmu � choćby nawet był on nieco na wyrost � 
doprowadziła wprost do sytuacji, w której jedynie osiem procent społeczeństwa twierdzi, 
że udały się reformy z takim trudem wdrażane od kilkunastu już lat. Badanie 
przeprowadzono  na próbie około trzech tysięcy gospodarstw domowych. Ponad połowa z 
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nich jest przekonana, że lepiej żyło im się przed 1989 roku. Podobnie twierdzili Rosjanie, 
znajdując się jesienią 1997 roku na dnie swego kryzysu, gdy z nostalgią tęsknili za 
lepszymi według opinii większości czasami Związku Radzieckiego.  

Czasy wszakże normalne nie są, stąd też do tak fatalistycznych ocen trzeba 
podchodzić z właściwą rezerwą. Nie tylko dlatego, że jesteśmy w ferworze licznych 
kampanii poważnych i niepoważnych, które zakłócają zdolność do zdrowych ocen i 
obiektywnego wartościowania faktów, ale także dlatego, iż na kształtowaniu się 
społecznych ocen ekonomicznej sytuacji ciążą doraźne, a zatem często również 
przejściowe nastroje. Mogą się one szybko zmienić i to raczej na lepsze, trudno bowiem 
wyobrazić sobie dalsze spadanie wskaźnika pozytywnych ocen z już i tak zatrważająco 
niskiego pułapu osiem procent. Oceny położenia materialnego ludności � a aż 65 procent 
uważa, że żyje w sferze niedostatku, którego pułap wyznacza 1070 złotych miesięcznego 
dochodu netto na osobę � są formułowane pod wpływem pogarszającego się standardu 
wielu usług publicznych. Często gorzej funkcjonuje ochrona zdrowia i oświata, pogarsza 
się stan bezpieczeństwa, narasta skala korupcji. Mierzi do tego to, co dzieje się na scenie 
politycznej, która niedostatecznie zaprząta swoją uwagę rozwiązywaniem licznych 
skomplikowanych problemów gospodarczych.   

Nawet jeśli niektórym grupom rosną dochody realne � a przecież jest to faktem w 
odniesieniu do większości z nas � to efekt ten jest niejako pożerany przez marną jakość 
polityki. I tej gospodarczej, i tej niegospodarczej w szczególności. Nową jakością jest 
wszakże to, że nigdy dotychczas tak jednoznacznie negatywnie własnej sytuacji nie 
oceniali ci, którzy na transformacji skorzystali najwięcej. Nigdy w minionej dekadzie nie 
było tylu narzekań płynących nie tylko od �biednych�, ale zwłaszcza od �bogatych�. 
Narzekają przedsiębiorcy i inwestorzy, niezadowoleni są kupcy i menedżerowie, utyskują 
artyści i dziennikarze, krytykują uczeni i wolne zawody. Taka ewolucja postaw 
najbardziej aktywnych warstw społeczeństwa, spowodowana przede wszystkim marną 
jakością polityki, szkodzi szczególnie transformacji i implikuje wiele dodatkowych 
trudności w jej kontynuacji. A daleka jeszcze przed nami droga.  

Trudno się przeto dziwić, że jedynie sześć procent ludności darzy szacunkiem 
polityków. Tak źle jeszcze nie było. Pociecha w tym, że na drugim krańcu spektrum 
znajdują się uczeni, których wciąż jeszcze obdarzać zaufaniem skłonnych jest 62 procent 
społeczeństwa. Pewnie gdyby wyłączyć z tej grupy ekonomistów, wskaźnik ten byłby 
jeszcze wyższy...  

Wilga, 12 sierpnia 2000 r.   
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Antyinflacyjna dieta 

 
 Polski rynek kapitałowy stał się najatrakcyjniejszy w Europie. Sprzyja temu 
wypadkowa niezbornej polityki finansowej rządu i monetarnej banku centralnego, co 
powoduje, że zróżnicowanie realnych stóp procentowych przyciągające krótkoterminowy 
kapitał spekulacyjny nie tylko nie spada, ale rośnie. Obecnie oprocentowanie 
pięcioletnich obligacji rządowych jest wyższe aż o 920 punktów bazowych niż w 
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Niemczech; tam wynosi 5,19 procent, a tu 14,39. Jeszcze półtora roku temu rozpiętość ta 
była o około jednej trzeciej mniejsza, odpowiednio mniej obciążając kieszeń polskiego 
podatnika, a zarazem niżej gratyfikując inwestorów. Średnio w roku 1999 zróżnicowanie 
tych stóp wynosiło 700 punktów bazowych, wkrótce zaś � jeśli nie zostaną dokonane 
głębsze korekty w polityce finansowej � sięgnąć może 1000 punktów.  
 Na Węgrzech, gdzie inflacja w połowie tego roku była o około 1 punku 
procentowego  mniejsza (odpowiednio 9,1 i 10,2 procent), pięcioletnie obligacje 
oprocentowane były aż o 611 punktów bazowych niżej. Jeszcze przed rokiem było 
odwrotnie i zróżnicowanie to było większe na Węgrzech niż w Polsce. Krótkoterminowe 
stopy procentowe podobnie: podczas gdy tam przekraczały stopę inflacji jedynie o około 
150 punktów, to u nas aż o 840! Jeszcze bardziej drastyczne te różnice są w porównaniu z 
Czechami i Słowenią, gdzie oprocentowanie obligacji pięcioletnich jest niższe 
odpowiednio o 755 i 835 punktów. Kilka ledwie lat temu mniejszy dystans dzielił nas od 
Niemiec...   

Oto do czego doprowadziła polityka finansowa ostatnich lat. To ona przyciąga 
krótkoterminowy kapitał spekulacyjny, co powoduje dodatkowo jeszcze narastanie 
deficytu na rachunku obrotów bieżących. Określony strumień oszczędności 
zagranicznych lokowany jest w Polsce, gdyż płacimy za korzystanie z nich dużo więcej 
niż inni i niż jest to faktycznie warte. Wygórowane stopy procentowe nie tyle zatrzymują 
już obecny na naszym rynku zagraniczny kapitał długoterminowy, ile przyciągają nowe 
zasoby krótkoterminowego kapitału spekulacyjnego.  

Takie zróżnicowanie stóp procentowych jest bardzo kosztowne dla naszej 
gospodarki i ogranicza jej możliwości rozwoju. Wyjaśnia to też po części � obok innych 
błędów � przyczyny spadku tempa wzrostu produkcji i równoczesnego z inflacją 
narastania bezrobocia.  Ktoś mógłby powiedzieć, że utrata ponad dwóch punktów 
procentowych z dynamiki rozwojowej osiągniętej w latach 1994-97 to koszt, jaki trzeba 
było ponieść, aby ograniczyć inflację. Takie zresztą założenie leżało u podstaw tzw. 
schładzania gospodarki. Inflacja, niestety, nie obniżyła się w planowanej mierze, a od 
pewnego momentu ponownie zaczęła rosnąć.  

Aktualnie jest ona na poziomie najwyższym od dwu lat. Tak marnych rezultatów 
nie było nigdy podczas lat 90-ych. Wcześniej inflacja sukcesywnie spadała z roku na rok, 
a tendencja ta została odwrócona dopiero po 1998 roku.  Rok 1997 kończyliśmy z inflacją 
w wysokości 13,6 procent � prawie trzykrotnie mniejszą niż cztery lata wcześniej � a 
teraz wynosi ona 11,6 procent. Zdjęcie jedynie dwu punktów procentowych przez ponad 
dwa i pół roku to gorzej niż źle. Mogliśmy mieć i wyższe tempo wzrostu gospodarczego, 
i niższą inflację, a nie odwrotnie.  
 Teoria ekonomii nie ma wątpliwości co do tego, że polityka stabilizacyjna 
ukierunkowana na równoważenie finansów publicznych oraz redukcję inflacji musi 
opierać się o relatywnie drogi pieniądz. Stąd też niekiedy trzeba podnosić stopy 
procentowe, aby ograniczyć jego podaż, a w efekcie siłę oddziaływania czynników 
popytowych, jeśli to właśnie pobudza inflację. Jest ona jednakże procesem tak złożonym, 
że niekiedy myli się przyczyny ze skutkami i objawami, a w konsekwencji miast terapii 
przeciwdziałającej temu schorzeniu, jeszcze się je podsyca. Wiara w to, że cenę pieniądza 
należy podnosić zawsze, gdy tylko rośnie inflacja, jest doktrynerstwem. Są czasami 
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sytuacje, kiedy trzeba postąpić wręcz odwrotnie. To zależy od charakteru oczekiwań 
inflacyjnych, ich siły i tendencji zmian.  
 Ciekawe, że będąc w podobnej do naszej sytuacji, pół roku temu węgierski bank 
centralny obniżył stopy procentowe, a NBP je podwyższył. Miało to � w myśl 
dominującej, ale fałszywej doktryny � pociągnąć za sobą obniżenie stopy inflacji. Ta 
jednak, odwrotnie niż na Węgrzech, gdzie spadła o około półtora punktu procentowego w 
ślad za niższymi stopami procentowymi, skoczyła kolejny raz w górę.  

Oczywiście, są zawsze i wszędzie specyficzne uwarunkowania zmian stóp inflacji. 
Analitycy, skoncentrowani na obserwacji procesów krótkookresowych i zjawisk 
jednorazowych, mają niekiedy tendencje do wyolbrzymiania ich znaczenia i swoistych 
nadinterpretacji, tłumacząc nadspodziewanie wysoką inflację a to opóźnioną decyzją o 
bezcłowym kontyngencie zbożowym, a to odczuwalnym wzrostem cen usług 
telefonicznych. Jeśli jednak tak czynią władze, konsekwencje tego są poważne. Otóż w 
Polsce nasilanie się inflacji nie jest incydentem jednorazowym czy procesem odnoszącym 
się do skali jednego miesiąca, ale wyraźną i silną średniookresową tendencją.  

Na Węgrzech inflacja spada, a u nas rośnie, choć Węgrzy są tak samo dotknięci 
wysokimi cenami ropy naftowej. W Słowenii inflacja jest znikoma, chociaż Polska jest 
bardziej zaawansowana w reformach strukturalnych. W Czechach inflacja od lat 
utrzymuje się na niskich pułapach, chociaż kryzys walutowy miał tam ostrzejszy przebieg 
niż u nas i silniej pchnął poziom cen w górę wskutek spadku kursu. Dzieje się tak między 
innymi dlatego, że polityka finansowa, zwłaszcza monetarna, jest w tamtych krajach 
skuteczniejsza, ponieważ lepiej uwzględnia aspekt oczekiwań inflacyjnych.  
 Jeśli występują przesłanki spadku inflacji � wskutek pogłębienia skali konkurencji 
na rynku, obniżania się jednostkowych kosztów produkcji w wyniku korzyści skali czy 
zapanowania nad podażą pieniądza � ale bank centralny podnosi stopy procentowe i 
odgraża się rynkowi, że uczynić to może niejeden jeszcze raz, to podnosi on przede 
wszystkim oczekiwania inflacyjne. I wówczas inflacja spaść nie może. Tak było przy 
okazji poprzedniego podniesienia stóp procentowych, podobnie dzieje się obecnie.  

Wiara w to, że podwyższając oprocentowanie (najlepiej radykalnie, o 200 albo i 
300 punktów bazowych, jak sugerują niezależnemu NBP niektórzy zagraniczni 
inwestorzy, którym bardzo zależy na tym, aby popełnił on ponownie ten korzystny dla 
nich błąd) ograniczy się popyt na przykład na drożejącą benzynę, gdyż wtedy 
gospodarstwa domowe będą dodatkowo oszczędzać, jest więcej niż naiwna. Przekonanie, 
że przy bardzo niskim stopniu monetyzacji gospodarki (około 25 procent) podaż 
pieniądza można tak ograniczyć śrubowaniem jego ceny, iż pociągnie to za sobą 
dezinflację w sytuacji, kiedy wzrost cen powodują głównie czynniki kosztowe, 
wynikające także z utrzymującego się wysokiego stopnia zmonopolizowania niektórych 
sektorów, jest złudne. Przy określonym układzie oczekiwań inflacyjnych może stać się 
dokładnie odwrotnie.  
 W Polsce napędza je głównie bank centralny. Wzrosną one jeszcze bardziej, 
gdyby podniesione zostały stopy procentowe, czym szczególnie zainteresowany jest 
kapitał spekulacyjny. On bowiem czerpie z wygórowanych stóp największe korzyści, a 
polscy podatnicy (poprzez dodatkowe koszty obsługi długów) i przedsiębiorcy (poprzez 
zawyżone finansowe koszty produkcji) ponoszą straty. Dlatego też nie należy dalej 
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podnosić stóp procentowych. To spowoduje tylko niekorzystną z punktu widzenia 
interesów polskiej gospodarki redystrybucję dochodów.  

A inflacja i tak spadnie, i to bez dalszego niepotrzebnego windowania stóp 
procentowych i szkodliwego hamowania tempa wzrostu produkcji. Obecnie są ku temu 
przesłanki strukturalne i koniunkturalne. W końcu roku inflacja może być niższa nawet o 
3 do 4 punktów. Czy jednak będzie to bliżej 7, czy też 9 procent, to zależy od tego, co 
uczyni bank centralny, który przy dotychczasowej polityce od początku był skazany na 
niepowodzenie w realizacji swego celu antyinflacyjnego. Teraz nie tylko nie powinien 
podwyższać stóp, ale wręcz zapowiedzieć ich istotne obniżenie i uczynić to we wrześniu 
lub najpóźniej październiku. Jeśli tego nie zrobi, to nie da rynkowi sygnału, że inflacja 
spadnie. Wówczas spadnie ona na mniejszą skalę niż w alternatywnej sytuacji 
przełamania przez NBP zintensyfikowanych oczekiwań inflacyjnych.  

Wtedy zostanie nam już tylko ucieczka do diety wegetariańskiej, co � jakby 
antycypując marne skutki złej polityki � sam stosuję już od roku. Chociaż przeciętnie z 
naszych domowych budżetów wydajemy na warzywa jedynie 2,7 procent, to my � 
wegetarianie � przeznaczamy na nie dużo więcej. Zważywszy zaś, że ceny warzyw w 
lipcu były aż o 20,1 procent niższe aniżeli przed rokiem, to przy obecnej polityce 
finansowej wegeteriańska dieta okazuje się najlepszym sposobem zabezpieczenia się 
przed skutkami inflacji.  

 
Kraków, 18 sierpnia 2000 r.  
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Tygrys zdechł. Niech żyje tygrys! 
 
 Po niezbyt udanych eksperymentach z początku lat 90-ych, w wyniku których 
PKB spadł w Polsce o prawie 20 procent, w ich środkowej fazie sytuacja finansowa i 
gospodarcza, a w ślad za tym społeczna, zaczęła się szybko poprawiać. Wpierw jednak 
tzw. szokowa terapia na tyle się skompromitowała, że doprowadziło to do zmiany rządu i 
polityki jesienią 1993 roku. Nie ulega wątpliwości, że złożył się na to splot wielu 
okoliczności, w tym także niepowodzenie polityki antyinflacyjnej. Po pierwszych 
czterech latach stopa inflacji nadal była bardzo wysoka, oscylując latem 1993 roku wokół 
40 procent.  A już dużo wcześniej, w myśl naiwnych założeń, miała spaść do 
psychologicznej jednocyfrowej wielkości. Cały czas też narastało bezrobocie, zbliżając 
się w szczytowym momencie do 3 milionów, czyli blisko 17 procent. Tamten okres 
charakteryzował się zatem szczególną nieefektywnością polityki gospodarczej i, 
zostawiając polityczne i ideologiczne dywagacje, na gruncie naukowym dzisiaj już mało 
kto usiłuje kwestionować tezę, że można było osiągnąć wiele więcej dużo mniejszym 
kosztem.  
 Później � po roku 1993 � Polska stała się jedną z szybciej rozwijających się 
gospodarek nie tylko w regionie krajów posocjalistycznych, ale na całym świecie. PKB 
zwiększył się w latach 1994-97 aż o 28 procent, co umożliwiło tak redukcję bezrobocia o 
około miliona osób, jak i ekspansję rynku kapitałowego. Zarazem dokonał się znaczny 
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postęp w sferze stabilizacji finansowej. Inflacja spadła zasadniczo, a konsekwencja w tym 
zakresie sprzyjała oszczędnościom i formowaniu się rodzimego kapitału. Inflacja na 
początku drugiej połowy dekady, choć wyższa niż obecnie, miała charakter mniej 
szkodzący akumulacji i alokacji inwestycji, gdyż było wiadomo, w która stronę (w dół) i 
w jakim tempie (niezłym) zmierza. A wszystko to działo się w kontekście zasadniczej 
redukcji obciążającego gospodarkę i społeczeństwo długu publicznego, którego relacja do 
szybko rosnącego PKB zmniejszyła się z około 86 procent PKB na koniec 1993 roku do 
około 49 procent cztery lata później. To była jakościowa zmiana na lepsze, a kontynuacja 
tego trendu umożliwiłaby dobre warunki startu w XXI wiek.  

W najnowszych dziejach Polski, których jedną cezurę wyznacza powstanie 
�Solidarności� 20 lat temu, a drugą �Okrągły Stół� na przełomie dekad, te właśnie cztery 
lata nowej koncepcji polityki reform ustrojowych sprzężonych z polityką rozwoju � a są 
to dwie różne polityki, których nie potrafiono właściwie koordynować ani przedtem, ani 
potem � okazały się najlepszym okresem. Wydawać już się mogło, że przechodząc od 
szoku bez terapii do terapii bez szoku wkroczyliśmy na ścieżkę szybkiego, a zarazem 
trwałego i zrównoważonego wzrostu. Świat nawet okrzyczał nas �tygrysem Europy 
Wschodniej�, oczekując dalszej ekspansji w wyniku realizacji skutecznych reform 
systemowych pozytywnie sprzęgniętych z dynamiką rozwojową.  

Później, niby paradoksalnie, bo bez �Solidarności� w rządzie � a dokładniej przy 
dość aktywnym utrudnianiu przez nią i niektóre partie realizacji wielu reform � lata 1994-
97 chyba w największym stopniu realizowały ducha porozumień sierpniowych. Choćby 
dlatego, że polityka gospodarcza była bardziej prospołecznie ukierunkowana, nie 
zaniedbując przy tym twardych działań liberalizujących gospodarkę. Dawało to efekty. 
Do jednego z cenniejszych z nich � obok istotnej poprawy wszystkich wskaźników 
makroekonomicznych � zaliczyć trzeba równoczesną poprawę efektywności oraz 
zahamowanie narastania nieuzasadnionego zróżnicowania dochodów i nierówności 
społecznych. Czas �Strategii dla Polski� dowiódł, że możliwe jest co najmniej zbliżenie 
się do sytuacji, w której godzi się efektywność ze sprawiedliwością. A o cóż innego, jeśli 
właśnie nie o to walczyli robotnicy w sierpniu 1980 roku?  

Polityka jednak ma swoje prawa, a historia swoje koleiny. Wywalczyli więc co 
innego. Na tym tle huczne celebrowanie rocznicy 20-lecia tamtych wydarzeń może 
niektórych dziwić. Po 1997 roku bowiem � tym razem właśnie z udziałem samej 
�Solidarności� i jej pochodnych w rządzie oraz innych centrach władzy oraz niektórych 
lobby wpływających na gospodarkę � sytuacja ekonomiczna i finansowa, a w ślad za tym 
także społeczna, wyraźnie i odczuwalnie się pogarsza. Tak jak �Strategia dla Polski� i 
lata 1994-97 udowodniły, że istniała pozytywna alternatywa dla szoku bez terapii, tak � 
niestety � lata 1998-2000 wykazują, że istnieje z kolei negatywna dla niej alternatywa w 
postaci schładzania bez sensu.  

Ostrość tego sformułowania uzasadniają wyniki ostatnich lat. Podobnie jak na 
początku dekady koszty społeczne realizowanej polityki są dużo większe niż 
zapowiadane, efekty zaś daleko mniejsze. Miast utrzymania co najmniej tempa wzrostu 
gospodarczego na poziomie około 7 procent, co już osiągnęliśmy, spadł on do około 4,5 
procent. Towarzyszy temu nasilenie inflacji przy równoczesnym wzroście bezrobocia. 
Inflacja nadal jest dwucyfrowa i miast około 5-cioprocentowej średniorocznej stopy, co 
można było osiągnąć w tym milenijnym roku, wyniesie ona około 10 procent. Stopa 
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bezrobocia zaś jeszcze bardziej wzrośnie i sięgnie 13,7 procent. Stopa tzw. mizerii 
ekonomicznej, sumująca te dwa wskaźniki, przekracza aktualnie 25 procent, co 
sprowadziło nas z czołowej przed kilku laty pozycji pośród krajów Europy Wschodniej 
aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej na pozycje peryferyjne.  

O ile 20 lat temu nikt spośród żądających zmian � na lepsze przecież � wyobrazić 
sobie takiego �krajobrazu po bitwie� nie mógł, to trzy lata temu, gdy kończyłem prace w 
rządzie, też trudno było wyobrazić sobie aż takie pogorszenie sytuacji. Polska przestała 
być �tygrysem Europy Środkowej� i dzisiaj określenie to zabrzmiałoby nader ironicznie. 
Zwłaszcza w obliczu ponownego zwiększania się zadłużenia zagranicznego, które w 
rosnącym wciąż stopniu finansuje rachityczny wzrost. Straciliśmy nie tylko impet, ale 
tracimy także wiele z prestiżu i tak ciężko wypracowaną podczas minionej dekady 
pozycję.      

W ostatnim okresie polityka finansowa i monetarna tak ukształtowała proporcje 
makroekonomiczne, że w prezencie na 20-te urodziny �Solidarności� bezrobocie w kraju 
jest o około miliona osób większe niż mogłoby być, gdyby tylko kontynuować linię 
�Strategii dla Polski�, a zarazem poprzez deficyt handlu zagranicznego, który sięga w 
tym roku już około 16 miliardów dolarów, dajemy zatrudnienie zagranicą też około 
milionowi osób. Obarcza to dodatkowo wysokimi kosztami finansowymi polskich 
przedsiębiorców i podatników, gdyż skoczyły w górę koszty obsługi długu publicznego. 
Tygrys padł.  

Czy można go reanimować? Nie. Koszty (koszty, a nie procentujące w przyszłości 
inwestycje) zostały już nieodwracalnie poniesione, straty są zrealizowane, a najcenniejszy 
z aktywów współczesnej gospodarki � czas � upłynął bezpowrotnie. Nie ma co go 
poszukiwać; trzeba iść do przodu.  

Europa Środkowo-Wschodnia, w tym szczególnie Polska przy swojej pozycji 
geopolitycznej i jakości kapitału ludzkiego, może mieć przed sobą dobrą przyszłość, jeśli 
tylko potrafimy umiejętnie � na naszą korzyść, a nie koszt � wykorzystać wielkie szanse, 
jakie daje transformacja, integracja i globalizacja. To zależy od polityki gospodarczej, a ta 
z kolei uzależniona jest od wielu okoliczności, przy czym decydująca jest nauka i stan 
naszej wiedzy. Lepiej uczyć się na uniwersytetach niż na kosztownych błędach i 
eksperymentować w instytutach niż na żywym organizmie gospodarczym. Temu 
ostatniemu zaś trzeba tylko odpowiednio pomóc, aby rozwijał się i kwitł.  

Dlatego też, gdy zrobiłem swoje w polityce gospodarczej w latach 1994-97 i 
wydawało się, że nie uda się tak szybko i tak wiele popsuć, wyjechałem zagranicę, aby z 
jednej strony podzielić się własnym doświadczeniem, z drugiej zaś dalej się uczyć. W 
wyniku prowadzonych prac powstało kilka książek i wiele artykułów opublikowanych w 
kilkunastu językach na całym świecie; ja też się zglobalizowałem. Tłumaczenia 
najważniejszej z tych prac � książki �From Shock to Therapy. The Political Economy of 
Postsocialist Transformation� � ukazały się ostatnio także w Chinach i Rosji. Debaty 
bowiem o drogach i bezdrożach okresu wielkich zmian, dla zapoczątkowania których tak 
wielkie znaczenie miały wydarzenia na polskim Wybrzeże sprzed 20 lat, muszą trwać. 
Wiele jest niejasności, jeszcze więcej problemów do rozwiązania. I teoretycznego, i 
praktycznego.   

Wracając zatem do kraju nadal będę się zajmował badaniami naukowymi 
zorientowanymi na praktyczne wyzwania, choć nie będę już pisywał do �Magazynu 
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Finansowego � Prawo i Gospodarka�, koncentrując się na innych odcinkach. Obok zajęć 
na swojej alma mater � SGH � i wykładów w USA, podejmuję też nowe zadania. Z 
chęcią skorzystałem z propozycji profesora Andrzeja K. Koźmińskiego � rektora Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego � aby i tam wykładać, 
a nade wszystko utworzyć nowy instytut naukowy - Centrum Badawcze Transformacji, 
Integracji i Globalizacji. Jego nazwa w języku angielskim � Transformation, Integration 
and Globalization Economic Reasearch � daje skrót TIGER.  

Tygrys zdechł. Niech żyje tygrys!                              
 

Warszawa, 25 sierpnia 2000 r.  
 
 


