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że oto jest ono coraz bardziej
ludzkie, co powinno odzwierciedlać się w ogólnie wyższym poziomie
rozwoju kulturowego, większej solidarności i prawdziwej wolności. Ale
czy rzeczywistość upoważnia go do tego, aby mógł tak powiedzieć?
że oto rozwój społecznogospodarczy ma charakter bardziej niż w przeszłości ekologicznie, spo
łecznie i finansowo zrównoważony, a gospodarka światowa uodpor
nia się na kryzysy oraz zaburzenia procesów reprodukcji. Ale czy
może tego dowodzić w świetle faktów, jakich nieustannie dostarczają
nam obiektywne statystki?
że oto ludzkość weszła w fazę bezkon
fliktowego wzrostu i wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej,
gdyż poszczególne części świata coraz bardziej otwierają się na siebie,
wskutek czego postępuje pokojowa integracja naszej „globalnej wioski”.
Ale czy na tle mnożących się konfliktów - nie tylko ekonomicznych, ale
nawet militarnych - może takie poglądy głosić?
a ostatnio jakby częściej - uciekamy się do
aforyzmu o „ludzkim obliczu globalizacji”. A to wierząc, że ono już
istnieje, a to chcąc, aby w miarę szybko i w pełni nam się objawiło. Ale
czy można racjonalnie przyjmować, że współczesna odsłona perma
nentnej globalizacji właśnie takie ma oblicze? I co ono implikuje?
Z pewnością chodzi tutaj o bardziej niż w przeszłości humanistycz
ny wymiar procesów gospodarczych oraz bardziej sprawiedliwe dziele
nie się owocami rosnącej nieustannie wydajności pracy. Inaczej mó-

wiąc, jeśli nie o eliminację, to przynajmniej o głębokie zmniejszenie
zakresu eksploatacji biednych przez bogatych albo też - w innym ujęciu
- tych, co wyzuci są z wszelkiej własności środków produkcji i kapitału
przez tych, którzy zasobów posiedli wiele.
Z pewnością chodzi tutaj też o coraz szersze upodmiotowienie
człowieka i uczynienie z poprawy standardu jego życia nadrzędnego
celu gospodarowania. Gdy bowiem jedynym motywem aktywności
i przedsiębiorczości jest pęd za indywidualnym zyskiem - bez ogląda
nia się na koszty społeczne - człowiek i jego potrzeby spychane są na
bok. To skądinąd poprzez frustrację i narastające społeczne sprzecz
ności obraca się przeciwko efektywności gospodarowania i zmniejsza
stopę zysku na długą metę.
Z pewnością wreszcie chodzi tutaj o drastyczne okrojenie licznych
patologii towarzyszących współczesnej gospodarce - od skrajnej biedy,
która występuje gdzieniegdzie równolegle z obscenicznym wręcz bo
gactwem gdzie indziej poprzez trwające wciąż mimo postępów liberali
zacji wojny handlowe po zorganizowaną przestępczość gospodarczą
i mafijne pranie brudnych pieniędzy w światowych instytucjach pośred
nictwa finansowego.
Pomimo jednak olbrzymiego postępu, jaki na naszych oczach do
konuje się w światowej gospodarce - choć na zróżnicowaną skalę
i w niejednakowym tempie w różnych jej częściach - trudno mówić
o „ludzkim obliczu” globalizacji, gdyż tak naprawdę to oblicze ma
wiele twarzy. Jak starożytny Światowid. Każdy dzień, miesiąc, rok
przynosi zarówno dobre, jak i złe wieści. W naturalny niejako sposób
uwaga najczęściej koncentruje się na tych złych, które muszą być stale
w centrum uwagi teorii ekonomii i na bieżąco praktyki życia gospo
darczego - zarówno przedsiębiorczości na szczeblu mikro, jak i polity
ki w skali makro.
Pewne zmiany, do których wiodą podejmowane działania, widać
od razu, inne zaś potrafimy dostrzec dopiero w nieco dłuższej per
spektywie czasowej. Problem w tym, że przy okazji czas biegnie tak
szybko, iż aż umyka i niektóre grupy społeczne, branże, regiony, państwa, narody czy też bez mała całe kontynenty tracą swoje szanse,
które daje im globalizacja.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że współczesny etap rozwoju ludz
kości - zarówno postrzegany od strony postępu technologicznego, jak
i instytucjonalnego - stwarza wielkie możliwości awansu gospodar
czego i społecznego. Wystarczy tylko - bagatela! - chcieć i umieć
szanse te wykorzystać. Ale globalizacja jest także grą, w której trzeba
umieć odróżniać przekonania i słowa od zamiarów i czynów - i wy
grać to dla siebie, niekoniecznie kosztem innych, ale dzieląc się z nimi
dodatkowymi, płynącymi z twórczego udziału w międzynarodowym
podziale pracy efektami.
O „ludzkim obliczu” globalizacji skłonni mówić są bez mała wszy
scy - od przywódców najwyżej rozwiniętych państw grupy G-7 po
muzułmańskich fundamentalistów, od liderów Unii Europejskiej po pol
skich ksenofobów, od guru z Wall Street po działaczy humanitarnych
organizacji pozarządowych, od papieża po Bono - gwiazdę muzyki pop
z zespołu U2, od amerykańskiego prezydenta po premiera Chin, od
teoretyków współczesnej globalizacji wreszcie po jej demonstrujących
na ulicach wielu miast świata ideologicznych wrogów. Jednakże w fak
tycznym mechanizmie międzynarodowych i globalnych powiązań poli
tycznych, ekonomicznych i finansowych szybko się o tym „ludzkim ob
liczu”, czyli humanistycznym aspekcie sprawy zapomina. Górę wtedy
bierze bezwzględny pościg za polityczną i ekonomiczną dominacją, chęć
maksymalizacji swoich zysków, bez oglądania się na cudze koszty, czy
też wykorzystywanie relatywnie słabszych uczestników tej gry dla wła
snych korzyści. W rezultacie - co widać jak świat długi i szeroki oblicza jednych się uśmiechają, innych są zachmurzone, a niejednego
pokrywają się nawet grymasem cierpienia.
Nie powinno jednak ulegać wątpliwości, że warunkiem dalszego,
na miarę historyczną realizowanego postępu społeczno-gospodarczego
musi być troska o „ludzkie oblicze” globalizacji. Jeśli rozumieć przez nią
dalszą liberalizację i integrację funkcjonujących dotychczas w oderwa
niu od siebie rynków kapitału, towarów i siły roboczej w jeden rynek
ogólnoświatowy, to wydaje się to być proces nieodwracalny. Może on
wszakże przebiegać szybciej lub wolniej, w sposób mniej albo bardziej
konfliktogenny, sprzyjając bardziej lub mniej sprawiedliwemu podziało
wi coraz większej ilości dóbr i usług.

Potęp w tym zakresie zależy od zasadniczej przebudowy światowe
go ładu instytucjonalnego. Jego obecny charakter jest wciąż w dużej
mierze spuścizną II-ej wojny światowej i wydawałoby się zakończonej
już ponad dekadę temu „zimnej wojny”. Łatwo dostrzec - czy to przy
okazji prób przeciwdziałania kolejnym falom regionalnych kryzysów
finansowych, których konsekwencje szybko dają się odczuć na szerszą
skalę, czy przy przeciągającej się walce z biedą, czy też w nieskoordy
nowanej na skalę ponadnarodową polityce w sferze migracji milionów
ludzi, którzy nie widzą dla siebie dobrej przyszłości w dotychczasowym
miejscu zamieszkania - że obecny ład instytucjonalny jest coraz bardziej
niewydolny z punktu widzenia wyzwań współczesnej globalizacji. Re
konstrukcja tego ładu to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed
ludzkością na początku XXI wielu. Jeśli to się nie powiedzie, nie powie
dzie się też misja kreowania „ludzkiej twarzy” globalizacji.
Trzy kluczowe procesy współczesnego świata to globalizacja oraz
ściśle z nią sprzężona posocjalistyczna transformacja ustrojowa oraz in
tegracja młodych, tzw. wyłaniających się (albo wschodzących) gospoda
rek rynkowych z układem światowym. Staje się on przy tym równocze
śnie bardziej niż dotychczas zliberalizowany i silniej niż kiedykolwiek
w przeszłości zintegrowany wewnętrznie. Na to wszystko dodatkowo
nakłada się niezwykle intensywna rewolucja naukowo-techniczna, o da
leko idących kulturowych i gospodarczych konsekwencjach, związana
z rozprzestrzenianiem się telekomunikacji, technik komputerowych i In
ternetu. To wszystko razem wzięte w sposób niebywały zmienia oblicze
świata. Na jakie? Oto jest pytanie na miarę naszych jakże fascynujących
- i niełatwych - czasów.
W obrębie związków występujących na tych obszarach zachodzi
tyle skomplikowanych i interesujących procesów, że warto i trzeba je
nieustannie, w pogłębiony sposób badać. Czyni to w ujęciu interdyscy
plinarnym - bynajmniej nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia coraz więcej instytutów i ośrodków badawczych oraz indywidualnych
uczonych na całym świecie, także w Polsce. A dodać wypada, że do
brych badań nigdy nie jest za wiele, zwłaszcza że mnoży się ilość
stojących przed nami pytań i ciekawych intelektualnych zagadek. Trze
ba zatem poszukiwać na nie zadowalających odpowiedzi.

I tak oto, szukając ludzkiego oblicza globalizacji, integracji i trans
formacji, powstała ta książka1. Pokazuje ona, że we współczesnym świe
cie - również u nas w Polsce - procesy te mogą i powinny służyć coraz
lepszemu zaspokajaniu rosnących potrzeb społecznych oraz ekonomicz
nemu i kulturowemu postępowi. Zarazem wskazuje się w niej, że bynaj
mniej nie brakuje stojących na drodze ku temu przeszkód i zagrożeń,
także nowych, które właśnie globalizacja i transformacja z sobą przyno
szą. Globalizacja bowiem to nic innego jak tworzenie się i utrwalanie
światowego rynku, transformacja zaś to sukcesywne przechodzenie do
gospodarki rynkowej w krajach posocjalistycznych. A rynek z istoty swej
ma naturę kapitalistyczną, o czym każdy rozglądając się wokół za ludz
ką twarzą globalizacji musi pamiętać. I nie dziwić się, jeśli od czasu do
czasu dojrzy też jej bardziej drapieżny wyraz.

1

Z dążenia takiego zrodził się także TIGER, czyli Centrum Badawcze Transformacji, Inte
gracji i Globalizacji przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Nazwa „TIGER” pochodzi od skrótu angielskiej nazwy centrum, a miano
wicie Transformation, Integration and Globalization Economic Research. I tak, choć zamiarem
naszym są badania, których wyniki winny sprzyjać poszukiwaniu „ludzkiej twarzy” globalizacji,
powstał TIGER, czyli „tygrys”, którego oficjalnym sloganem jest właśnie hasło „Globalizacja
z ludzką twarzą” (www.tiger.edu.pl). Książka ta została napisana podczas pierwszych 20
miesięcy funkcjonowania centrum. Składają się na nią systematycznie pisane w trzech różnych
cyklach eseje, przy czym intencją było, aby ułożyły się one w pewną całość. Część pierwsza,
zatytułowana „Świat - polityka - pieniądze”, publikowana była wpierw w tygodniku, a później
(od stycznia 2001 roku) dwutygodniku „Nowe Życie Gospodarcze”, jak również w polskoję
zycznej prasie zagranicznej: w USA w „Nowym Dzienniku” (do sierpnia 2001 roku), na Litwie
w „Kurierze Wileńskim” oraz (od czerwca 2001 roku) na Białorusi w „Głosie znad Niemna”.
Część druga - „Człowiek i gospodarka” - dotyczy zasadniczo Polski i publikowana była w każdym z ostatnich w danym miesiącu numerów tygodnika „Przegląd”. Wreszcie część trzecia,
zatytułowana „Moje światowe boisko”, opublikowana została w miesięczniku „Magazyn Olim
pijski”; przedstawia ona dosyć szczególną perspektywę spoglądania na finanse, gospodarkę
i politykę współczesnego świata, a mianowicie poprzez pryzmat zmagań sportowych - także
z pewną dozą osobistych wątków.

pod adresem polityki monetarnej
i opinii płynących z różnych źródeł o bezzasadności podwyższania stóp
procentowych, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła inaczej. To błąd.
Wydaje się, że tym razem podjęto decyzję nie tyle pod wpływem
słabiej już wyznawanej ortodoksji, ale raczej pod presją przekonania,
iż zapobiec to może utracie wiarygodności tego gremium. Na to jed
nak może być za późno, gdyż inflacja - jedyny kluczowy wskaźnik
gospodarczy, za który odpowiada bank centralny - jest zasadniczo
większa niż zakładano. Tak wielkiej rozbieżności pomiędzy sformuło
wanym a priori celem antyinflacyjnym (w granicach 5,4 do 6,8 pro
cent, licząc na koniec roku) a rzeczywistością, która teraz już nie
uchronnie się rysuje, nie było nigdy po 1990 roku.
Wtedy jednak było to wytłumaczalne ogromnym obszarem niepew
ności oraz dynamiką korekcyjnej hiperinflacji, a tym razem rzecz polega
bardziej na błędnej polityce niż li tylko na błędach prognozy. Paradok
salnie, rozbieżność ta byłaby mniejsza, gdyby nie ostatnie decyzje Rady
Polityki Pieniężnej, choć w jej przekonaniu powinno być odwrotnie.
Otóż nie. Kolejne podniesienie podstawowych stóp procentowych nie
tylko nie zmniejszy inflacji w porównaniu do hipotetycznej sytuacji, jaka
zaistniałaby bez ich zmiany, ale wręcz ją zwiększa. Wykonano kolejny
krok nie w tę, w którą należy, stronę.
Przejściowe nasilenie inflacji, w tym zwłaszcza jej przyspieszenie
(licząc rok do roku) do 11,6 procent w lipcu, nie było spowodowane
czynnikami popytowymi ani też nadmiernie rosnącą podażą pieniądza.
Bierze się ono z działania czynników podażowych i kosztowych, w tym

leżących po stronie polityki fiskalnej (cenotwórcze oddziaływanie szyb
ciej niż koszty rosnących podatków pośrednich) oraz monetarnej (po
nadprzeciętny wzrost kosztów finansowych). W takiej sytuacji jedynie
radykalne i drastyczne podwyższenie stóp procentowych - o kilkaset
punktów bazowych, czyli kilka punktów procentowych - mogłoby dać
pewne rezultaty stabilizacyjne, jednakże dokonałoby się to kosztem
destrukcji sfery realnej i wprowadzenia gospodarki w głęboką recesję.
Taki zatem wariant antyinflacyjnej polityki monetarnej słusznie został
uznany za niesprawny.
Na tym tle podwyższenie oprocentowania o 150 punktów bazo
wych bynajmniej nie może być postrzegane jako przejaw umiarkowania
i rozsądnego kompromisu. To wyraz braku klarownej koncepcji polityki
pieniężnej, a zarazem jeden z czynników oddziałujących pro, a nie an
tyinflacyjnie. Podobnie poskutkowały decyzje NBP z lutego, kiedy także
odczuwalnie podwyższono stopy, nie osiągając przy tym żadnego z de
klarowanych celów. Inflacja jeszcze bardziej przyspieszyła, a deficyt na
rachunku obrotów bieżących pogłębił się. Teraz ponownie koszy finan
sowe pójdą w górę, a to sprzyja inflacji, miast ją ograniczać.
Głównym beneficjantem nader wysokich realnych stóp procento
wych jest krótkoterminowy kapitał spekulacyjny, którego może dopły
nąć jeszcze więcej. A przecież jego udział w finansowaniu rosnącego
deficytu obrotów bieżących zwiększył się w ostatnich latach jakościo
wo: z ledwie siedmiu procent w 1997 roku do ponad 50 obecnie. Przy
obecnych uwarunkowaniach strukturalnych i instytucjonalnych wyższe
stopy procentowe niekoniecznie stabilizują finanse publiczne i nie ogra
niczają nierównowagi zewnętrznej. Ich wygórowany poziom nie tyle
zatrzymuje inwestycje bezpośrednie, które przecież z natury swej od
płynąć nie mogą, ile przyciąga dodatkowy strumień kapitału spekulacyj
nego. Ten zaś uciec gwałtownie może i aktualnie staje się to jeszcze
bardziej prawdopodobne, gdyż NBP może taką reakcję sprowokować
złą sekwencją zmian stóp procentowych w przyszłości, zwłaszcza jeśli
będzie utrzymywał wyśrubowane stopy procentowe zbyt długo.
Windowanie tych stóp, zwłaszcza gdy nie udaje się zredukować
stopy inflacji już przez rok, podbija oczekiwania inflacyjne. Przewrotnie
do tego właśnie prowadzi polityka NBP, gdyż daje on po raz kolejny

sygnał, że wysoka inflacja będzie się utrzymywała. W jakiejś mierze ta
jego wiara „cuda czyni” i zaczyna działać mechanizm samosprawdzającej się prognozy: skoro bank centralny twierdzi, że inflacja będzie wy
ższa, to podmioty gospodarcze dostosowują się do tego poprzez mecha
nizm adaptacyjnych oczekiwań inflacyjnych i w końcowym efekcie za
iste inflacja jest wyższa.
Co zatem czynie? Ano skoro już tak daleko zabrnięto w ten zaułek,
to trzeba skręcić we właściwą stronę, bo inaczej okaże się on ślepy.
Stopy procentowe powinny wyznaczać cenę pieniądza w przyszłości,
a nie ekstrapolować ruchu cen z przeszłości. Inflacja już spada. W sierp
niu była nieco mniejsza niż w lipcu, zaś we wrześniu jest mniejsza
aniżeli w sierpniu, choć w żadnej mierze nie jest to spowodowane ostat
nimi decyzjami banku centralnego. Należy zatem wspomóc ten proces,
obniżając stopy procentowe. I to na większą skalę, niż zostały one
ostatnio podniesione. Potem RPP może sobie nawet przypisać sukces
wzbijaniu inflacji, choć - niestety - swymi nieroztropnymi decyzjami
niepotrzebnie ją nasila.

zgromadzeń ekonomistów z reguły daje się
zauważyć pewien dominujący wątek, niekoniecznie ściśle związany z ty
tułem konferencji czy kongresu. Podobnie jest w Barcelonie, gdzie zor
ganizowano kolejną, VI-tą już, konferencję EACES - Europejskiego Sto
warzyszenia Porównawczych Studiów Ekonomicznych. Dorobek tego
gremium dla rozwoju myśli ekonomicznej związanej z teorią i praktyką
transformacji jest niebagatelny. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod
hasłem „Globalizacja a integracja europejska”, przy czym relatywnie naj
więcej wystąpień i referatów koncentruje się na bezpośrednich inwesty
cjach zagranicznych.
Bezsprzecznie odgrywają one znaczną rolę w procesie restruktury
zacji gospodarek posocjalistycznych i ich integracji z gospodarką świa
tową, a zwłaszcza z Unią Europejską. Trzeba jednak wiedzieć, że za
wsze jest to tylko uzupełniające źródło finansowania rozwoju. W pew
nych okolicznościach - jak w Hiszpanii czy Irlandii - zagraniczne inwe
stycje bezpośrednie odegrały szczególną rolę, ale to nie zmienia słusz
ności tezy, że strategia wzrostu i integracji także w warunkach postępu
jącej globalizacji musi opierać się przede wszystkim na oszczędnościach
wewnętrznych i formowaniu krajowego kapitału. Mówiąc o tym na kon
ferencji wolałbym, aby nie uznawano tej tezy za oczywistą dopiero za
czas jakiś. Obecnie nie wszyscy jeszcze podzielają taki punkt widzenia,
obiecując sobie i innym zbyt wiele.
W pewnym sensie do takiego zjawiska - przyznawania racji dobrze
poniewczasie - nawiązał w swoim wykładzie profesor Janos Kornai.
Przez wiele lat zajmował się on w zasadzie wyłącznie ekonomią de-

skryptywną, opisując systemy ekonomiczne i funkcjonowanie gospo
darki. Dopiero w opublikowanej w 1990 roku książce „Droga do wolnej
gospodarki” zaprezentował także podejście normatywne, sugerując, co
i jak należy czynić, by przejść od gospodarki centralnie planowanej do
otwartej gospodarki rynkowej. Teraz zaś - w wykładzie „10 lat po ‘Dro
dze do wolnej gospodarki’ - samoocena autora” - wrócił do swoich tez,
dokonując niejako samokrytyki onegdajszych poglądów, co skądinąd
nader rzadkie w gronie ekonomistów. A przecież wielu z nich myliło się
daleko bardziej niż Kornai, który częściej miał rację.
On sam zaś w pewnych kwestiach w pełni podtrzymuje swoją linię
argumentacji także o dekadę później, przyznając zarazem, że w innych
pomylił się. Uważa, że właściwe odniósł się do kwestii przekształceń
własnościowych, które powinny być dokonywane konsekwentnie, ale
bez uciekania się do darmowego rozdawnictwa. Tam gdzie miało to
miejsce, poprawa efektywności jest mniejsza. Spójrzmy chociażby na
zmiany wydajności pracy, która wzrosła w roku 1998 w porównaniu
z 1989 na Węgrzech o 36, a w Polsce o 29 procent, podczas gdy w Cze
chach jedynie o 6, a w Rosji spadła aż o 31 procent. Tak więc słuszna
była i pozostaje teza, że prywatyzację trzeba przeprowadzić w miarę
szybko i do końca, ale głównie poprzez sprzedaż aktywów albo też
drogą likwidacji nieefektywnych przedsiębiorstw państwowych. Sądzę
jednak, że tak wtedy, jak i teraz Kornai nie docenia znaczenia komercja
lizacji sektora publicznego. Skoro nie należy go prywatyzować natych
miast drogą rozdawnictwa, to przecież trzeba nim efektywnie zarządzać
w okresie poprzedzającym denacjonalizację. Dodajmy, że polskie przy
spieszenie lat 1994-97 wyjaśnia zarówno konsekwentna prywatyzacja,
jak i komercjalizacja, która przyniosła ożywienie produkcji w wielu fir
mach państwowych, które czekały na swój czas prywatyzacji, nie podle
gając przy tym destrukcji i bynajmniej nie bankrutując.
Z drugiej strony Kornai przyznaje, że mylił się co do sposobu
stabilizacji finansowej. Wtedy sugerował „radykalną operację”, dziś na
tomiast wie, że była to niewłaściwa metoda, która dała małe skutki
stabilizacyjne przy dużych kosztach w sferze realnej. Przyznaje zatem
ex post rację tym, którzy od początku opowiadali się za bardziej rozłożo
nymi w czasie, ale konsekwentnymi i kompleksowymi działaniami sta-

bilizacyjnymi, które przeprowadzano w warunkach daleko posuniętej
liberalizacji - z wszystkimi tego implikacjami. Teraz i on sam nie ma już
wątpliwości, że dostatecznie nie docenił instytucjonalnego aspektu przej
ścia do rynku, pokładając przy tym nadmierną wiarę w stabilizacji i pry
watyzacji. A to dużo za mało, więc wywołana takim podejściem syste
mowa pustka kosztowała sporo.
Janos Kornai powiada, że gdyby mógł jakimś cudownym sposobem
wsiąść w wehikuł czasu, to wróciłby do okresu, gdy pisał tamtą książkę
i zmienił w niej te fragmenty, co do których teraz wie, iż się mylił. Ja zaś
gdybym miał szansę takiej podróży, wolałbym przejechać się tym wehi
kułem 10 lat w przód - do roku 2010 - by zobaczyć, gdzie teraz się
mylimy. Wtedy można by uniknąć pewnych błędów w polityce gospo
darczej. Ale można to osiągnąć i bez wehikułu czasu. Wystarczy tylko
realizować dobre strategie w oparciu o dobre teorie. Nigdy bowiem nie
jest tak, że mylą się wszyscy: ani w roku 1990, ani w 2000, ani w 2010.

do ONZ dołączyło Tuvalu, organizacja ta
liczy 189 członków. Przedstawicieli większej ilości państw spotkać można już tylko na igrzyskach olimpijskich w Sydney. Zanim jednak słońce
po raz pierwszy w nowym tysiącleciu wzejdzie właśnie w okolicach
wyspy Tuvalu na Południowym Pacyfiku, w nowojorskiej siedzibie ONZ
zebrał się kolejny szczyt. Okrągłe daty prowokują do hucznych obcho
dów i celebracji, tak więc było i tym razem. Odbył się „szczyt milenijny”,
w którym udział wzięło prawie 160 przywódców z całego świata - koro
nowanych głów, prezydentów, premierów. Nic dziwnego, że dano każde
mu bardzo mało czasu na wystąpienie, aby w ten sposób wszyscy mieli
dosłownie swoje „pięć minut”, ale - niestety - niewiele to przyniosło.
W sferze ekonomicznej ONZ ma zdecydowanie mniej osiągnięć niż
na płaszczyźnie politycznej, co bierze się z równoległej aktywności in
nych międzynarodowych organizacji gospodarczych, zwłaszcza Banku Świa
towego i kontynentalnych banków rozwoju oraz MFW, WTO i OECD. Ogra
niczona jest także skuteczność funkcjonowania własnej sieci agend. Insty
tucje takie jak regionalne komisje gospodarcze, UNCTAD czy UNDP nie
tylko niepotrzebnie powielają działania podejmowane przez inne, spraw
niejsze organizacje, ale są zbyt zbiurokratyzowane i nie wyposażone w od
powiednie instrumenty. A globalizacja wymaga coraz większej dozy koor
dynacji polityki na skalę ponadnarodową. Zgromadzeni na szczycie przy
wódcy wydają się to rozumieć, ale nie potrafią się uporać z tym wyzwa
niem. Nie dlatego, że brakowało czasu na przemówienia, ale ponieważ
nie starcza wciąż koncepcji, jakimi metodami koordynować politykę eko
nomiczną i społeczną na skalę ponadnarodową.

Nic dziwnego zatem, że w tym samym czasie obradowały i demon
strowały inne - pozarządowe - organizacje, które domagają się działań,
a nie powtarzania obietnic i kreślenia iluzorycznych wizji lepszego świata.
Uważam, że sporo z nich wnosi wiele pozytywnych elementów do
sprawy globalizacji i poszukiwania nowego międzynarodowego ładu
ekonomicznego. Bez aktywności takich organizacji, jak Oxfam iJubilee
2000 nie byłoby postępu (wciąż niewystarczającego) w odniesieniu do
redukcji długu najuboższych krajów. Bez Green Peace nie byłoby usta
leń „Szczytu Ziemi” w Rio w 1995 roku czy też konwencji z Kyoto wy
muszającej redukcję emisji gazów powodujących szkodliwe zmiany kli
matyczne. Organizacje te okazują się przeto sprzymierzeńcem spraw,
które leżą na linii zainteresowań ONZ i jej agend, choć sojusz ten często
sprowadza się do wymuszania akcji, do podjęcia których sama ta orga
nizacja nie jest zdolna.
Milenijny szczyt obiecuje zatem. Do roku 2015 ma być nie tylko
zagwarantowana powszechna edukacja na podstawowym szczeblu dla
wszystkich dzieci, ale również o połowę spaść ma ilość ludności żyjąca
w nędzy. Niestety, podczas poprzedniego piętnastolecia, mimo szybkie
go ogólnego tempa rozwoju, wzrosła ona bezwzględnie. Nierówności
na skalę światową wciąż się zwiększają, a jedyny znaczący postęp w wal
ce z nędzą odnotowano w Chinach i Indiach. Co ciekawe, dokonano
tego bez istotniejszej pomocy ze strony organizacji międzynarodowych
i światowej społeczności, a głównie wskutek rozważnie koordynowanej
przez rządy tych krajów stopniowej liberalizacji z polityką rozwojową.
Szczyt ONZ nie daje trafnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego rosną
nierówności i nie maleje bieda, a jedynie odsyła sprawę - a jakże - do
ministerialnej konferencji swojej agendy UNDP, która właśnie ponownie
radzi, w jaki sposób najbiedniejsi tego świata powinni skorzystać z do
brodziejstw globalizacji. Debaty te jednak niewiele wnoszą nowego,
gdyż proch został już wymyślony, a brak dobrych skutków jest funkcją
bardziej niedostatku środków i instrumentarium niż teorii i koncepcji.
To prawda, że szerokie korzystanie przez uboższe kraje ze swo
bodnie przepływających kapitałów i absorbowanie strumienia zagranicz
nych inwestycji bezpośrednich - z jednej strony - oraz ułatwiony dostęp
do światowych rynków, na których mogłyby one plasować w rosnącym

wymiarze swoje produkty i usługi - z drugiej strony - jest kluczem do
wzrostu gospodarczego i poprawy warunków życia. Ale prawdą jest też,
że globalizacja powodować może niekorzystną dla krajów zacofanych
redystrybucję strumieni i zasobów. Konieczna zatem jest korekta tej
redystrybucji poprzez decyzje polityczne i zastosowanie odpowiednich
instrumentów alokacji kapitału na skalę międzynarodową. Milenijny szczyt
był rzadką okazją ku temu, by podjąć decyzję o redystrybucji jednego
procenta PKB z krajów bogatych do biednych. Rzecz w tym, że wciąż
nie są one do tego gotowe, a ich przywódcom pewnie i dziesięć minut
nie starczyłoby, aby o tym powiedzieć.
W sumie był to dość płaski szczyt, a z takiej perspektywy trudno
dostrzec lepszą przyszłość światowej gospodarki. Czeka ona wciąż na
swój nowy ład instytucjonalny. Z tego punktu widzenia szczyt milenij
ny okazał się tylko kolejną zmarnowaną okazją. Ale przynajmniej ład
nie się nazywał.

Międzynarodowego Funduszu Walutowe
go i Banku Światowego organizacje te przedstawiają raporty o stanie
gospodarki światowej. O ile jednak MFW corocznie swoje oceny i pro
gnozy ujmuje podobnie, o tyle BŚ koncentruje się w kolejnych edycjach
na różnych aspektach rozwoju. W tym roku - a miałem okazję współpracować z autorami raportu, uczestnicząc w cyklu seminariów i recen
zując jego pierwotną wersję - w sposób niezwykle głęboki i komplek
sowy ponownie stanęła kwestia walki z biedą. Poprzednio raport tego
rodzaju przedstawiono w roku 1990. Jest zatem okazja, by spojrzeć, co
udało się już osiągnąć, a co jeszcze pozostaje do zrobienia.
Świat roku 2000 jest bardziej rozwinięty i bogatszy niż dziesięć lat
temu. Globalny PKB zwiększył się o 28 procent, przy czym w krajach
o dochodach najwyższych i najniższych wzrósł o 26,8 procent, zaś w tych
o przeciętnych aż o 41,1. Zważywszy na różny przyrost naturalny, PKB
na mieszkańca najbardziej zwiększył się jednak w krajach rozwiniętych,
stąd zróżnicowanie materialne jeszcze bardziej wzrosło. Pogłębia się
zatem dystans dzielący biednych i bogatych. Skłania to niektórych do
protestowania przeciwko globalizacji, także na szczycie MFW i BŚ w Pra
dze. A nie ulega wątpliwości, że występują pewne związki między bo
gaceniem się jednych a biedą drugich. O ile w 1960 roku PKB na miesz
kańca w 20 najbogatszych krajach przekraczał jego poziom w 20 naj
biedniejszych (pomijając Chiny) 18 razy, to w roku 1995 iloraz ten był
już dwa razy większy i wynosił aż 37.
Biednych w tym bogacącym się świecie jest i mniej, i więcej zara
zem. Więcej, gdyż w liczbach bezwzględnych - jeśli trzymać się metody

BŚ określającej biedę jako dzienny dochód poniżej dolara (a dokładnie
1,08 dolara liczonego na bazie parytetu siły nabywczej z 1993 roku)
- biednych w roku 1998 mieliśmy miliard 199 milionów wobec miliarda
183 milionów w roku 1987. Jeśli jednak pominąć w tym rachunku Chiny,
gdzie ubyło ich najwięcej (ponad 90 milionów), to liczba biedaków wzro
sła podczas tych kilkunastu lat znacznie, bo o ponad 106 milionów. Mniej,
bo udział biednej ludności w całej populacji świata systematycznie spada.
O ile w 1987 roku wynosił on 29, to w 1998 obniżył się do 24 procent. To
jest już postęp, acz pomijając Chiny, wskaźnik ten udało się zredukować
jedynie o niecałe dwa punkty - z 28,1 do 26,2 procent.
Olbrzymie zróżnicowanie skali zmian pomiędzy regionami i kraja
mi wskazuje, że możliwe są strategie rozwojowe i polityka społeczna
konsekwentnie ograniczające zakres nędzy. Raport wskazuje na różne
tego przykłady: od małego Mauritiusu, gdzie przesunięcie wydatków
budżetowych ze zbrojeń na edukację zaowocowało odczuwalnym po
stępem, poprzez kraje średniej wielkości jak Malezja, gdzie skuteczna
strategia wzrostu gospodarczego i polityka inwestowania w kapitał ludzki
daje swoje dobre rezultaty, do wielkich Chin, które na ścieżce reform
i szybkiego wzrostu potrafiły wydobyć z ubóstwa więcej ludzi niż cała
reszta świata razem wzięta.
Niestety, najbardziej pogorszyła się sytuacja w naszym regionie, co
jest ubocznym skutkiem posocjalistycznej transformacji. O ile - stosując
konsekwentnie ilościową definicję zgodnie z metodą BŚ - w roku 1987
prawie wcale nie było zjawiska biedy, gdyż ubogich w Europie i Środ
kowej Azji było ledwie 1,1 miliona (statystyka ta obejmuje całą Europę),
to w roku 1998 było ich już 24 miliony. Stanowi to aż 5,1 procenta
światowej populacji biedaków wobec znikomego 0,2 procenta w roku
1987. Jest to cena, którą przychodzi płacić za transformacyjną recesję
i narastające nierówności społeczne.
Tak bieda, jak i jej przeciwdziałanie niejedno ma oblicze. BŚ wspo
maga różne działania, które winny sukcesywnie zawężać obszary nędzy. Osiągany postęp monitoruje się śledząc stopień realizacji określo
nych celów wyznaczonych do osiągnięcia w perspektywie roku 2015.
Spośród siedmiu normatywów dla pięciu nakreślono ścieżki czasowe
prowadzące do założonych celów. Jedynie w dwu przypadkach pod-

czas minionej dekady udało się kroczyć nimi w przewidywanym tem
pie, a to właśnie w odniesieniu do zmniejszania ilości ludzi żyjących za
mniej niż dolara dziennie i zapewnienia szkolnictwa na poziomie pod
stawowym jak największej liczbie dzieci.
Na pozostałych ścieżkach postęp jest mniejszy. Dotyczy to niedo
statecznej poprawy proporcji między ilością dziewcząt i chłopców po
śród uczniów szkół podstawowych i średnich, spadku umieralności dzieci
w wieku poniżej pięciu lat oraz możliwości korzystania z opieki me
dycznej przy porodach. Co do dwu pozostałych kryteriów ilustrujących
inne aspekty walki z biedą, a mianowicie dostępności środków anty
koncepcyjnych oraz realizacji strategii rozwojowych chroniących natu
ralne środowisko, to postęp jest szybki i poprawa sytuacji wyraźniejsza.
Świat jednak wciąż stoi w obliczu wielkiego wyzwania, jakim jest
walka z biedą. Miniona dekada dowodzi, że sam wzrost gospodarczy
nie starcza. Nawet jeśli bogaci bardzo chcą w to wierzyć.

Właśnie Jugosłowianie wybrali
prezydenta (choć nie do końca wiadomo kogo), Francuzi skrócili swoje
mu kadencję z siedmiu do pięciu lat, a Amerykanie wskażą nowego
w pierwszy wtorek listopada. Najważniejszego jednak wyboru w ostatni
piątek września dokonali Duńczycy, opowiadając się za utrzymaniem
korony jako swojej narodowej waluty. Sprawa wywołała tak wielkie
emocje i zainteresowanie, że aż 85 procent uprawnionych do głosowa
nia (we francuskim referendum uczestniczyło tylko 30 procent) wypo
wiedziało się w tej sprawie. 53,1 procent na „nie”. Choć wybór ten
dokonany został wolą ledwie około dwu milionów Duńczyków, ma on
szersze, europejskie implikacje. Może mieć także pośredni wpływ na
oczekujące nas z czasem referenda w sprawie przystąpienia do euro
winnych krajach, zwłaszcza w Szwecji i Wielkiej Brytanii, a później być może - również w niektórych krajach wschodnioeuropejskich.
Kwestią systemu politycznego i jego instytucji, a także tradycji i kul
tury politycznej, jest rozstrzyganie o tym, kto i o czym ma decydować.
Dania często ucieka się do demokracji bezpośredniej. Od 1972 roku,
kiedy przystąpiła do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, to już szóste
narodowe referendum o ponadnarodowych wszakże konsekwencjach.
W sprawie przeistoczenia EWG w Unię Europejską nasi bałtyccy sąsie
dzi też mieli odmienne zdanie, w rezultacie czego szczyt w Edynburgu
w 1993 wprowadził kilka modyfikacji do wcześniejszego traktatu z Ma
astricht. Onegdajsze opowiedzenie się Duńczyków za jego odrzuceniem
było poważnym ostrzeżeniem przed trudnościami, jakie od strony poli
tycznej mogą pojawić się w procesach integracyjnych. Jakby dla kontra-

stu, na drugim końcu Europy, Grecja - spełniając przy okazji niezbędne
ku temu kryteria finansowe - zdecydowała niedawno o przystąpieniu
do euro. Tam jednak o rozstrzygnięciu dylematu „tak czy nie” zadecydo
wały inne demokratyczne procedury. Sprawy tych narodowych rozstrzy
gnięć trzeba jednakże postrzegać na szerszym tle.
Po pierwsze, trwa proces integracji europejskiej tak w wymiarze jej
pogłębiania w gronie dotychczasowych członków, czego najpełniejszym
wyrazem jest właśnie wprowadzenie wspólnej waluty, jak i poszerzania
obszaru, na którym integracja ta będzie przebiegać. Lekcja duńska po
kazuje, że są fundamentalne kwestie, które pod presją argumentów
politycznych - mimo racjonalności ekonomicznej przemawiającej za al
ternatywnym rozwiązaniem - rozstrzygane są na inną modłę. Taka jest
rzeczywistość. Podczas oficjalnej wizyty, którą jako wicepremier rządu
polskiego składałem w Kopenhadze w 1996 roku, spotkałem się z pre
mierem Poulem Rasmussenem. Dyskutowaliśmy już wtedy o perspekty
wach przystąpienia do euro, które wydawały się bliskie w Danii, a odle
głe w Polsce. Teraz może okazać się, że jest odwrotnie. To zależy od
polityki, z której przemożnego wpływu na preferencje społeczeństwa
duński premier w pełni zdawał sobie sprawę, starając się namówić je do
głosowania na „tak”. Bezskutecznie.
Z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejsze dla Danii byłoby
przejście na euro. Znaczna część jej obrotów handlowych dokonywana
jest z tym właśnie obszarem walutowym. Ponadto już od 1982 roku
korona była dość sztywno związana wpierw z marką niemiecką, następ
nie ecu, a obecnie euro. Funkcjonowanie przeto poza tym systemem
kosztuje, gdyż pomimo mniejszej niż średnio w całej UE inflacji, stopy
procentowe już były o około jeden punkt wyższe, a nazajutrz po refe
rendum zostały jeszcze podniesione o kolejne pół punktu. Ostatecznie
górę jednak wzięły argumenty polityczne i sentymenty, a zwłaszcza prze
konanie, że posiadanie narodowej waluty daje większe pole manewru
dla autonomicznej polityki fiskalnej i społecznej nie podlegającej zbyt
daleko idącej uniformizacji w ramach Eurlolandu. Dominuje też wiara,
że zwiększa to stopień politycznej niezależności od Brukseli i Frankfur
tu. Z czasem jednak okaże się, że przynależność do UE bez wprowa
dzenia euro spychać może ten kraj na margines. I problem wróci; zno
wu trzeba będzie wybierać.

Po drugie, kwestia, co i gdzie ma być przedmiotem referendum,
a co rozstrzygać się w innym trybie, nabiera na znaczeniu w innych
krajach, tak wśród dotychczasowych, jak i przyszłych członków wspól
noty. Niedawna wypowiedź Guntera Verheugena - komisarza koordy
nującego politykę UE wobec państw ubiegających się o członkostwo
- w sprawie ewentualności przeprowadzenia w Niemczech referendum
na ten temat, wywołała wiele komentarzy i protestów. Jednakże jeśli nie
sprawy tej wagi, to co zasługuje na referenda? Nie należy ich się bać,
tylko trzeba potrafić przekonać większość, że ma się rację. A rację mają
ci, którzy są i za poszerzaniem Unii Europejskiej, i za pogłębianiem
stopnia jej wewnętrznej integracji. Jak się okazuje - nie pierwszy i nie
ostatni raz - mogą to być racje tylko ekonomiczne. A trzeba mieć i te
polityczne, bo to nie seminarium, tylko życie.
Na razie jednak my musimy dokonać swego wyboru. Na pewno
będzie słuszny. Może też 53,1 procent?

jak ze wzrostem gospodarczym. Jest
wiele czynników, które wpływają na końcowy efekt i różnie można
oceniać, w jakim stopniu decydują o osiągnięciu takiego, anie innego
wyniku. W wypadku dynamiki gospodarczej wyrafinowane modele go
spodarcze i analiza regresji umożliwia odpowiedź na pytanie, dlaczego
tempo wzrostu podnosi się na przykład w Japonii, a spada w Kanadzie.
Ciekawe, że w przypadku uwarunkowań procesów i decyzji politycz
nych jesteśmy dużo mniej precyzyjni.
Wbrew pozorom łatwo jednakże wyjaśnić, dlaczego w państwach
tak odległych od siebie pod względem poziomu rozwoju i stanu gospo
darki oraz systemów politycznych i funkcjonowania demokracji, jak Pol
ska i USA wybiera się na prezydenta tych a nie innych pretendentów.
Tak zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego, jak i nadchodząca, jak się
wydaje, szansa na sukces Ala Gore’a ściśle wiąże się z sytuacją ekono
miczną. Tutaj jednak analogie już się kończą.
Wybór kandydata partii demokratycznej na kolejnego amerykańskiego prezydenta można antycypować nie tyle ze względu na jego
osobowość i cechy predysponujące do sprawowania tego urzędu - jed
nego z najważniejszych, jeśli nie najważniejszego w świecie - ile ze
względu na obecny stan gospodarki amerykańskiej. Al Gore będąc wi
ceprezydentem przez ostatnie osiem lat, ma pełne prawo do dyskonto
wania jej osiągnięć na tyle, na ile polityka Białego Domu, którą współtworzył, do wyjątkowo dobrego stanu tej potężnej machiny gospodar
czej się przyczyniła.

Wypracowanie nadwyżki budżetowej, utrzymanie inflacji na rela
tywnie niskim pułapie 3,1 procent (średnio dla ostatnich trzech miesięcy)
i równoczesne sprowadzenie stopy bezrobocia do rekordowo od pokole
nia niskiego poziomu 4,1 procent oraz przyspieszenie tempa wzrostu
PKB do imponujących 5,6 procent (pierwsze półrocze) - to bardzo prze
konujące argumenty w kampanii wyborczej. W USA zatem o wyborze
społeczeństwa zasadniczo decyduje chęć kontynuacji bardzo korzystne
go stanu gospodarczego, który dominuje w roku wyborczym właśnie.
W Polsce zaś - przeciwnie. Niezależnie od osobistych cech i wyso
kich kwalifikacji politycznych urzędującego prezydenta, to przede wszyst
kim zły, niestety, stan gospodarki i finansów publicznych okazuje się
niezwykle silnym argumentem na rzecz jego reelekcji. Wszystko odwrot
nie niż w USA, gdzie dobrą koniunkturę pielęgnowano, a nie schładzano,
co w Polsce okazało się skuteczną receptą na odczuwalne pogorszenie
sytuacji ekonomicznej. Utrzymuje się więc deficyt budżetowy, inflacja
przyspieszyła z 6,5 procent latem zeszłego roku do aż 10,4 procent obec
nie, tempo wzrostu gospodarczego spadło z 6,9 procent w latach 1996-97
do 4,4 wlatach 1999-2000, w ślad za czym bezrobocie skoczyło z 10,5
procent w końcu roku 1997 do 13,8 procent w okresie wyborczym.
Gdyby dane te ilustrowały amerykańską gospodarkę, Lincoln razem
z Rooseveltem albo Jefferson z Kennedy’m przegraliby z kretesem, a Gore
nawet nie miałby po co ubiegać się o nominację na kandydata. Dlacze
go zatem Kwaśniewski tak łatwo wygrywa? Otóż z tej przyczyny, że
w Polsce za stan gospodarki odpowiada nie urzędujący prezydent, ale
polityka rządu, a także w dużym stopniu większość parlamentarna.
Ten sam mechanizm, który obecnie spowodował, że nikt związany
z rządem i jego zapleczem politycznym nie miał szans sięgnięcia po
stanowisko prezydenta, spowodował, iż pięć lat temu - w 1995 roku wybory wygrał Aleksander Kwaśniewski. Wtedy był przywódcą naj
większego ugrupowania parlamentarnego i z tej przyczyny słusznie ko
jarzono go ze współodpowiedzialnością za ówczesną sytuację społecz
no-ekonomiczną. Gdy prowadziłem w tamtych latach politykę finanso
wą i gospodarczą, moim celem strategicznym było nadanie właściwego
kierunku i tempa reformom strukturalnym i instytucjonalnym, a nade
wszystko wprowadzenie Polski na ścieżkę szybkiego, zrównoważonego

i długofalowego wzrostu gospodarczego. Nie ukrywam wszak, że celem
dodatkowym było ułatwienie zwycięstwa w demokratycznych wybo
rach, w oparciu o pozytywną kampanię, na gruncie korzystnych dla
ludzi faktów gospodarczych kandydatowi skądinąd aktywnie i mądrze
wspierającemu moją politykę. Wygrał więc wtedy. Inflacja spadała, pro
dukcja rosła, kapitał przybywał, przedsiębiorczość się rozwijała, bezro
bocie malało, efektywność się zwiększała.
Teraz zaś wygrywa w zupełnie odmiennej sytuacji, jako urzędujący
prezydent, ponieważ następny rząd wraz ze swoim zapleczem politycz
nym sprowadził gospodarkę z tej ścieżki na manowce. Paradoksalnie,
oba zwycięstwa w dużej mierze zawdzięcza polityce, jakże różnej w skut
kach, wicepremiera i ministra finansów. Gdyby obecnie u władzy była
ekipa prowadzona przez SLD, jak podczas poprzedniej kampanii wy
borczej, Aleksander Kwaśniewski kończyłby właśnie swoją prezydentu
rę. Podobnie rzecz by się miała, gdyby obecnie polska gospodarka była
w tak dobrej kondycji jak przed pięciu laty. A tak - dzięki nieudolnej
polityce finansowej i gospodarczej koalicji AWS-UW - ma przed sobą
jeszcze następne pięć trudnych lat. Powodzenia!

to bezsprzecznie wielkie osiągnięcie integracji
europejskiej. Być może historia oceni ten fakt za największy sukces
okresu powojennego na płaszczyźnie ekonomicznej. Ale to dopiero
historia będzie miała taką szansę, teraz bowiem nie ma nastrojów do tak
pozytywnych ocen. Euro słabnie i z całą ostrością stoi pytanie, czy jest
to przejściowe, czy chroniczne.
Gdy rano 4-go stycznia 1999 roku przysłowiowy Amerykanin w Pa
ryżu poszedł do bistro na kawę, właśnie narodzone euro kosztowało go
1,17 dolara, więc i kawa wydawać mogła się droga. Gdy jest tam dzisiaj,
za to samo euro płaci tylko 85 centów. Abstrahując od innych czynni
ków, kawa staniała aż o 27,2 procent. Dla Amerykanina, nie dla Euro
pejczyka. Gdy rano 4-go stycznia 1999 roku Paryżanin poszedł na lunch
w Nowym Jorku, aby kupić hamburgera w McDonald’s, wpierw musiał
kupić dolara. Kosztował go jedynie 85 centymów (0,85 euro). Teraz
musi płacić aż 1,17 euro. Hamburgery zdrożały o 27,2 procent. Dla
Europejczyka, nie dla Amerykanina.
Co się zatem stało i czy stało się dobrze, że tak zasadniczo odwró
ciły się te relacje? Wygląda to jak przejście na drugą stronę lustra. O ile
rok i trzy kwartały temu za euro trzeba było płacić 1,17 dolara, teraz
przeciwnie - to za dolara trzeba płacić 1,17 euro. Taka zmiana ma
zarówno złożone uwarunkowania, jak i daleko idące konsekwencje.
Z jednego i drugiego wszakże można wnioskować, że jest to stan przej
ściowy i należy spodziewać się zmian tych relacji.
Stworzeniu euro towarzyszył wielki entuzjazm i na tym tle nadmier
ny optymizm. Kursy wszystkich walut, z koszyka których stworzono

euro, zostały na fali tamtych oczekiwań wyraźnie wyśrubowane. Tak
więc urodził się on ze swoistą nadwagą i należało spodziewać się spadku
jego notowań, jednak nie na taką aż skalę. Wahadło wychyliło się w dru
gą stronę i obecnie euro ma notowania słabsze, niż na to zasługuje.
Trudno ocenić skalę nadwartościowości europejskiego pieniądza
w styczniu 1999 roku. Wahała się ona w przedziałach kilkunastoprocentowych, ale taka ocena to duże przybliżenie. Aczkolwiek sprawa jest
poważna, to podchodzi się do niej niekiedy bez wyrafinowanych mode
li ekonometrycznych. Tygodnik „The Economist” bada okresowo pary
tet siły nabywczej i odchylenia kursów rynkowych od poziomu, który
wynikać powinien z tegoż parytetu poprzez pryzmat cen hamburgera
Big Mac. Z analizy dokonanej na początku 1999 roku wynika, że euro
był wówczas przewartościowany o ponad 13 procent. Jeśli zaś obecnie
spojrzeć by przez ten sam pryzmat, to euro jest z kolei o tyle samo
mniej więcej niedowartościowany. I tak rozkłada się różnica około 27
procent pomiędzy wartością euro w chwili jego powstania i obecnie.
Słaba pozycja euro w tym zestawieniu oznacza tyle samo, co silna
pozycja dolara. I to bardziej dolar się wzmocnił, niż osłabło euro, a to
ze względu na relatywnie lepszą kondycję gospodarki amerykańskiej.
Trwający boom gospodarczy, zdecydowanie szybszy wzrost produkcji,
niskie bezrobocie, lepsza pozycja fiskalna, a także ekspansja swoistego
czwartego sektora - tzw. nowej gospodarki opartej o rewolucję interne
tową i telekomunikacyjną - to główne czynniki zwiększające popyt na
dolara, a tym samym wywołujące zwyżkę jego kursu. Jeszcze bardziej
wobec euro wzmocnił się jen - aż o 44,7 procent. Ale to już z innych
powodów, gdyż akurat pozycja gospodarki japońskiej nie jest najlepsza.
Jen po prostu powraca w rewiry, w których powinien znajdować się
w stosunku do dolara.
Słabe euro stworzyło krajom tego obszaru walutowego silny bo
dziec proeksportowy. O ile w zdecydowanie bardziej ekspansywnej go
spodarce amerykańskiej eksport w pierwszym półroczu 2000 roku w po
równaniu z pierwszym półroczem 1999 roku zwiększył się o 14 procent,
to w Eurolandzie aż o 21 procent, w tym - co zrozumiałe - zwłaszcza
na rynek północnoamerykański. Siła tej gospodarki oddziałuje zatem na
obszar euro w dwójnasób: z jednej strony podnosi poziom dolara, z dru-

giej natomiast stymuluje większy import z Europy. I to właśnie miał na
myśli kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, gdy napomknął o zadowala
jącym kursie euro, uważając pewnie, że słabe jest prawie piękne.
Obecna relacja jest nie do utrzymania na dłuższą metę. Tak uwa
runkowania ekonomiczne, jak i czynniki psychologiczne kształtujące ocze
kiwania sugerują, że euro stopniowo będzie odzyskiwać utracony mar
gines swej rzeczywistej wartości. Jest ono bezsprzecznie warte więcej
niż 85 centów. To tylko zbieg okoliczności, ale jego prawdziwa wartość
jest zbliżona do dolara i kurs tych walut (dopóki się nie połączą, co
kiedyś też nastąpi) oscylować winien wokół symbolicznej jedności. Można
spekulować, że w tamtym kierunku przez następne miesiące będzie
podążał. Większa stabilność tej relacji odbije się z korzyścią na całej
gospodarce światowej, zważywszy że udział Eurolandu w handlu międzynarodowym wynosi aż 31,2, a w światowym PKB 15,9 procent, pod
czas gdy USA odpowiednio 14 i 21,9 procent. Gdy zaś my dołączymy,
będzie jeszcze troszkę więcej.

nie wywoływały aż takiego zainte
resowania. Nie dlatego, że tak wiele zależy od ich wyniku, gdyż akurat
tym razem ani w amerykańskiej polityce, ani wśród amerykańskiego
społeczeństwa nie ma głębszych podziałów, ponieważ nie ma też i wiel
kich spraw, co do których występowałyby pryncypialne różnice poglądów. Zainteresowanie bierze się stąd, że tuż przed wyborami nadal nie
wiadomo, kto wygra.
Najmniej kontrowersji wywołuje polityka zagraniczna, gdyż obaj
kandydaci mają zbliżone opinie. Co prawda, w jednej z debat obecny
wiceprezydent został zaatakowany przez kontrkandydata za chybiona
interwencję na Haiti oraz błędną politykę administracji wobec Rosji
(i nie bez racji), ale taki „drobiazg” ginie w gąszczu innych spraw i ge
neralnie pozytywnie ocenianej polityki zagranicznej. Oczywiście, nas
interesować musi, jak będzie kształtować się amerykańskie podejście do
naszego regionu, a do Polski w szczególności. W tej materii wszakże
można spodziewać się ogólnie kontynuacji bez względu na to, kto
zasiądzie w Białym Domu.
Więcej kontrowersji występuje w sprawach dotyczących polityki
wewnętrznej. Niektóre z nich mają swoją amerykańską specyfikę - jak
dyskusje co do sposobów kontroli posiadania broni czy finansowania
samej kampanii wyborczej - inne są bez mała uniwersalne i ktoś, kto
nie zagłębi się dokładnie w treść dyskusji, mógłby mieć wrażenie, że to
wybory w Polsce, a nie w USA. Jakież bowiem sprawy są najżywiej dys
kutowane i wywołują najwięcej emocji? Struktura wydatków budżetu
państwa, zmiany wysokości podatków, reforma systemu emerytalnego,

funkcjonowanie ochrony zdrowia, reforma edukacji. Wszystkie one mają
jednakże swój specyficzny, amerykański kontekst.
Boom gospodarczy w USA trwa już dziesiąty rok, a bezrobocie jest
najniższe od pokolenia. Nawet przy mniej korzystnych wskaźnikach
w podobnych okolicznościach wygrywał zawsze kandydat związany z rządzącą partia, co powinno przemawiać na korzyść Ala Gore’a - kandyda
ta partii demokratycznej. Ale wielu Amerykanów jest przekonanych, że
świetna koniunktura jest skutkiem niezależnie od federalnej polityki
rozwijającej się przedsiębiorczości i aktywności na szczeblach stano
wych i lokalnych. Ci zaś, którzy są skłonni przypisywać część zasług
Waszyngtonowi, podkreślają pozytywną rolę, jaką odegrał Kongres z więk
szością republikańską i niezależny bank centralny - Fed (Federal Reserve System - w rozpędzeniu gospodarki i utrzymaniu jej we względnej
równowadze (abstrahując od rekordowego deficytu handlowego). Zwa
żywszy, że po ośmiu latach silne jest pragnienie zmiany orientacji poli
tycznej, to przekonanie z kolei wzmacnia pozycją kandydata republika
nów George’a W. Busha - gubernatora Teksasu, a więc człowieka spoza
waszyngtońskiego establishmentu.
Kampania 2000 rozgrywa się jak nigdy dotąd wokół dzielenia
skóry na niedźwiedziu. Choć akurat w tym przypadku wypadałoby
powiedzieć „na byku”, gdyż w żargonie Wall Street to nie okres złej
koniunktury spod znaku niedźwiedzia, ale wyjątkowej prosperity; „by
czy” i to nawet bardzo. Prognozy rysują bardzo korzystnie perspekty
wy budżetu federalnego. Z głębokiego deficytu 4,6 procent PKB
(290 miliardów dolarów) w 1992 roku przeszedł on w stan nadwyżki
2,3 procent (221 miliardów) w tym roku. Jeśli nawet pominąć dodat
nie saldo systemu ubezpieczeń społecznych, to przez następne dzie
sięć lat nadwyżka budżetowa oscylować powinna według prognoz
wokół 2,5 procent PKB. Już chociażby z tego powodu warto być pre
zydentem USA. Jak zatem wydać 2,2 biliona w latach 2001-10? Oto jest
zasadnicza kontrowersja tej kampanii.
Obaj kandydaci są za wykorzystaniem części tych środków na sfi
nansowanie reformy systemu ubezpieczeń społecznych, przy czym George W. Bush wolałby pójść dalej w kierunki jego częściowej prywatyza
cji. Co do ochrony zdrowia, Al Gore chce poszerzyć populację ubezpie-

czonych, zaś jego przeciwnik postuluje ulgi podatkowe związane z wy
datkami na ubezpieczenia dla rodzin ubogich i wyasygnowanie około
16 miliardów dolarów rocznie na poprawę jakości usług medycznych
oferowanych przez sektor prywatny.
Kandydat demokratów proponuje przede wszystkim spłacić do roku
2012 dług publiczny i wykorzystać pozostałe środki zarówno na reduk
cję podatków z preferencjami dla średnio i mniej zamożnych, jak i na
zwiększenie wydatków na ochronę środowiska oraz wsparcie powszech
nej edukacji oraz badań naukowych. Kandydat republikanów jest za
bardziej radykalnym cięciem podatków - z obecnych pięciu stawek
(15, 28, 31, 36 i 39,6 procent) do czterech (10, 15, 25 i 33). Oznaczałoby
to jednak, że 59,4 procent z sumy tej redukcji pozostałoby w dyspozycji
10 procent indywidualnych podatników z dochodem rocznym powyżej
89 tysięcy dolarów, w tym aż 42,6 procent korzyści przejętych byłoby
przez ledwie 1 procent najzamożniejszej ludności.
Ciekawe, że w sierpniowym sondażu opinii publicznej zdecydowana
większość opowiedziała się za spłaceniem długu publicznego, a nie za
obniżeniem podatków. Decydujący jednak będzie sondaż listopadowy.

że od czasu do czasu wracają pytania
o „trzecią drogę”, tak pora pogodzić się, iż coraz częściej ponawiane
będę pytania o drogi prowadzące od socjalizmu do kapitalizmu. Na ich
wielość wskazuje się tym częściej, im dalej znajdujemy się od zapocząt
kowania transformacji, im więcej czasu upłynęło od porzucenia gospo
darki planowej i im bliżej do rynkowej. O ile jeszcze dziesięć lat temu
najczęściej padały z gruntu fałszywe argumenty o braku alternatywy
wobec forsowanej wówczas „jedynie słusznej drogi”, to obecnie traktuje
się jako transformację nawet te procesy, które w żadnym przypadku nie
były tak postrzegane jeszcze kilka lat temu.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoim najnowszym rapor
cie o stanie gospodarki światowej (World Economic Outlook 2000) po
święca aż dwa rozdziały gospodarkom przechodzącym systemową trans
formację, przy czym po raz pierwszy jednoznacznie zalicza do nich
także kraje azjatyckie - Chiny, Wietnam i Laos. Co więcej, przyjmuje, że
w Chinach transformację zapoczątkowano w roku 1978, a w dwu pozo
stałych w 1986, a więc nawet wcześniej niż w Europie. Jest to ujęcie
o tyle interesujące, że zaiste ex post można tak ten proces interpretować.
Coraz więcej bowiem argumentów przemawia za tym, że te kraje nie
tyle reformują jeszcze stary system - socjalistyczny, ale wręcz tworzą już
nowy - rynkowy. Dynamiczna interakcja elementów ciągłości i zmiany
powoduje, że z biegiem czasu to, co zainicjowane zostało jako reformy
gospodarki centralnie planowanej, przeistacza się w proces nieodwra
calnego od niej odchodzenia. W którym momencie jednak została prze
kroczona ta swoista smuga cienia - trudno orzec.

Podejście takie wszakże implikuje, że transformacja również wcze
śniej zaczęła się w niektórych krajach Europy Środkowowschodniej, a tak
że w byłym Związku Radzieckim. Jeśli dziś przyjąć, że Chiny weszły
w początkową fazę transformacji jeszcze pod koniec lat 70., a Wietnam
w połowie lat 80., to tym bardziej w tamtym czasie, a nawet jeszcze
wcześniej, uczyniły to Polska i Węgry. Problem jednakże nie tak stoi, bo
to nie był początek transformacji, gdyż w niej chodzi o fundamentalną
przebudowę systemu funkcjonowania gospodarki, a nie tylko o zmianę
niektórych jego mechanizmów. Stąd też jedynie słuszna teza to stwier
dzenie, że azjatyckie kraje socjalistyczne na przełomie stuleci dołączają
- krocząc swoimi drogami i swoim tempem - do głównego nurtu trans
formacji, który został zainicjowany w Europie.
Jeszcze bardziej interesujące i wymowne jest porównanie skutecz
ności azjatyckiej i europejskiej drogi od gospodarki planowej do rynko
wej. Otóż o ile oczywista jest pozytywna korelacja pomiędzy zaawanso
waniem reform strukturalnych i zmian instytucjonalnych a poprawą efek
tywności ekonomicznej i wzrostem gospodarczym w europejskich kra
jach posocjalistycznych, o tyle wręcz uderzająca jest występująca pod
tym względem różnica pomiędzy nimi a azjatyckimi gospodarkami so
cjalistycznymi wchodzącymi na drogę posocjalistycznej transformacji.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) od kilku lat sza
cuje tzw. wskaźnik zaawansowania reform strukturalnych. Maksimum,
które można w tym rankingu zdobyć, to 4 i 1/3 punktu. Tradycyjnie
najwyższy wskaźnik osiąga dziesięć państw naszego regionu, które
negocjują nadchodzące za kilka lat członkostwo w Unii Europejskiej.
W 1999 roku wyliczono go na poziomie 3,2 dla trzech państw nadbałtyckich (Estonia, Litwa i Łotwa) oraz 3,3 dla siedmiu pozostałych (Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry). Przecięt
nie licząc, dopiero w bieżącym roku ta grupa osiąga poziom PKB
zbliżony do wielkości z roku 1989. W krajach nadbałtyckich natomiast
jest to wciąż jedynie około 72 procent. W pozostających zaś w tyle
pod względem reform strukturalnych krajach azjatyckich odpowiednie
wskaźniki wynoszą z jednej strony niespełna 2,0 punktu, a z drugiej
aż około 190 procent. Jeśli zatem zgodzić się, że wszystkie te kraje są
w fazie transformacji do gospodarki rynkowej, to zaiste wiele prowa-

dzi tam dróg, choć nie wszystkie jawią się równie trudne. Którędy
zatem wiedzie najdogodniejsza z nich?
Wybór sposobu transformowania gospodarki powinien być podpo
rządkowany pragmatycznemu, by nie rzec prakseologicznemu kryte
rium skuteczności. Musi nim być długookresowa zdolność do szybkiego
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. I tu Azja wyraźnie wygry
wa, drogi bowiem, którymi kroczą europejskie kraje posocjalistyczne,
bynajmniej nie są optymalne z punktu widzenia kombinacji reform sys
temowych i strategii rozwoju. Stąd też tytuł mojej najnowszej książki:
Post-Communist Transition. The Thorny Road (University of Rochester
Press 2000; zob. http://www.boydell.co.uk), w której wiele aspektów
ekonomii i polityki transformacji z tego właśnie punktu widzenia jest
rozważanych. Z pewnością proces transformacji jest przedsięwzięciem
obiektywnie trudnym, a czasami nawet bolesnym. Nie może to być
zatem droga różami usłana, ale wcale też nie musi być aż tak ciernista.

instytucje finansowe
z reguły sugerują, że będzie nieco lepiej, choć same często w to nie
wierzą, a jedynie chcą „zaczarować” rynek. Czasami to się udaje i zapo
wiedzi poprawy koniunktury zamieniają się w rzeczywistość na zasa
dzie samospełniającej się prognozy. Przewidywanie tendencji na ryn
kach kapitałowych opiera się wszakże nie tylko o spekulacje stricte
finansowe, ale także odnoszące się do sfery polityki, z którą w ten
sposób wchodzi się w interakcję. To niejednokrotnie lepiej niż solidna
analiza stanu gospodarki wyjaśnia zachowania inwestorów.
Nikt nie mógł trafnie przewidzieć zmian na światowych giełdach
w bieżącym roku. To samo można powiedzieć o latach poprzednich
i następnych. O ile w odniesieniu do syntetycznych wskaźników - na
przykład indeksu Capital International (CI) szacowanego przez bank
Morgan Stanley dla najważniejszych giełd rozwiniętego świata - można
wnioskować co do kierunki zmian (w przyszłym roku wzrośnie), to
wobec poszczególnych wskaźników uczynić tego już nie sposób. Nie
można bowiem opierać prognoz notowań na ocenie tendencji w sferze
produkcji i efektywności. Okazuje się, że to co powinno na notowania
wpływać najbardziej, działa zdecydowanie słabiej niż same oczekiwania
co do charakteru zmian na rynku kapitałowym i idące w ślad za nimi
oddziaływanie czynników psychologicznych. Często więcej w tym kolo
rystyki kasyna niż logiki ekonomii.
W dłuższych okresach nadmierny rozziew między procesami real
nymi a tendencjami na rynkach finansowych jest nie do utrzymania.
Jednak prawidłowości przebijające się w ramach dekady czy pokolenia

są przedmiotem zainteresowań teorii ekonomii i historii gospodarczej,
a nie analityków finansowych i doradców inwestycyjnych. Siłą napędo
wą operacji giełdowych jest spekulacja zorientowana na krótki hory
zont, choć dokonywane tam transakcje - jeśli tylko unika się reakcji
panikarskich i kryzysowych sytuacji - sprzyjają efektywności alokacyjnej i akumulacji kapitału w dłuższych przedziałach czasu.
Obserwując jedynie kształtowanie się proporcji realnych strumie
ni i zasobów, nie sposób wyjaśnić, co i dlaczego dzieje się na świato
wych giełdach. Dotyczy to tak krajów wyrafinowanego, dojrzałego
instytucjonalnie kapitalizmu, jak i mniej zaawansowanych w rozwoju.
Wskaźnik CI spadł podczas 10 miesięcy 2000 roku o 9,3 punktu (wszyst
kie wskaźniki giełdowe w przeliczeniu na dolary). Jest to wypadkową
takich skrajności jak załamania się japońskiego indeksu Nikkei 225 aż
o 25,5 procent oraz spadku belgijskiego Bel 20 i austriackiego ATX
o 19,3 procent oraz wzrostu jedynie dwu spośród 26 wskaźników
skompilowanych w CI, a mianowicie kanadyjskiego Toronto Composite o 8,8 i duńskiego Copenhagen SE o 10,5 procent. Pozostałe wskaź
niki spadły od kilku do kilkunastu procent.
Jednocześnie w żadnym z tych krajów nie tylko nie występuje
recesja, ale wręcz cieszą się one szybkim wzrostem produkcji. Podczas
gdy amerykańskie wskaźniki straciły sporo na wartości - DJIA 5,2
procent, a Nasdaq aż 18,1 - to PKB rośnie o imponujące 5,2 procent
w tym roku, a na następny przewiduje się kolejne 3,5. W Austrii wskaź
niki te to odpowiednio 3,3 i 2,9 procent, a w Belgii 4,0 i 3,2 procent.
Nawet Japonia, tracąc przez niespełna rok czwartą część kapitalizacji
giełdy, odnotowuje wzrost PKB w tym roku o 1,9, a na 2001 rok prze
widuje się 2,1 procent.
Jeszcze większe rozbieżności występują w krajach mniej rozwiniętych. Tylko w jednym przypadku trudno się dziwić, że giełda kwitnie,
gdyż i jej udzielił się ogólny boom, choć z przesadą, co czas skoryguje.
W Chinach notowania skoczyły w tym roku aż o 44,4 procent, na co
wpłynęły przede wszystkim perspektywy dalszego otwarcia związane
z akcesją do WTO. Jedynie jeszcze w dwu innych krajach tej grupy
notowania wzrosły - w Rosji o 9,2 i w Wenezueli o 10,9 procent. W obu
przypadkach pomogła zwyżka cen ropy, a w przypadku Rosji także

odreagowanie po irracjonalnym załamaniu się notowań po kryzysie
1998 roku, kiedy to spadły one aż o 95 procent. Poprawiła się też
wreszcie ogólna sytuacja, co wyraża się we wzroście PKB w tym roku
o ponad 6 procent. Z kolei w Indonezji, Tajlandii i na Filipinach noto
wania spadły dramatycznie, o ponad 50 procent, choć PKB rośnie
(odpowiednio o 4,1, 6,6 i 4,5 procent). Na tym tle Polska wcale nie
jest aż tak odmienna, skoro wskaźnik WIG spadł o 13,7 procent przy
wzroście PKB o około 4 procent.
Z pewnością w dłuższych przedziałach czasu spodziewać się nale
ży szybszego tempa wzrostu wskaźników na tzw. wyłaniających się
rynkach - od Litwy do Brazylii. Nadal wszakże oczekiwać należy głębo
kich fluktuacji. Na giełdzie trochę tak jak w produkcji, trochę tak jak
w kasynie. Liczy się nie tylko rachunek ekonomiczny i rozsądek, ale
również szczęście i emocje. Dzisiaj z większą niż na Dow Jones nadzie
ją patrzeć trzeba na krzywą Nikkei, a pewniej niż Pekin i Moskwę obsta
wiać można Seul i Budapeszt. Szkoda tylko, że w ogóle trzeba obsta
wiać, a wyliczyć - trudno.

fin-de-siècle, to jednak wiek XX
kończy się pod znakiem tzw. nowej gospodarki. Wysokie tempo wzro
stu w najbardziej rozwiniętych krajach, zwłaszcza w USA, bezsprzecznie
związane jest z tym fenomenem. Zarazem samo pojęcie budzi wątpli
wości. Czy doprawdy pojawia się nowa jakość - odmienna forma ak
tywności gospodarczej dźwigająca w górę wydajność pracy i efektyw
ność całego układu - czy też tylko pewne trendy postępu technicznego
skłaniają do wprowadzania nowych pojęć i terminów dla kategorii i pro
cesów, które jedynie przejawiają się w innej formie?
Znajdujemy się w fascynującej fazie czwartej rewolucji przemysło
wej. Teraz dopiero komputer pokazuje swe prawdziwe możliwości, a nad
zwyczaj szybki rozwój Internetu modyfikuje metody gospodarowania.
Ktoś rzec mógłby, że tendencje postępu technicznego tak głęboko zmie
niają charakter sił wytwórczych, że w rezultacie zmianie ulega także
sposób produkcji. Mamy wobec tego przed sobą ten sam co kiedyś
kapitalizm, czy też wyłania się coś odmiennego? Czy to nowe oblicze
gospodarowania da się opisać przy użyciu starych narzędzi i teorii? In
nymi słowy, czy „nowa gospodarka” implikuje „nową ekonomię”, a jed
na i druga także „nową politykę ekonomiczną”?
Niektórzy twierdzą, że gospodarka ery Internetu to jedynie nowe
technologie. Przywoływane są porównania z rozwojem linii kolejo
wych czy telegrafu, co też w swoim czasie pchnęło wydajność pracy
w górę, a ludzkość naprzód. Z faktu, że z działających kiedyś w USA
5 tysięcy firm kolejowych czy 2 tysięcy samochodowych pozostał zale
dwie 1 procent, nie należy wnioskować, że podobnie będzie z firma-

mi internetowymi, choć mnóstwo z nich na pewno też padnie. Tutaj
jednak analogie się kończą. Tym razem mamy do czynienia z zupełnie
nową sytuacją w zakresie przesyłania praktycznie nieograniczonej ilo
ści informacji, co ma niebagatelne konsekwencje dla wszystkich form
aktywności ekonomicznej.
Podczas gdy onegdaj faktycznie przybywało pociągów i samocho
dów, a z Warszawy do Wiednia jeździło się coraz szybciej, to tym razem
zmiany są iście rewolucyjne. O ile w roku 1860 przesłanie dwu słów
przez Atlantyk kosztowało 40 dzisiejszych dolarów, to obecnie za tę
cenę można przesłać całą zawartość Library of Congress. Od roku 1930
koszt rozmowy telefonicznej między Londynem a Nowym Jorkiem spadł
1.500 razy. Od 1970 roku realne koszty komputerowych zdolności obli
czeniowych spadły o 99,999 procent i liczą się w rachunku nakładów
tylko ze względu na przeogromną masę dokonywanych operacji.
Coraz więcej transakcji przenosi się do sieci, zarówno na płaszczyznę
B2B („business to business”, czyli z przedsiębiorstwa do przedsiębior
stwa), jak i B2C („business to client”, czyli od producenta do konsumen
ta), co redukuje koszty, wymuszając dodatkowo proefektywnościową kon
kurencję. Jest to proces nieodwracalny. By jednak stał się istotny z punktu
widzenia funkcjonowania całej gospodarki, przekroczona być musi masa
krytyczna nasycenia użytkownikami Internetu. W przypadku elektryczno
ści wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu nastąpiło dopiero w 40 lat po
jej zastosowaniu w produkcji. Internet rozpowszechnia się dużo szybciej,
nie trzeba więc czekać aż tak długo. Jednakże nawet w USA „nowa go
spodarka” ruszyła ostro dopiero wtedy, gdy komputery znalazły się w bli
sko połowie gospodarstw domowych. Innym krajom wciąż jeszcze dale
ko do takiego stanu nasycenia, ale postęp jest szybki.
Internet zmienia sposób edukacji i prowadzenia badań naukowych,
odciska swoje piętno na funkcjonowaniu administracji i rozrastającym się
przemyśle rozrywkowym. Nie należy porównywać go z telewizją, ale ze
zdolnością do posługiwania się słowem. Tak jak przed wiekiem ludzie
dzielili się na potrafiących czytać i pisać oraz na analfabetów, tak teraz
dzielił ich będzie dostęp do Internetu i umiejętność posługiwania się nim
oraz brak tej zdolności. Na tym polu rozegra się kolejna faza rywalizacji
o wyższą wydajność pracy, a tym samym o lepszą jakość życia.

Rewolucja internetowa to szansa przyspieszenia tempa wzrostu,
również w krajach posocjalistycznych. Jej wykorzystanie wymaga wsparcia
ze strony polityki rozwojowej, pojawia się bowiem nie tyle „nowa go
spodarka”, ile jej nowy - czwarty - sektor. Tak jak kiedyś rolnictwo
i wydobycie minerałów, później przemysł przetwórczy, a następnie usługi
decydowały o międzynarodowej konkurencyjności i tempie rozwoju, tak
w XXI wieku krytycznego znaczenia nabierze czwarty sektor - biegnąca
w poprzek wszystkiego gospodarka internetowa i nowoczesne techno
logie informatyczne.
Borykając się z tyloma starymi problemami w tradycyjnych sekto
rach gospodarki, warto mieć świadomość, że kształt przyszłości zależy
właśnie od sektora czwartego. Najlepiej, oczywiście, nie mieć przesta
rzałych hut i kopalń, a nowoczesne firmy komputerowe i „dotcomy”.
Wszystko jednak ma swój czas, a mądrą polityką co najwyżej można
przyspieszać nadejście tego dobrego. Taki wniosek nasuwa dotychcza
sowa przygoda tak ze starymi problemami, jak i z ”nową gospodarką”.
Co najciekawsze, kiedyś i ona będzie stara. Ale to już zmartwienie nastpnego fin-de-siècle.

ze swoimi problemami gospodarczymi obecnie radzi
sobie lepiej niż Polska? Czy rosyjskie reformy dają nareszcie pożądane
skutki, odwrotnie niż nasza fatalna polityka „schładzania”? Czy skończył
się okres polskich sukcesów gospodarczych, a teraz największe z państw
posocjalistycznych odnotowuje osiągnięcia podobne, jak nam udawało
się to w latach 1994-97? Czy Rosja potrafiła wyciągnąć właściwe wnioski
z dobrych i złych doświadczeń polskiej transformacji? A może należało
pójść do rynku chińską drogą? Jaką rolę w tych wielkich zmianach
odgrywa Zachód? Takie pytania i dylematy nasuwają się wielu obserwa
torom dokonującym porównań i analizującym przebieg procesów real
nych i stan finansów publicznych w obu krajach.
Wiele z nich postawiono mi na spotkaniu z czytelnikami w naj
większej moskiewskiej księgarni „Globus”, gdzie tłumy kłębią się jak
w czasach radzieckich w GUM-ie. Tym razem wszakże dlatego, że to
war jest. Tam - nieopodal słynnej skądinąd Łubianki - wydawca zorga
nizował spotkanie autorskie w związku z opublikowaniem rosyjskiego
wydania mojej książki pt. „Ot szoka k terapii”. Powodów do refleksji jest
wszak więcej, zwłaszcza że ostatnio prawie wszystkie podstawowe wskaźniki makroekonomiczne kształtują się w Rosji lepiej niż w Polsce. Jedy
nie inflacja jest tam dwukrotnie wyższa; w październiku odpowiednie
wskaźniki wyniosły 19,4 i 9,9 procent.
Wyższe jest tempo wzrostu PKB, które w tym roku sięga 7,
a w przyszłym wyniesie prawie 5 procent. Mniejsza z kolei jest stopa
bezrobocia, która oscyluje wokół 10 procent. Budżet jest w dobrym
stanie. Nie licząc dochodów z prywatyzacji, w tym roku wykazuje nad-

wyżkę 1,7 procent, a na przyszły prognozować można deficyt, ale
tylko 0,7 procent PKB. Jeszcze większe są różnice co do salda obro
tów bieżących. Gdy w Polsce w latach 1998-2000 polityka rządu i NBP
doprowadziła to skokowego wzrostu skali nierównowagi na tym polu,
to Rosja odnotowuje znaczną nadwyżkę; za ostatnie 12 miesięcy
- 54 miliardy dolarów. W ślad za tym poziom rezerw walutowych
wzrósł przez rok z 6,6 do 21,5 miliarda dolarów.
Stabilny jest kurs rubla, który stracił przez rok 5 procent wartości
(złoty aż 10). Wartko zatem płyną do gospodarki rosyjskiej inwestycje
zagraniczne. Dotyczy to głównie inwestycji bezpośrednich, czemu sprzyja
polityka monetarna. O ile u nas krótkoterminowe stopy procentowe wy
śrubowano do poziomu 8,9 procent (realnie), co wyraźnie preferuje kapi
tał spekulacyjny, to w Rosji utrzymuje się je na rozsądnie umiarkowanym
poziomie 4,7 procent. W Polsce więc inwestorzy odpychani są od giełdy
i zachęcani do krótkoterminowych spekulacji. W tym roku stracili oni na
warszawskiej giełdzie aż 18 procent, podczas gdy w Rosji - choć nic nie
zarobili - wracają na rynek ze względu na lepsze perspektywy. A trzeba
pamiętać, że oba te rynki są wobec siebie konkurencyjne.
Dlaczego tak się dzieje? O ile przyczyny istotnego pogorszenia się
sytuacji gospodarczej i finansowej w Polsce są coraz powszechniej rozu
miane, o tyle w przypadku Rosji sprawa jest bardziej złożona. Kuriozal
ne przy tym jest, że niektórzy z polskich polityków i ekonomistów usi
łują nadal zrzucać odpowiedzialność za skutki swojej nieudolności na
„kryzys w Rosji”, podczas gdy tam trwa boom. Jest on spowodowany
trzema zasadniczymi czynnikami. Każdy z nich inną ma naturę, inny
przeto jest także horyzont czasu, w którym może on działać.
Po pierwsze, pozytywne skutki przyniosła głęboka dewaluacja ru
bla sprzed dwu lat, w ślad za którą poszła polityka stabilizacyjna dużo
bardziej skuteczna niż ta realizowana wlatach 1990-91 w Polsce. To
wyraźnie ograniczyło import i zwiększyło popyt na produkcję krajową,
zwiększając stopień wykorzystania mocy wytwórczych i ożywiając ko
niunkturę. Teraz wszakże ten efekt nie działa już tak jak przed rokiem,
gdyż ma miejsce realna aprecjacja rubla. Jednakże na tle postępującej
restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz poprawy jakości zarządzania nie
hamuje to tendencji wzrostu produkcji.

Po drugie, w następstwie utrzymywania się wysokich cen ropy naf
towej i gazu bardzo korzystnie kształtują się terms of trade. Daje to
wyjątkowo duże dochody - także do budżetu państwa – ale siła oddzia
ływania tego czynnika koniunkturalnego będzie słabła wraz ze spad
kiem cen ropy, czego należy spodziewać się w następnych latach.
Po trzecie, niektóre z wcześniejszych reform, jak i ich intensyfikacja
oraz właściwe ukierunkowanie przez ekipę prezydenta Putina, dają pozy
tywne efekty w sferze realnej i finansowej. Ponownie rosną oszczędności
krajowe. Kontynuowane są reformy strukturalne i instytucjonalne, co po
prawia efektywność alokacyjną i sprzyja wzrostowi wydajności pracy.
Wydaje się zatem, że aktualnie prowadzona polityka dość mądrze
wykorzystuje korzystną koincydencję wewnętrznych i zewnętrznych wa
runków rozwoju. Splot tych trzech czynników wskazuje jednak i na to,
że utrzymanie obecnych tendencji może okazać się bardzo trudne, jeśli
ewentualnej niekorzystnej ewolucji uwarunkowań zewnętrznych nie bę
dzie towarzyszyła jeszcze lepsza polityka gospodarcza.

od tego mamy przeszłość. Ją się
przewiduje, a nade wszystko kształtuje. Można to czynić albo kreśląc
pasywne scenariusze, albo też antycypując efekty aktywnej polityki
ekonomicznej. W tym pierwszym przypadku występuje niebezpieczeństwo dwojakiego rodzaju błędu. Z jednej strony można ulec sugestii,
że najbliższa przyszłość jest już zdeterminowana przez prostą konty
nuację trendów z niedawnej przeszłości, z drugiej natomiast scenariu
sze takie często pozostają pod wpływem a to defetyzmu w związku
z doraźnymi trudnościami, a to ulegają motywowanym politycznie czy
psychologicznie iluzjom co do świetlanej przyszłości. W przypadku
zaś kreślenia wizji przyszłości na podstawie przekonania, że jest ona
przede wszystkim domeną aktywnej polityki, zawsze istnieje ryzyko
przyjęcia zbyt optymistycznych lub nadmiernie pesymistycznych zało
żeń co do możliwości jej wykorzystania dla zmiany sytuacji na lepszą.
Błędu tego nie udało się uniknąć trzy lata temu w przypadku Polski,
kiedy to przyjmowaliśmy (ja także), że będzie prowadzona skuteczna
polityka finansowa i rozwojowa.
W różnych krajach różnie dzieje się pod tym względem. Mimo
olbrzymiego obszaru niepewności, to właśnie ze względu na możliwo
ści pozytywnego wpływu polityki na kształt rzeczywistości istnieją
racjonalne przesłanki oczekiwania kontynuacji korzystnych zmian w Ro
sji. Ma to duże znaczenie dla całego procesu transformacji ze wzglę
du na geopolityczną rolę tego kraju. Pisząc wcześniej o silnych ten
dencjach wzrostu w gospodarce rosyjskiej bynajmniej nie przejawia
łem nadmiernego optymizmu, ale realizm wynikający z chłodnej anali-

zy obiektywnych uwarunkowań i przekonania, że górę powinna brać
mądra polityka.
Przed dwoma laty opracowałem „Plan dla Rosji” (zob. po rosyjsku
http://www.jamestown.org/htm/confpaperrukolodko.htm ipo angielsku
http://papers.ssrn.com), który został przedstawiony władzom rosyj
skim, a także w organizacjach międzynarodowych, w tym MFW, Banku
Światowym i OECD. Plan ten składa się z dwu części. Pierwsza z nich
pt. „Rosja dla siebie”, obok oczywistych reform strukturalnych i instytu
cjonalnych, akcentuje konieczność przeciwdziałania panoszącej się ko
rupcji, która utrudnia formowanie kapitału i jego efektywną alokację.
Druga pt. „Świat dla Rosji” podkreśla znaczenie restrukturyzacji i warun
kowej redukcji części długu zagranicznego, co jest niezbędne dla uzy
skania pola manewru w sferze finansów publicznych.
Ten plan w pełni zachowuje aktualność także u progu roku 2001.
To właśnie z przekonania, że przyszłość będzie nadal aktywnie kształto
wana według zarysowanej tam koncepcji, bierze się mój optymizm. Nie
odosobniony zresztą. Waszyngtoński niezależny instytut PlanEcon za
kłada na lata 2000-04 średnie roczne tempo wzrostu PKB w wysokości
4,5 procent, przy czym na rok bieżący szacuje ten wskaźnik na pozio
mie 5,9 procent. W sumie zatem PKB podczas tych pięciu lat zwiększyć
się może realnie aż o 25 procent. Sądzę, że w tym roku stopa wzrostu
nawet przekracza 6 procent, a i w latach następnych może też wynosić
więcej niż prognozowane 4,5 procent.
Interesujące jest przy tym, że coraz więcej ośrodków badawczych
przewiduje w najbliższych latach szybsze tempo wzrostu w Rosji niż
w Polsce. Tak bynajmniej być nie musi, a prognozy te mają właśnie
charakter pasywnych scenariuszy, w których zakłada się, że Rosja bę
dzie kontynuowała w miarę dobrą politykę ostatnich miesięcy, a Pol
ska tkwić będzie w gorsecie błędów minionych trzech lat. Miejmy
nadzieję, że jednak w obu przypadkach polityka będzie prawidłowa
i oprze się o poprawne założenia naukowe oraz właściwą interpreta
cję własnych, narodowych interesów.
O ile w Polsce kluczowym rokiem będzie 2001 - tak z powodu
tendencji występujących w sferze nierównowagi zewnętrznej, jak i ze
względu na to, kto i jak ukierunkuje na przyszłość polityką gospodarczą

- to w Rosji szczególne znaczenie miał będzie rok 2003. Wtedy to
bowiem zbiegną się dwa procesy w sposób szczególny nasilające trud
ności finansowania rozwoju.
Z jednej strony, szybko postępuje i piętrzy się skala technicznego
zużycia majątku produkcyjnego w przemyśle, który wciąż wytwarza po
nad 30 procent dochodu narodowego. Stąd też park maszynowy wyma
gał będzie skumulowanych nakładów na inwestycje restytucyjne. Będą
one musiały być finansowane po części także przez kredytowane dosta
wy z zagranicy, co skądinąd stworzy szansę na dodatkową ekspansję
eksportu naszych firm.
Z drugiej strony, za trzy lata kumulują się zrestrukturyzowane płat
ności zewnętrznych zobowiązań Rosji, co nałoży dodatkowy ciężar na
budżet państwa i bilans płatniczy. Koordynując wszakże odpowiednio
politykę reform i rozwoju można i ten problem rozwiązać. Polska go
spodarka może z korzyściami dla siebie w tym uczestniczyć, a nie - jak
ostatnio przy okazji „rosyjskiego kryzysu” - żałośnie biadolić. Tak na
prawdę to przecież mamy do czynienia przede wszystkim z kryzysem
naszej polityki (nie tylko gospodarczej) w stosunku do Rosji.

Unii Europejskiej, a tym samym
powoli dobiega końca kadencja Francji jako półrocznego lidera tej
formacji. Gdyby sprawy biegły dotychczasowymi torami, to każdy z po
zostałych 14 członków miałby sukcesywnie swój semestr, a obecnemu
gospodarzowi funkcja ta przypadłaby ponownie w pierwszej połowie
roku 2008. Czy tak będzie, to zależy od spotkania w Nicei, gdyż zapa
dające tam rozstrzygnięcia pośrednio przesądzać będą, ilu członków
w przyszłości będzie liczyła UE i jakie wówczas będą wewnętrzne
mechanizmy rządzenia.
Szczyt w Nicei ma zasadnicze znaczenie dla reformy systemu poli
tycznego, mniejsze zaś dla samych procesów gospodarczych toczących
się w łonie ugrupowania, które wchodzi w fazę zasadniczych wyborów
dotyczących procedur podejmowania decyzji wiążących wszystkie kra
je. Oznacza to także przyszłych członków. To właśnie perspektywa
poszerzenia unii o 13 kolejnych państw intensyfikuje debaty na temat,
jak rządzić, by cała formacja funkcjonowała sprawnie, a zarazem decy
zje były w miarę bezkonfliktowo akceptowane.
Jest to problem wielkiej wagi, gdyż coraz wyraźniej widać, że
wszystkie koncepcje - od stosowania tzw. kwalifikowanej większości,
gdzie sprzeciw jednego tylko kraju znoszony byłby pozostałą większo
ścią głosów, do mechanizmu tzw. podwójnej większości, gdzie wyma
gane byłoby nie tylko uzyskanie poparcie większości krajów, ale rów
nocześnie krajów, w których w sumie żyje większość ludności całej
unii - wywołują wielkie emocje. Jak oczekiwać, że na przykład Brytyj
czycy zgodzą się - wbrew woli swego parlamentu i większości oby-

wateli - aby unijna większość ustalała ich obciążenia podatkowe? Albo
jak państwa nadbałtyckie mają przyjąć rozwiązanie „podwójnej więk
szości”, co w ich przypadku oznaczać może, że wielokrotnie mogłyby
być zmuszone przyjmować niechciane przez siebie rozwiązania?
To już są trudne sprawy, a będą jeszcze trudniejsze po poszerzeniu
Unii, co staje się coraz bardziej widoczne, między innymi w powściągli
wości okazywanej przez państwa nordyckie czy domaganiu się więk
szych wpływów przez Hiszpanię. Przyjęcie mechanizmu „podwójnej
większości” (przy którym notabene znaczenie Polski byłoby proporcjo
nalnie większe niż to wynika z naszego udziału w globalnej produkcji
czy też w obrotach handlowych) oznaczałoby niejednokrotnie, że wdra
ża się w jakimś kraju rozwiązania systemowe i regulacje prawne wbrew
narodowemu stanowisku, które wyraża jego rząd i parlament. Ale - jak
wiemy - zdarza się, że rządy i parlamenty racji nie mają; i w Berlinie,
i w Wilnie. Czy zechcą przeto ograniczyć swe władztwo w imię wspól
nego dobra? Przy czym wspólnota wyższego rzędu - europejska - góro
wać musiałaby nad wspólnotą rzędu niższego - krajową. Nicea pokaże,
jak daleko nam jeszcze do tego.
Pokaże ona też i coś innego. Otóż w oficjalnych dokumentach
i wypowiedziach Unia Europejska przez wszystkie te lata nie podnosi
ła wprost kwestii relatywnie niskiego poziomu rozwoju Europy Środ
kowowschodniej jako głównej bariery na drodze integracji ich gospo
darek z Europą Zachodnią. Niby nie wypadało, ponieważ akcentowa
ne były głównie wątki polityczne oraz formalno-prawne. Z tego też
punktu widzenia kraje posocjalistyczne osiągnęły sporo. Na niektórych obszarach nasze regulacje albo już dorównują, albo też niewiele
pozostają w tyle za unijnymi. Co zaś do efektywności ich stosowania,
niestety jest znacznie gorzej - między innymi ze względu na brak
doświadczeń, lekceważenie znaczenia budowy rynkowych instytucji
w początkowych latach transformacji, słaby poziom części kadr, ogól
nie niższy stan kultury rynkowej, relatywnie mniejszą stabilność poli
tyczną. Teraz jednak stosunek tamtej części Europy do naszej zmieniać
się może na coraz mniej korzystny. Właśnie ze względu na jakościowe
różnice w poziomach rozwoju. Nadal wszakże nie będzie mówiło się
o tym w oficjalnych dokumentach.

Dziesięć lat temu - gdy wraz z nadejściem transformacji nadszedł
też czas postawienia kwestii zjednoczenia Europy - nikt nie spodzie
wał się tak marnych efektów w sferze realnej gospodarek posocjalistycznych. Można było przecież osiągnąć dużo więcej mniejszym kosz
tem. Niestety, stało się inaczej. Nawet w Polsce - kraju względnego
sukcesu z punktu widzenia wzrostu gospodarczego - PKB jest ledwie
o około 28 procent wyższy niż w roku 1989. Gdyby nie karygodne
błędy wpierw szoku bez terapii i ostatnio schładzania bez sensu, mógłby
być większy o blisko 50 procent.
Gdy spojrzeć na pozostałych kandydatów, to dystans dzielący
poziom rozwoju Europy Wschodniej i Zachodniej zwiększył się jesz
cze bardziej. W ślad za tym wszystkie nasze niedostatki coraz bardziej
rzucają się w oczy jej mieszkańcom i politykom, zniechęcając ich do
autentycznego popierania integracji. Za zjednoczeniem opowiada się
mniejszość społeczeństw unii, a proces ten animuje teraz bardziej po
lityczna niż ekonomiczna siła. O tym w dokumentach z Nicei się nie
pisze. O tym tam się mówi.

witaliśmy nowe „na
niby” milenium, a gdy nadchodzi to prawdziwe - dominują nastroje
minorowe. Choć powinno nam na tym bardzo zależeć, scena polityczna
zniechęca uczciwych i rozumnych ludzi do angażowania się w sprawy
publiczne. Pesymizm narasta jednak głównie dlatego, że coraz bardziej
wychodzi z worka polityki gospodarczej ostatnich trzech lat szydło serii
fatalnych błędów koncepcyjnych i implementacyjnych. Nadchodzący czas
Świąt i Nowego Roku tradycyjnie skłania do puszczania w niepamięć
wielu przewinień i bratanie się w zalewie dobrych życzeń. Są wszakże
błędy niewybaczalne, skoro można było posłuchać mądrych rad i ich
uniknąć. Są też życzenia niepoważne, jeśli wobec narastającej biedy
życzy się fortuny albo w obliczu bankructwa opłacalnych inwestycji.
Acz są i pozytywne procesy, to dzieją się one nadmiernym kosz
tem społecznym lub też na korzyść wąskich grup interesów i ich par
tyjnego zaplecza. Niekiedy jest nieco lepiej pod wpływem czynników
zewnętrznych. W tym półroczu odnotowujemy poprawę w sferze han
dlu zagranicznego, ale było to spowodowane dobrą koniunkturą w Unii
Europejskiej i aprecjacja euro. Teraz jednak ten pozytywny impulsu
wygasa. Dodatkowym czynnikiem wzrostu eksportu - skądinąd wciąż
niższego tak od potrzeb bilansu płatniczego, jak i potencjału naszej
gospodarki - jest stagnacja popytu wewnętrznego. To zaś implikuje
narastające niezadowolenie zarówno krajowych producentów (ograni
czenia możliwości zbytu), jak i konsumentów (ograniczenia dynamiki
dochodów realnych). O ile popyt wewnętrzny w latach 1997-98 wzra
stał średnio o 7,9 procent rocznie, to w latach 1999-2000 już tylko

o 4,6, a na następny rok (Szczęśliwego Nowego Roku!) przewiduje się
ledwie 3,9 procent.
Coraz bardziej ewidentne dla wszystkich obiektywnych obserwato
rów jest, że nie tylko wielce chybiona okazała się polityka finansowa
rządu koalicji AWS-UW, ale nie sprawdza się także polityka monetarna
banku centralnego. W konsekwencji negatywnie wpływa to na stan sfe
ry realnej - oszczędności, zapasy, inwestycje, produkcję, handel, kon
sumpcję. Umiarkowane ożywienie w eksporcie w dużej mierze wzięło się
z deprecjacji złotego, teraz zaś znowu nastąpiła jego aprecjacja. Dlaczego?
Otóż z oczywistego faktu przestrzelenia optymalnej wysokości nominal
nych stop procentowych wskutek błędnych decyzji wpierw o ich skoko
wym podwyższeniu, a teraz - gdy realne stopy procentowe wzrosły o pra
wie dwa punkty procentowe w ślad za nieco niższą inflacją - braku
śmiałej i mądrej decyzji o ich redukcji. Oprocentowanie polskich obliga
cji jest aż o około 420 punktów bazowych wyższe niż węgierskich, choć
inflacja jest na Węgrzech nieco wyższa (w październiku 9,9 i 10,4 pro
cent). Takie zróżnicowanie jest niezwykle intratne dla zagranicznego
kapitału spekulacyjnego, który wartko płynie i– poprzez zwiększony
popyt na złotego - powoduje znowu jego przejściową aprecjację. W spo
sób oczywisty szkodzi to w obecnej fazie polskiej gospodarce hamując
eksport, od zintensyfikowanie którego tak wiele zależy. Nic dziwnego,
że tempo produkcji spada, a bezrobocie rośnie.
Niektórzy przeto sądzą, że teraz alternatywa dotyczy już jedynie
wyboru „mniejszego zła”. Utrzymywanie stóp procentowych na irracjo
nalnym poziomie musi nasilić tendencje stagnacyjne, a ich obniżenie
mogłoby przyspieszyć inflację. O ile pierwsza teza jest prawdziwa (prze
cież już tego doświadczamy), to druga jest fałszywa. W aktualnych wa
runkach zmniejszenie stóp procentowych pociągnęłoby za sobą tak oży
wienie produkcji oraz wzrost zatrudnienia, jak i spadek inflacji. Dramat
polega na tym, że korzystna dla nas korekta polityki finansowej nie
zostaje na czas wykonana. A już bez mała tragedią jest (choć niektórzy
mówią, że to tragifarsa), iż polityka nie potrafi z tego wyciągnąć właści
wych wniosków. Karawana idzie dalej...
Tak oto polityka finansowa sama siebie zapędziła w ślepy zaułek,
z którego przy jej kontynuacji trudno będzie wybrnąć bez dalszego

regresu w sferze realnej. Wpierw, na początku lat 90., mieliśmy do
czynienia z „twórczą destrukcją”, która okazała się kpiną z schumpeterowskiej teorii wyjaśniającej istotę postępu poprzez działanie mechani
zmu nieustannego obumierania starych technologii i ich wypierania przez
nowe. Pod koniec dekady mamy natomiast do czynienia już tylko z wielce
nietwórczą destrukcją.
Cięcia wydatków budżetowych przy równoczesnym wyśrubowaniu
stóp procentowych są bardzo bolesne dla ludności, ale już nie są dosta
tecznie atrakcyjne dla kapitału zagranicznego, który jest zaniepokojony
niemożnością skonstruowania sensownego budżetu i rozchwianiem sceny
politycznej. Zagraniczni inwestorzy nie są skłonni inwestować na długie
terminy, a na krótkie czynią to z coraz większą powściągliwością i na
coraz wyższy koszt obciążający polskiego podatnika i przedsiębiorcę.
Oto zgubne skutki polityki ostatnich lat, w rezultacie której obecny
minister finansów niewiele rozsądnego może uczynić, gdyż przytłacza
go destrukcyjna spuścizna pozostawiona przez poprzednika.

i podejmowanych przez rząd wspólnie z NBP
prób przywrócenia pożądanych zewnętrznych relacji ekonomicznych,
rok 2000 kończy się podobnie jak poprzedni. Niedobrze. Ani cięcia
wydatków budżetowych dokonywane pod hasłem dyscypliny budżeto
wej, ani utrzymywanie wygórowanych stóp procentowych pod hasłem
przeciwdziałania inflacji, ani też koordynacja obu tych działań pod ha
słem przywrócenia równowagi zewnętrznej nie dają oczekiwanych re
zultatów. Budżet zadłużony jest ponad własne możliwości, inflacja (li
cząc przeciętnie rocznie) jeszcze w roku 2001 będzie wyższa niż w 1999,
a deficyt na rachunku obrotów bieżących utrzymuje się na wysokim
poziomie ponad siedmiu procent PKB. A wszystko to przy niskiej dyna
mice wzrostu, która według zgodnych opinii organizacji międzynarodo
wych, banków inwestycyjnych i zagranicznych ośrodków badawczych
w nadchodzącym roku będzie jeszcze niższa.
W odróżnieniu od atmosfery dominującej przed rokiem obecnie
fakty te wywołują mniej alarmistyczne reakcje. Jedni pogodzili się
z nieskutecznością realizowanej po 1997 roku polityki, innym nato
miast wcale ona nie przeszkadza, bo - uczestnicząc w procesach pry
watyzacji, handlu czy też przepływach kapitałowych o charakterze spe
kulacyjnym - wychodzą wcale korzystnie na redystrybucji dochodów.
Fakt; rośnie fala protestów rozmaitych grup społecznych - od pielę
gniarek do pracowników zakładów przemysłu obronnego - ale polity
ka przejmuje się tym umiarkowanie i trwa w fałszywym przekonaniu,

że jest właściwa. Wystarczy tylko przetrwać trudny okres „przepycha
nia” budżetu, który w zasadzie nic w tym syndromie małej dynamiki
i dużej nierównowagi nie zmienia. Oczywiście, oprócz tego, że daje
jeszcze jeden rok na udowadnianie, iż ma się rację, podczas gdy tak
ewidentnie się jej nie ma.
Przed nami święta, a więc i ferwor świątecznych zakupów. W tym
sezonie powinny one odbywać się pod hasłem „Tylko polskie prezen
ty - to dobre prezenty!”. To stworzyłoby jakąś szansę, że wreszcie
zacznie poprawiać się bilans handlowy. Gospodarka w ostatnich trzech
latach jest tak źle prowadzona, że spodziewać się można, iż deficyt
w handlu zagranicznym wyniesie ponownie ponad 14 miliardów dola
rów; żadnej poprawy w porównaniu z ubiegłym rokiem pomimo na
rzucenia tak dużych kosztów społecznych. W kategoriach względnych
oznacza to, że z kolei deficyt obrotów bieżących nadal przekracza
siedem procent PKB. Co gorsza, w ponad 60 procentach jest on finan
sowany dopływem krótkoterminowych inwestycji portfelowych, których właściciele przy okazji robią sobie na gwiazdkę prezent naszym
kosztem. Koszty tu - na barkach podatnika i przedsiębiorcy, zyski tam
- na koncie zagranicznego eksportera i inwestora. Taki oto jest ten
„gwiazdkowy prezent” zafundowany przez naszą politykę niekoniecz
nie naszym producentom i konsumentom.
Zwiększonemu strumieniowi importu towarów konsumpcyjnych
sprzyja nie tylko ferwor świątecznych zakupów, ale i ponowna silna
aprecjacja złotego, która znowu jest zaskoczeniem dla władz monetar
nych. Gdy kilka tygodni temu kurs kształtował się w pobliżu 4,7 złote
go za dolara, prezes NBP twierdziła, że przy aktualnych uwarunkowa
niach to jest jego właściwy poziom. Nieco później - gdy uwarunkowa
nia te w niczym się nie zmieniły - oscyluje on wokół ledwie 4,4
złotego za dolara, ale władze nadal nie chcą zrozumieć, że ma to
ścisły związek z dalszym wzrostem realnych stóp procentowych. Teraz
już nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy doradza obniżenie ir
racjonalnie zawyżonych stóp, ale wykonanie takiego ruchu we właści
wym czasie wydaje się ponad siły banku centralnego. Przekonanie, że
nie mając racji, można ją posiąść tkwiąc w swoim błędnym przekona
niu, jest złym doradcą. W ten sposób nie ma się jej jedynie przez

dłuższy okres i dłużej obdarza się wszystkich takimi „świątecznymi
prezentami” - jednym rózgę, innym lukier.
Utrzymujące się relacje kursowe zachęcają przedsiębiorców i han
dlowców do dodatkowego importu, a konsumentów do kupowania jako
prezentów pod choinkę swoim najbliższym importowanych, a nie krajo
wych towarów. Za granicą niestety nie można tego powiedzieć o pol
skich produktach, zwłaszcza że niekorzystny kurs równocześnie znie
chęca rodzimych producentów i eksporterów do plasowania własnych
produktów pod i na cudzych choinkach. „Na”, bo nie wiele mając do
zaoferowania wymagającymi rynkowi amerykańskiemu, wciąż jeszcze
jesteśmy potęgą w eksporcie tradycyjnych bombek do przystrajania
świątecznych drzewek. Także za oceanem są one popularne, chociaż
nie aż tak jak w Polsce. Jeśli jednak obecna polityka potrwać miałaby
jeszcze przez kilka lat, to i z rynku bombek wypchną nas Chińczycy,
którzy - acz bombek lepszych nie robią - lepiej potrafią posługiwać się
stopą procentową i kursem walutowym.
Tak więc jedyna szansa na ratowanie naszego podupadającego bi
lansu płatniczego, to pokierowanie się sentymentem zgodnie z patrio
tycznym okrzykiem: „Tylko polskie prezenty - to dobre prezenty!”
Wesołych Świąt!

z dotychczasowych amerykańskich prezyden
tów nie obejmował swego urzędu z gospodarką znajdującą się w tak
znakomitym stanie. Gdy George W. Bush - 43-ci prezydent USA - wpro
wadza się do Białego Domu, dominacja amerykańska w świecie jest wy
raźna, tempo wzrostu wysokie, bezrobocie najniższe od pokolenia, a bu
dżet państwa wykazuje znaczną nadwyżkę. Tak się jednak składa, że
akurat może go to martwić, gdyż wiele wskazuje na to, iż podczas rozpo
czynającej się kadencji nie uda się utrzymać tak korzystnej sytuacji. Jej
pogorszenie już od dzisiaj działać będzie na korzyść demokratów.
Kadencja nowego prezydenta jest trudna także ze względów poli
tycznych. Styl, w jakim wygrał wybory, a zwłaszcza fakt, że został wy
brany przez mniejszość współobywateli, będzie rzutował na pozycję
George’a W. Busha. Opozycja demokratyczna kontroluje obie izby sta
nowych kongresów aż w 17 stanach, podczas gdy republikanie jedynie
w 18. W pozostałych 15 stanach sytuacja jest różna; w niektórych demo
kraci przeważają w Senacie będąc w mniejszości w izbie reprezentan
tów, w innych odwrotnie - w Senacie górują republikanie, ale za to nie
dysponują większością w izbie reprezentantów. Natomiast na szczeblu
federalnym Senat podzielony jest równo, co ma istotne implikacje dla
ograniczonej możliwości uchwalania proponowanych przez Biały Dom
ustaw. Oczywiste jest, że wielu przyjąć się nie da. Stąd też panuje
zgodność poglądów, że niezbędna jest koncentracja na sprawach klu
czowych z punktu widzenia utrzymania zdolności rozwojowych i spro
stania konkurencji ze strony innych części światowej gospodarki, w tym
zwłaszcza relatywnie coraz mocniejszej Unii Europejskiej.

George W. Bush musi rządzić głównie w ramach istniejących regu
lacji prawnych i jest w pełni świadom limitowanych możliwości działań
od strony legislacyjnej. Dlatego też już podczas kampanii wyborczej
wskazywał, że skupi się na pięciu priorytetach: reformie ubezpieczeń
społecznych, systemie edukacji, opiece zdrowotnej, zmniejszeniu podat
ków i budowie obronnej tarczy antyrakietowej. Tak krótka lista jednak
i tak wydaje się za długa, gdyż ze względu na kontrowersyjność pew
nych propozycji oraz brak wystarczającej większości w Kongresie nie
które zamiary nie mają szans na wdrożenie. Lepiej zatem od razu z ich
forsowania zrezygnować i zająć się tym, co zarazem ważne i realne.
A są to trzy pierwsze spośród pięciu wymienionych zamierzeń.
Jeśli chodzi o nowy system obrony przeciwrakietowej, to nie ma on
większego uzasadnienia we współczesnym świecie, gdyż doprawdy ani
Irak, ani Korea Północna nie zagraża USA, a amerykański przemysł zbro
jeniowy musi sobie poradzić bez ogromnego dodatkowego strumienia
pieniędzy podatników.
Co zaś tyczy się zapowiadanego radykalnego cięcia podatków
- rzędu 1,3 do 1,6 biliona dolarów w trakcie kolejnych 10 lat - to od
początku jest to zamysł nieracjonalny. Po pierwsze, coraz bardziej wąt
pliwe okazywać będą się przewidywane z nadmiernym optymizmem
nadwyżki budżetowe, zwłaszcza że koniunktura gospodarcza już wy
raźnie słabnie, mniejsze więc od uprzednio zakładanych będą dochody
fiskusa. To pech Busha, że podczas drugiej kadencji prezydenta Clinto
na, wlatach 1997-2000, PKB rósł w imponującym tempie prawie 4,5
procent (notabene, szybciej niż w Polsce w ostatnich latach); dynamiki
tej nie uda się utrzymać w okresie 2001-04.
Po drugie, Amerykanie nie zgadzają się na tak niesprawiedliwe, jak
proponuje nowy prezydent, zmniejszenie podatków. Z ewentualnego
ich cięcia na modłę republikańską w 60 procentach mieliby skorzystać
ci, których roczne dochody przekraczają 100 tysięcy dolarów, średnio
zaś zamożne i biedniejsze grupy ludności zyskałyby na tym niewiele.
Po trzecie, większość Amerykanów - co ważne i ciekawe - nie chce
tak nieroztropnego cięcia podatków, słusznie odpowiadając się za wyko
rzystaniem nadwyżek budżetowych do redukcji długu publicznego.

Będąc zatem prezydentem rozdartej na pół Ameryki - albo, jak
piszą inni, „jednego kraju, ale dwu kultur” - George W. Bush powi
nien ograniczyć się do bardzo trudnych, ale koniecznych reform i dzia
łań o długofalowych implikacjach rozwojowych. Niezbędne są zmiany
w szkolnictwie, gdyż młodzież amerykańska - zwłaszcza ze szkół śred
nich - coraz bardziej pozostaje z tyłu za swoimi rówieśnikami z in
nych rozwiniętych krajów. Konieczna jest dogłębna reforma ochrony
zdrowia, gdyż zaiste społecznym skandalem jest, że w najbogatszym
kraju świata aż 44 miliony ludzi nie ma w ogóle jakiegokolwiek ubez
pieczenia zdrowotnego. I wreszcie czas najwyższy na reformę ubez
pieczeń społecznych, gdyż tendencje demograficzne wyraźnie poka
zują, że obecny system nieuchronnie traci swoją wydolność. Stosunek
tych co płacą podatki i składki do tych, którzy z nich korzystają, spad
nie z 3,4 obecnie do 2 w roku 2040. Choć prezydent Bush rządzić
będzie prawdopodobnie tylko 4 lata, to jednak powinien myśleć i o tym,
co jego kraj czeka za lat 40. Tak jak 40 lat temu robił to John F. Kenne
dy. Jak ten czas szybko leci!

jest wszechobecna globalizacja, to rów
nocześnie w wielu zakątkach Ziemi trwają procesy integracji regional
nej. Jedne są bardziej zaawansowane, inne mniej, ale wszystkie warto
postrzegać również na tle globalizacji. Tym bardziej, że niektórzy inte
lektualiści i politycy sądzą, iż regionalne ugrupowania mogą chronić jak
antidotum przed dominacją światowego kapitalizmu, który często utożsamiany jest z „westernizacją” albo - gdy tym „Zachodem” jest się już od
dawna - z „amerykanizacją”. Te ugrupowania wszakże postrzegać trze
ba jako swoisty wehikuł promujący bardziej zrównoważone dojrzewa
nie zintegrowanego rynku światowego. Liczne i silne instytucje regio
nalne mogą wnieść więcej ładu i równowagi do globalnego układu
ekonomicznego i politycznego, co powinno sprzyjać dalszemu postępo
wi „globalizacji z ludzką twarzą”, a nie stanowić dla tego procesu alter
natywy. To byłoby bowiem nieracjonalne.
W takim przekonaniu utwierdza mnie także przebieg dyskusji
podczas interesującej międzynarodowej konferencji oceniającej pierw
szą dekadę posocjalistycznej transformacji, a na tym tle europejskie
wyzwania i szanse oraz rolę tzw. Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.
Akurat Włochy pełnią funkcję przewodniczącego Inicjatywy, stąd też
spotkanie polityków i uczonych z 17 krajów członkowskich odbyło się
w Forli pod Bolonią.
Gdy w listopadzie 1989 roku, na spotkaniu w Budapeszcie, rodziła
się ta inicjatywa, Polski tam nie było. Początkowo uczestniczyły w niej
tylko cztery państwa - Austria, Jugosławia, Węgry i Włochy - powstało
więc tzw. Quadragonale. Rok później włączenie się ówczesnej Czecho-

słowacji poszerzyło formułę. W roku 1991 dołączyła Polska i wyłoniło
się Hexagonale. Gdy zaś w kolejnym roku - po rozpadzie dawnej
Jugosławii na pięć niezależnych republik - trzy z nich, tj. Bośnia i Her
cegowina, Chorwacja i Słowenia pozostały w ramach tego luźnego sto
warzyszenia, przyjęto obecną nazwę. Gdy w następnym roku dołączy
ła jeszcze Macedonia, a zarazem wyodrębniły się niezależne Czechy
i Słowacja - ugrupowanie liczyło 10 członków. W roku 1996 dołączyły
kolejne kraje: Albania, Białoruś, Bułgaria, Mołdowa, Rumunia i Ukra
ina. Cykl się domknął, gdy w listopadzie 2000 roku nowa Jugosławia
przystąpiła do Inicjatywy, która teraz liczy 17 członków, w tym 15 państw
posocjalistycznych - od najbardziej rozwiniętej Słowenii do najbardziej
zacofanej Albanii.
W ugrupowaniu tym prym wiodą Włosi, którzy również w najwięk
szym stopniu finansują różne formy aktywności Inicjatywy. Polegają one
nie tylko na działalności edukacyjnej, pracach studialnych oraz pomocy
technicznej, zwłaszcza z zakresu funkcjonowania rynków finansowych
oraz prawa gospodarczego, ale także - we współdziałaniu z EBOiR - na
doprowadzaniu niektórych wstępnych pomysłów dotyczących rozwią
zywania lokalnych i regionalnych problemów strukturalnych i produk
cyjnych do fazy projektów inwestycyjnych znajdujących twarde finanso
wanie bankowe, jak na przykład pomoc w zorganizowaniu hurtowego
rynku płodów rolnych w Chorwacji.
Inicjatywa Środkowoeuropejska to jednak coś więcej. Geopolitycz
ne położenie skazuje kraje w niej uczestniczące na poszukiwanie coraz
to nowych form współpracy i sukcesywnego zbliżania się nie tylko na
płaszczyźnie ekonomicznej. Być może kiedyś wszystkie one znajdą
się w ugrupowaniu, gdzie zakres integracji jest niepomiernie większy
- w Unii Europejskiej - ale to bardzo odległa perspektywa dla niektórych krajów. Pomimo wciąż jakżeż zróżnicowanych poziomów rozwo
ju sąsiedztwo i bliskość kulturowa powinna skłaniać to pogłębiania
współpracy w regionie. Okazuje się jednak, że cały czas jest to bardziej
postulat niż rzeczywistość; jeśli kontakty się rozwijają, to głównie dwu
stronne. A i to w przypadku wielu państw dość mizernie.
Inicjatywa Środkowoeuropejska nie ma, oczywiście, przyszłości jako
regionalne ugrupowanie integracji ekonomicznej. Jest to jednak godne

uwagi forum współpracy w innych dziedzinach, zwłaszcza kultury i roz
woju kontaktów - także gospodarczych - poprzez coraz pełniejszą inte
grację w małych regionach. Pomiędzy Adriatykiem a Bałtykiem jest po
nad 30 tzw. Euroregionów i ich rozwojowi bynajmniej nie zagraża ani
globalizacja, ani integracja europejska. Wręcz odwrotnie.

Afryka wciąż znajduje się
wzłej sytuacji ekonomicznej. Bieda i nędza wręcz uniemożliwia twórczą
integrację społeczną na lokalną i regionalną skalę. Bieda i nędza umożli
wia natomiast utrzymywanie się coraz to nowych konfiguracji skorumpo
wanych reżimów i – co gorsza - wraz z trwającymi konfliktami etniczny
mi jest nieustanną pożywką dla starć zbrojnych. Większość toczących się
na świecie konfliktów militarnych przelewa się przez ten kontynent, co
w sposób oczywisty przyczynia się do jeszcze większego ubóstwa.
Wydawało się, że upadek systemu kolonialnego, który rozsypał się
jak domek z kart w latach 60., otworzy drogę do trwałego wzrostu
gospodarczego tej najbardziej zacofanej części świata. Tak się jednak
z wielu względów nie stało. Podczas gdy inni - wpierw olbrzymia część
Azji, później kolejne kraje Ameryki Łacińskiej - poszły do przodu, Afry
ka rozwija się marnie, a niekiedy wręcza wcale.
Zważywszy na wciąż wysoki przyrost naturalny, w wielu krajach
nawet jeśli odnotowuje się wzrost produkcji rzędu 2-3 procent, ozna
cza to spadek jej poziomu na mieszkańca, a tym samym dalsze cofanie
się. W latach 1998-99 PKB na mieszkańca spadł o około 1 procenta,
podczas gdy cała gospodarka światowa odnotowała odczuwalny wzrost.
Podobnie dzieje się też w latach 2000-01. Ale przecież i z tego punktu
widzenia, podobnie jak od strony kulturowej, jest to nader zróżnico
wany kontynent.
W większości krajów Afryki wzrost wlatach 90. nie gwarantował
odczuwalnej zmiany sytuacji materialnej ludności. Jednakże w 14 z nich
- w krajach, które nie wikłają się w wyniszczające konflikty militarne,

reformują swoje struktury i instytucje, a państwo potrafi sensownie za
angażować się w politykę rozwojową dbając o kapitał ludzki oraz inwe
stycje infrastrukturalne - przeciętne tempo wzrostu podczas minionego
dziesięciolecia przekraczało 4 procent rocznie. Można to uznać za dolny
limit wzrostu stwarzającego jakieś realne szanse na stopniową emancy
pację w rozwijającej się szybko światowej gospodarce. Przez krótszy
okres niektóre kraje potrafią rozwijać się jeszcze szybciej. Na przykład
Demokratyczna Republika Kongo, Mozambik i Uganda uzyskały w ubie
głym roku przyrost PKB aż o około 7 procent, ale to są raczej incydenty
potwierdzające regułę, że afrykańska część globu wciąż jeszcze poszu
kuje swego sposobu na przyszłość.
Iluzoryczne raz jeszcze okazało się przekonanie, że może udać się
wyrwać z okowów nędzy dzięki pomocy zagranicznej, w której mitycz
ną moc wielu (także w naszej części świata) chciałoby nadal wierzyć.
Oficjalna pomoc dla Afryki zmniejszyła się - i to w trakcie skądinąd
i tak „siedmiu chudych lat” - aż o 40 procent, spadając z 17,9 miliarda
dolarów w roku 1992 do ledwie 10,8 miliarda w roku 1999. Wysychający jak saharyjska rzeka o bezdeszczowej porze strumień oficjalnego
zewnętrznego finansowania bynajmniej nie jest kompensowany zagra
nicznym kapitałem prywatnym, w którego cudotwórczą moc z kolei skłon
ni są uwierzyć inni. Trudno mówić o istotniejszym ekonomicznym zna
czeniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako źródle finansowa
nia rozwoju, skoro dopływa ich rocznie na kontynent tylko 2,5 miliarda
dolarów, z czego połowa do przemysłu naftowego Angoli i Nigerii. Po
mijając RPA i kilka innych państw, aż 40 krajów konkurować musi o po
zyskanie w sumie 275 milionów takich inwestycji, trudno więc tam do
szukiwać się remedium na stagnację i biedę.
A bieda jest wielka i nawet my na jej tle wyglądamy nader zasob
nie, skoro aż 300 milionów Afrykanów żyje za nie więcej niż 65 centów
dziennie, przy czym najwięcej nędzy jest w Etiopii, Demokratycznej
Republice Kongo, Burundi i Sierra Leone. Nie trudno dostrzec, że do jej
pogłębiania przyczyniają się ciągnące się latami konflikty zbrojne, w których przecież używa się broni zakupionej nie z afrykańskich fabryk.
Jeśli zatem w tych dniach szefowie Banku Światowego - James
Wolfensohn - oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego - Horst

Koehler - odbywają kolejną podróż po Afryce, powinna to być okazja
do całkowitego skreślenia przez kraje bogate długu zagranicznego naj
biedniejszych krajów. Spośród 41 państw tzw. HIPC - najbiedniejszych
i zarazem ponad siły zadłużonych gospodarek - aż 33 znajduje się w Afry
ce. I płacą one z tego tytułu najbogatszym krajom świata więcej niż od
nich uzyskują. Nic dziwnego, że tak skrajnie biednie żyje się wciąż na
skraju tej globalnej wioski.

OECD skupia tylko 30 państw, które - formalnie biorąc zaliczane są do najbardziej rozwiniętych gospodarek rynkowych, to
organizacja ta adresuje swoją działalność także do państw pozostający
poza jej ramami. Formalnie, gdyż dołączenie do OECD w ostatnich
latach sześciu nowych członków - w kolejności Meksyku, Czech, Wę
gier, Polski, Korei Południowej i ostatnio Słowacji - komplikuje nieco
oblicze tej organizacji. Nowi członkowie nie są bowiem najbardziej
rozwinięci ani z punktu widzenia poziomu produkcji, ani też od stro
ny dojrzałości i wyrafinowania instytucji gospodarki rynkowej. Ale i to
ma czasami swoje zalety, gdyż w pewnych sytuacjach ich doświadcze
nia mogą okazać się nawet bardziej przydatne niż gospodarek za
awansowanych w rozwoju.
Z inspiracji przede wszystkim Japończyków już po raz piąty odby
wa się konferencja na temat rozwoju sektora finansowego w krajach
Azji Środkowej. Po pierwszym spotkaniu zorganizowanym w 1995 roku
w Istambule, rok później - już w siedzibie OECD w Paryżu - zajęto się
złożoną kwestią złych długów i restrukturyzacją banków, w roku 1997
finansowaniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz długookresowy
mi instrumentami finansowymi, a w roku 1998 rozwojem rynku kapita
łowego. Teraz - po kilkuletniej przerwie związanej z trudnościami, jakie
przechodził Development Center OECD - odbywa się kolejne spotka
nie, tym razem poświęcone różnym aspektom rozwoju sektora banko
wego, zwłaszcza związanym z bezpieczeństwem jego funkcjonowania.
Konferencja, organizowana we współpracy z Bankiem Światowym
i EBOiR, adresowana jest do kierownictw i ekspertów banków central-

nych pięciu poradzieckich państw środkowoazjatyckich - Kazachstanu,
Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu - oraz do Azer
bejdżanu i Mongolii. Bez wątpienia w wielu sprawach stricte technicz
nych mogą oni - podobnie jak my to czyniliśmy kilka jeszcze lat temu
- bardzo wiele nauczyć się od „starych” krajów członkowskich OECD,
stąd też w konferencji udział biorą fachowcy między innymi z Kanady,
Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Jednakże niekiedy jeszcze więcej dowiedzieć można się czerpiąc
z naszych - polskich i czeskich, węgierskich i słowackich - doświad
czeń. Choć nie wszystkie - co cieszy - to jednak większość z typo
wych problemów nękających słaby sektor bankowy posocjalistyczne
gospodarki Europy Środkowowschodniej już przezwyciężyły. Może przy
okazji zbyt szybko i zbyt wiele banków przekazując w ręce kapitału
obcego, ale przede wszystkim poprzez ich skuteczną restrukturyzację,
dokapitalizowanie i sensownie zorganizowany nadzór. Teraz przycho
dzi zatem dzielić się zdobytymi doświadczeniami, a OECD tworzy ku
temu dogodne forum.
Wiele jest różnic strukturalnych i instytucjonalnych pomiędzy trans
formowanymi gospodarkami Europy i Azji. Chociaż kiedyś wszyscy
razem byliśmy w RWPG, to dzisiaj nie ma to już najmniejszego znacze
nia, a różnice między posocjalistycznymi członkami OECD oraz poradzieckimi republikami środkowo-azjatyckimi są istotne. Wiele proble
mów z funkcjonalnością sektora bankowego bierze się w tamtych kra
jach z jednej strony z niedostatecznego stopnia niezależności banków
centralnych, z drugiej natomiast z bardzo wciąż słabej kondycji realnej
sfery gospodarki.
O ile w Polsce poziom PKB w bieżącym roku sięga 127 procent
wielkości z roku 1989, to pośród azjatyckich członków Wspólnoty
Niepodległych Państw waha się on od ledwie 46 procent w Tadżyki
stanie i 50 w Azerbejdżanie do 68 procent w Kazachstanie i 95 w Uz
bekistanie. Ma to oczywiste implikacje dla utrzymywania się portfela
złych długów i ogólnej niskiej płynności finansowej. W takiej sytuacji
niska jest także skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania,
co w sposób oczywisty limituje możliwości ekspansji kredytowej ban
ków komercyjnych.

Droga do poprawy sytuacji - podobnie jak u nas po załamaniu
produkcji na początku lat 90. i w konsekwencji wpędzeniu wielu ban
ków w stan kryzysowy - prowadzi zarówno przez dokapitalizowanie
państwowych instytucji pośrednictwa finansowego, jak i przede wszyst
kim przez dalsze zmiany instytucjonalne. Dokapitalizowanie wszakże
jest szczególnie trudne ze względu na kiepską sytuację fiskalną i nader
ograniczone możliwości budżetowe. Stąd też w programach restruktu
ryzacji finansowej uczestniczyć muszą także organizacje międzynaro
dowe - zwłaszcza Bank Światowy - oraz szerszym frontem musi być
do nich dopuszczany prywatny kapitał zagraniczny. A ten, odwrotnie
niż w naszym regionie, wcale się do tego nie kwapi, choć - co zrozu
miałe - okazuje swoje zainteresowanie wchodzeniem do tych krajów,
które dysponują obfitymi zasobami energetycznymi, a więc do Azer
bejdżanu, Kazachstanu czy Turkmenistanu. Nie można tego zaś po
wiedzieć o Tadżykistanie. Góry tam równie solidne jak w Szwajcarii,
ale banki - bynajmniej.

jest na Węgrzech o 3,8 punktu procentowego wy
ższa niż w Polsce (odpowiednio w lutym br. w porównaniu do lutego
2000 roku 10,4 i 6,6 procent). Krótkoterminowa stopa procentowa jest
tam o 6,94 punktu niższa (sic!) aniżeli w Polsce (odpowiednio 11,15
i 18,09 procent). W konsekwencji zróżnicowanie rentowności lokowa
nia w polskie i węgierskie papiery wynosi w przypadku pięcioletnich
rządowych obligacji aż 343 punkty bazowe (330 w porównaniu z Cze
chami oraz 365 w stosunku do Słowenii). Zróżnicowanie to ponownie
wzrasta, przyciągając zwłaszcza krótkoterminowy kapitał spekulacyjny,
który wartko płynie do Polski, nader łatwo bowiem może zarobić tutaj
krocie bez większego - jak dotychczas - ryzyka. Oczywiście, dzieje się
to na koszt polskiego podatnika, przedsiębiorcy i konsumenta.
Podatnika, gdyż tak wysokie, irracjonalnie wyśrubowane stopy
procentowe nie są li tylko i wyłącznie skutkiem gry sił rynkowych na
rynku pieniężnym, ale fundamentalnie błędnej polityki banku central
nego, który obciąża wysokimi odsetkami budżet państwa. O ile - nie
stety - może zdarzać się, że od czasu do czasu panikują rynki, to
nigdy nie powinien panikować centralny bankier. Tak się niestety
stało, kiedy pół roku temu zupełnie niepotrzebnie podniesiono pod
stawowe stopy procentowe, zwiększając tym samym i tak już dosta
tecznie duże koszty obsługi długu publicznego pokrywane przez nas
wszystkich jako podatników. Hipokryzją jest w tej sytuacji domaganie
się przez NBP dalszego cięcia wydatków, które i tak w wielu segmen
tach sfery usług społecznych już od dłuższego czasu realnie spadają,
co jest dotkliwie odczuwane przez różne grupy ludności - od pra-

cowników nauki poprzez pielęgniarki po policję - a w konsekwencji
przez nas wszystkich.
Na koszt przedsiębiorcy i to po trzykroć. Po pierwsze, dźwigać on
musi relatywnie duże koszty finansowe korzystając z drogiego kredytu
inwestycyjnego i obrotowego. Po drugie, ponosi on ryzyko kursowe, co
wielu potencjalnych eksporterów doprowadziło do nieopłacalności, gdyż
dali naiwną wiarę oświadczeniu byłej prezes NBP, że onegdajszy kurs
sięgający 4,70 złotych za dolara odzwierciedlał jakoby rzeczywistą war
tość złotego. Już kilka tygodni później, w wyniku prowokowanego wy
górowanymi stopami procentowymi popytu na polski pieniądz, przesta
wiły się cyferki i kurs wynosił tylko 4,07, a przejściowo był jeszcze
mniej korzystny dla eksportu, o ekspansji którego tyle się mówi, a tak
mało robi. Po trzecie, cierpi on wskutek spadającego zbytu własnych
wyrobów, gdyż ograniczany jest także popyt wewnętrzny, a przy okazji
w lepszej pozycji konkurencyjnej stawiani są zagraniczni producenci,
gdyż dużo tańszy jest import. Oczywiście, w ślad za tym słabnie aktyw
ność w sferze produkcji i rośnie bezrobocie.
Na koszt konsumenta, gdyż producenci i handlowcy nie ustają w wy
siłkach na rzecz przerzucania kosztów wysokich odsetek w ceny dostar
czanych dóbr i świadczonych usług, próbując w ten sposób kompenso
wać sobie swoje wydatki wynikające z wysokich stóp procentowych.
Działa to przecież pro- a nie antyinflacyjnie, gdyż płaci się z tego tytułu
więcej, a nie mniej.
Ponoszone przez polskiego podatnika, przedsiębiorcę i konsumen
ta dodatkowe koszty są, oczywiście, źródłem dodatkowych dochodów
kapitału spekulacyjnego, w dużej mierze zagranicznego. Nic dziwnego
zatem, że jest skłonny wychwalać - także poprzez zaprzyjaźnione me
dia i partie działające na naszym gruncie - taką politykę i jej autorów.
Ci zaś nie mają z czego być dumni, gdyż nieustannie przybywa im
powodów do wstydu. Wstyd bowiem wielki doprowadzić kwitnącą go
spodarkę do stanu, w którym PKB w bieżącym kwartale wykazuje już
bez mała tendencje stagnacyjne, zwiększając się niewiele ponad 1 pro
cent, gdy cztery lata temu - na przedwiośniu 1997 roku - rósł aż o 7,5
procent! Wstyd nie mniejszy twierdzić, że obniżkę inflacji spowodowała
jedynie restrykcyjna polityka pieniężna, podczas gdy z jednej strony jest

to skutkiem obniżających się cen energii, z drugiej natomiast inflacja jest
wciąż wyższa o cały punkt procentowy niż dokładnie dwa lata temu
(w lutym 1999 roku wynosiła jedynie 5,6 procent).
Co ciekawe, dzisiaj już nawet instytucje pośrednictwa finansowe
go, w tym najbardziej znane zagraniczne banki inwestycyjne, są zanie
pokojone polityką kierownictwa NBP. To już podcinanie gałęzi, na
której one same wciąż jeszcze wygodnie siedzą. Będąc daleko od
doktrynerstwa wyznawanego przez część kierownictwa NBP rozumie
ją też, że jeśli nastąpi głębokie załamanie kursu walutowego i postępować będą zjawiska kryzysowe w sferze realnej, to nie będzie można
aż tak łatwo robić, aż tak lukratywnych interesów. Może zatem nacisk
płynący z tamtej strony wymusi właściwe działania po stronie polityki
pieniężnej, skoro nie jest ona podatna na racjonalne argumenty biorą
ce pod uwagę nasze interesy?

też przyszła wiosna. I była ona z pewno
ścią „nasza”, choć wtedy oznaczało to coś więcej, bo i „nas” było jakby
więcej. Akurat kończyły się historyczne obrady „Okrągłego Stołu”
- tego polskiego wynalazku ułatwiającego znalezienie w miarę twór
czego kompromisu w dość trudnej i złożonej sytuacji wewnętrznej.
A i otoczenie zewnętrzne dalekie przecież było od ideału. Tamten
kompromis miał zasadniczo charakter polityczny, choć jego zawarcie
- jak wtedy wielu zasiadających przy tym narodowym meblu sądziło
- służyć miało usprawnieniu funkcjonowania gospodarki i nadaniu jej
ponownie impetu rozwojowego.
Proces postępującego „zmęczenia” starego systemu zbiegał się w cza
sie z intensyfikacją globalizacji stosunków ekonomicznych. Mało kto
postrzegał wówczas nasze obrady w takim szerszym kontekście, ale
przecież ex post nie ulega wątpliwości, że tylko koincydencja tych dwu
historycznych okoliczności mogła przesądzić późniejszy kierunek zmian.
Dzisiaj wiadomo już, że bieg wydarzeń w latach 90. to nie tylko skutek
naszych porozumień (i nieporozumień, jak w przypadku zgubnej, na
rzuconej ze względów politycznych przez „Solidarność”, powszechnej
indeksacji dochodów, co doprowadziło do epizodu hiperinflacyjnego),
ale także całkowicie od nas niezależnego postępu globalizacji, która
wywiera na współczesności swoje piętno nie mniej wyraziście niż posocjalistyczna transformacja.
Pamiętać wszakże trzeba, że również w warunkach globalizacji ist
nieje nie tylko możliwość, ale wręcz konieczność nieustannego dbania
o własne narodowe interesy. Jak daleko nie posunęłoby się otwarcie na

kontakty gospodarcze z resztą świata, wciąż można i trzeba troszczyć
się o własne podwórko. W każdym przeto z tych dwunastu minionych
lat było (i nadal jest) miejsce na podporządkowaną naszym priorytetom
politykę wzrostu produkcji i rozwoju społeczno-gospodarczego. Z pew
nością tak to rozumiano podpisując wtedy porozumienia „Okrągłego
Stołu”, choć - także z pewnością - nie wszyscy potem chcieli czy potra
fili takim pryncypiom służyć.
To jednak nie przekreśla wielkiej historycznej wartości i dorobku
„Okrągłego Stołu”. Ani z jego ducha, ani z jego litery bynajmniej nie
wynikała nieuchronność późniejszych potknięć i poważniejszych ułom
ności niektórych reform systemowych i praktyki gospodarczej. Błędy te
wzięły się albo z oparcia polityki o złą teorię ekonomiczną, albo z pod
porządkowania przedsiębranych działań partykularnym interesom. A naj
częściej ze zgubnej zbitki obu tych schorzeń.
Atmosfera „Okrągłego Stołu” była jedyna w swoim rodzaju. Wielu
z nas pomimo jej wzniosłości i poczucia historycznego wymiaru czasu
starało się zachować maksimum pragmatyzmu. Wielu, ale nie wszyscy,
stąd pewnie niejeden z uczestników wolałby, aby dzisiaj do szczegółów
z tamtych dni nie wracać. Naopowiadano bowiem przy tym meblu także
wiele ekonomicznych niedorzeczności. Częściej zatrącały one populizmem
niż liberalizmem. Pomiędzy Scyllą a Charybdą tych właśnie dewiacji trze
ba było płynąć później - przez lat minionych dwanaście - i trzeba będzie
tak czynić podobnie przez wiele jeszcze lat, które dopiero nadejdą.
Pragmatyzm „Okrągłego Stołu” umożliwił zawarcie porozumienia,
które na tamten czas stanowiło przełom, a z pewnością tworzyło ku
niemu przesłanki. W wyniku wcześniejszych reform rynkowych to wła
śnie Polska (obok Węgier) miała daleko lepsze niż ktokolwiek inny
warunki startu do tworzenia gospodarki rynkowej. A decyzjami podjęty
mi dokładnie dwanaście lat temu dodatkowo daliśmy impuls wielkim
przemianom. Zrobiliśmy to na swój polski sposób, tak jak wkrótce
potem Rumunii zrobili to na swoją rumuńską modłę. W sposób oczywi
sty wyszliśmy na tym lepiej, a że nie aż tak dobrze, jak było to możliwe,
to przecież nie jest wina umeblowania, tylko niektórych lokatorów.
Tamten wszakże pragmatyzm dzisiaj trąci już myszką, czasy bo
wiem zmieniają się szybciej niż poglądy. A to właśnie od krzyżowania

się tych poglądów zależą rozstrzygnięcia co do kształtu nowego ustroju
gospodarczego i rzeczywistości społecznej, którą on tworzy. Jeśli zatem
dzisiaj niektóre z decyzji „Okrągłego Stołu” wydają się już bez mała
prehistoryczne, to z pewnością taka nie jest zastosowana przez zasiada
jące przy nim gremium metoda. Konfrontacja poglądów i dialog repre
zentantów różnych sił społecznych i orientacji politycznych może tylko
pomóc. Ostatnio - kiedy to u premiera spotkali się przedstawiciele wszyst
kich głównych sił politycznych zasiadających w Sejmie i uzgodnili wspól
ne kierunki działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską - mieli
śmy ponownie dobry tego przykład. Ten nasz narodowy mebel zatem
to nie jest jeszcze taki zupełny antyk. Może nadal być w cenie nie tylko
ze względu na swoją wartość historyczną, ale również z powodu swo
ich niewątpliwych wartości użytkowych.

tym mocniej utwierdzam się
w przekonaniu, że pora zmienić nasze staropolskie powiedzonko „cu
dze chwalicie, swego nie znacie” na bardziej odzwierciedlające bieżące
nastroje i opinie: „innych przeceniacie, siebie nie doceniacie”. Do takie
go wniosku skłaniają także litewskie refleksje wyniesione z krótkiej, ale
za to obfitej w spotkania wizyty w Wilnie i okolicach.
Wykłady i seminaria na uczelniach, dyskusje z parlamentarzystami
i politykami, konsultacje z przedsiębiorcami i bankowcami, rozmowy
z publicystami i działaczami polonijnymi, a nade wszystko wiele kon
taktów z ludźmi zatroskanymi rozwiązywaniem własnych problemów
prowadzą do konkluzji, że również na Litwie lepiej, niż wygląda to
w rzeczywistości, widzi się cudzą sytuację, natomiast gorzej, niż to jest
naprawdę, postrzega się swoje własne położenie. Będąc na Litwie trze
ba powiedzieć, że bynajmniej w Polsce nie jest aż tak dobrze, jak tutaj
się to wydaje, zaś na Litwie nie jest aż tak źle, jak tutejsza społeczność
- w tym jej liczna i aktywna polska grupa - skłonna jest sądzić.
Z punktu widzenia posocjalistycznych przemian Litwa najgorsze
ma już za sobą. Dotkliwa transformacyjna recesja trwała dłużej i była
zdecydowanie głębsza niż w Polsce. Rok 1999 również był nieudany
(spadek PKB o 2,6 procent). Nie tylko ze względu na spuściznę z prze
szłości, ale także wskutek licznych potknięć w trakcie wdrażania rynko
wych reform, w tym zwłaszcza dopuszczenia do poważnego i rozległe
go w negatywnych skutkach kryzysu sektora bankowego.
Jak dotąd kraj ten nie potrafił też wykorzystać swego dogodnego
położenia geopolitycznego i umiejętnie zdyskontować bliskość Polski

z jednej strony, a zwłaszcza Rosji - z drugiej. W obecnych czasach takie
sąsiedztwo to czynnik wielce sprzyjający, a nie utrudnienie. Jednakże
litewski eksport jedynie w 5,4 procentach kierowany jest do Polski i tyl
ko w 6,9 procentach do Rosji. Reorientując się na Ściślejsze związki
z Unią Europejską - i słusznie - trzeba jednak przede wszystkim pene
trować rynki najbliższych sąsiadów. Tak jak dzieje się to wobec Łotwy,
gdzie trafia aż 13,3 procent eksportu.
Litwa to mały kraj, z bardzo ograniczoną chłonnością rynku we
wnętrznego. Stąd też bez szybkiego wzrostu eksportu nie będzie możli
wości pełniejszego sięgnięcia do korzyści skali, jakie może przynieść
przemysłowi i usługom gospodarka rynkowa. Ekspansja litewskiego han
dlu zagranicznego wymaga jeszcze wielu posunięć. Od drobnych - jak
liberalizacja wywozu zagranicę artykułów rękodzieła artystycznego, na
przykład pięknych obrazÓw sprzedawanych na wileńskiej starówce - do
zasadniczych, jak konsolidacja stabilizacji finansowej i zwiększenie in
westycji w konkurencyjne przedsięwzięcia.
Z tego punktu widzenie ostatnio podjęta przez litewski Sejm decyzja o zamianie dolara na euro jako punktu odniesienia do sztywnego
związania lita w ramach tzw. currency board jest trafna. Trzeba jednak
pójść za ciosem i przeciąć dalsze spekulacje, przesądzając od razu, kie
dy to nastąpi. A nie ma co czekać i najlepiej byłoby wdrożyć nowe
zasady już od lipca, skoro nie zrobiono tego za jednym zamachem
(a należało). To sprzyjać będzie dalszym postępom w procesie sukce
sywnej integracji z Unią Europejską, na rynkach której Litwa lokuje aż
49 procent swego eksportu.
A miejsce Litwy trzeba widzieć właśnie w Unii Europejskiej. Tylko
wtedy będzie miała szanse sensownie wykorzystać dodatkowe możliwo
ści rozwoju, jakie stwarza tak małej, a jednocześnie otwartej gospodarce
globalizacja. Zarazem tylko w ramach UE uda się chronić przed wieloma
ryzykami, które także przynosi równolegle postępująca integracja świato
wego rynku kapitału i towarów. Podobnie jak onegdaj w przypadku Por
tugalii, tak współcześnie dla Litwy integracja z Unią to jedyna sensowna
„ucieczka do przodu”, a przy okazji także sposób na daleko posunięte
i nieodwracalne związanie się Polską, co tak leży na sercu wielu roda
kom, którym historia tam właśnie wyznaczyła miejsce pracy i życia.

Dziś zatem chodzi o to, aby tej pracy starczało, a warunki życia
stale się poprawiały. Czy tak będzie? Powinno. Niezależny waszyngtoński ośrodek badawczy PlanEcon dla lat 2001-04 przewiduje średnie roczne
tempo wzrostu PKB powyżej 5 procent. Dochód narodowy miałby się
przeto zwiększyć w tym czasie z około 3.100 dolarów w zeszłym roku
do prawie 4.800 dolarów za trzy lata. Gdyby tylko udało się kroczyć tym
tempem przez następnych lat jeszcze 20 - a nie jest to niemożliwe! - to
PKB na mieszkańca w 2025 roku przekraczałby 13 tysięcy dolarów.
To tego tylko potrzebna jest dobra „Strategia dla Litwy”, która mą
drze wykorzysta położenie tego kraju, jego walory turystyczne i kapitał
ludzki, a nade wszystko wzmocni instytucjonalnie gospodarkę rynkową.
Doprawdy, wiele na tym polu już zrobiono, ale droga wciąż daleka
i wyboista. Konieczne jest rychłe obniżenie kosztów finansowych, trze
ba więc zmniejszyć oprocentowanie kredytów, gdyż inflacja jest bardzo
niska (tylko 1,4 procent w 2000 roku), a sztywny kurs lita gwarantuje,
że uda się utrzymać ją w ryzach.
Litwa przyciąga. Polaków - bo Wilno, Ostra Brama i Mickiewicz.
Kapitał zagraniczny - bo opłaca się tu inwestować (zagraniczne inwesty
cje bezpośrednie na głowę mieszkańca w minionej dekadzie wyniosły
545 dolarów i były nawet nieco wyższe niż w Polsce). Turystów - bo
ziemia tu piękna, a woda czysta i trawa zielona. Przyjechał nawet Robin
Hood. Na razie jednak nie po to, aby odbierać bogatym i dawać bied
nym (choć bez sprawiedliwego podziału zrównoważonego rozwoju nie
będzie), ale by wystąpić w kolejnej ekranizacji swoich wiekopomnych
przygód. Anglicy kręcą je w pięknych, starych lasach niemenczyńskich.
Jest to bowiem dobry towar do sprzedania. Tak długo jak rośnie.

Północnej i Połu
dniowej, ale ostatnio także o jednej - ciągnącej się od Alaski po Tierra
del Fuego. Tak naprawdę to jest ich więcej. Także w sensie ekonomicz
nym, czego dowodzą zarówno wyniki panamerykańskiego szczytu w Quebec City, jak i doroczne wiosenne spotkanie Międzynarodowego Fun
duszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie. Te różne ob
licza z trudem integrującej się Ameryki widać także na obu wybrzeżach
USA, które ze swą potężną gospodarką dominują nad całym regionem.
Nie jest to już wszakże panowanie niepodzielne.
Oczywiście, prym wiedzie NAFTA - North American Free Trade
Agreement - w skład którego wchodzą poza USA również Meksyk i Ka
nada, wytwarzając w sumie około czwartej części światowej produkcji.
Ale liczą się także inne regionalne ugrupowania, w tym zwłaszcza Mer
cosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj), z którym stowarzyszo
ne są Boliwia i Chile, Wspólnota Andyjska (Boliwia, Ekwador, Kolum
bia, Peru i Wenezuela) oraz Caricom, zrzeszający głównie małe wyspiar
skie gospodarki regionu Karaibów. Poza NAFTA jednak postęp w sferze
rozwoju wolnego handlu i integracji jest umiarkowany. Aczkolwiek ob
roty pomiędzy krajami Mercosur wzrosły podczas dekady lat 90. aż
czterokrotnie, to i w tym przypadku nadal najważniejszym ich partne
rem pozostaje USA. Natomiast w przypadku Wspólnoty Andyjskiej oraz
Caricom efekty są daleko mniej zachęcające.
Na tym między innymi tle deklaratywnie intencją USA jest stworze
nie jednego wielkiego wolnego rynku obejmującego oba kontynenty
amerykańskie. Deklaratywnie, bo choć opowiada się za tym już czwarta

z kolei administracja, to niewiele na tym polu udało się dotychczas
osiągnąć, także ze względu na opory ze strony niektórych rodzimych
lobby. Taki 800-milionowy rynek miałby być de facto odpowiedzią za
chodniej półkuli przede wszystkim na wyzwanie europejskie, choć i azja
tyckiego się nie bagatelizuje. Postępująca integracja gospodarki starego
kontynentu - w tym zwłaszcza poszerzanie Unii Europejskiej i tworze
nie w naszej części świata rynku z kolei ponad 400-milionowego - to
czynnik, który katalizuje debaty o dalszej liberalizacji handlu po za
chodniej stronie Atlantyku.
W Quebec City zebrali się przywódcy 34 państw amerykańskich.
Wśród gości pominięty został jedynie Fidel Castro, którego niesłusznie
nie zaproszono, gdyż tego rodzaju próby izolowania Kuby kompromitu
ją się już od lat i niczemu dobremu nie służą, a już na pewno nie
przyspieszaniu reform na samej Kubie. Dyskusje były trudne, ale na
miastki kompromisu znaleziono. Zwłaszcza pomiędzy propozycjami Chile,
które prze do stworzenia strefy wolnego handlu już od 2003 roku,
a zdecydowanie bardziej powściągliwą Brazylią - najważniejszym poza
USA krajem w regionie, wytwarzającym już więcej niż Kanada - której
mniej do tego spieszno. W rezultacie postanowiono, że po odpowied
nich wdrożeniach w 2005 roku już od roku 2006 miałby zacząć funkcjo
nować FTAA - Free Trade of Americas Agreement. Zbieżność tych dat
z kluczową fazą poszerzanie UE nie jest przypadkowa.
Dalsza liberalizacja wszechamerykańskiego handlu napotyka obec
nie na dwie dodatkowe, jakże różne bariery. Jedna szczególnie głośno
(dosłownie też) uzewnętrzniła się na ulicach Quebec, które nawet trze
ba było otaczać na czas „Szczytu Ameryk” specjalnym płotem. Mur
Berliński to jeszcze nie był, ale ma ten fakt swoją smutną wymowę. Tym
bardziej pora wreszcie pogodzić się do końca, że globalizacja - a regio
nalne integracje, takie jak amerykańska czy europejskie, nie stoją z tym
w sprzeczności - jest nieodwracalna. Czas też najwyższy zrozumieć, że
nie da się zakrzyczeć i policyjnymi metodami spacyfikować ruchów
antyglobalizacyjnych.
Określanie protestujących przeciwko światowemu kapitalizmowi i na
rastającym wraz z globalizacją nierównościom mianem „anarchistów”
(co z dużą lubością czyniły niektóre polskie tytuły prasowe) dowodzi

braku zrozumienia istoty toczącego się sporu. Rzecz bowiem w tym, że
dalszy postęp globalizacji wymaga uporządkowanego dialogu społecz
nego, tym razem już nie tylko ogólnoeuropejskiego czy ogólnoamerykańskiego, ale wręcz ogólnoświatowego. Jeśli zaś protestujący w wielu
kwestiach nie mają racji, to trzeba im to wyjaśnić, a nie na nich krzy
czeć, bo wtedy oni będą krzyczeć jeszcze głośniej. Już krzyczą.
O drugiej z kolei barierze słychać więcej w waszyngtońskich gabi
netach i salach konferencyjnych przy okazji szczytu organizacji Bretton
Woods, czyli MFW i BŚ. Otóż trudniej nowemu amerykańskiemu prezy
dentowi być w natarciu w sprawie tworzenia FTAA, gdy tak drastycznie
zostało spowolnione tempo wzrostu gospodarczego. George W. Bush
wygrał wybory w roku, w którym PKB zwiększył się aż o 5,0 procent,
ale władzę począł sprawować w roku, kiedy tempo to załamuje się do
ledwie 1,5 procent. Tak przynajmniej ogłasza to w tych dniach w swoim
raporcie MFW. Droga do jednej Ameryki wciąż przeto długa, choć już
tak dawno ją odkryliśmy.

Ten wielki kraj - większy niż USA,
o powierzchni sięgającej 10 milionów kilometrów kwadratowych - przy
ciąga ludzi z całego świata. Może nie tyle pięknem swej nieskazitelnie
czystej przyrody, ale innymi atrakcjami, zwłaszcza możliwościami dość
szybkiego znalezienia nieźle płatnej pracy oraz rozwiniętą sferą usług
społecznych i opieki socjalnej - od edukacji poprzez tanie szkolnictwo
wyższe po powszechną opiekę zdrowotną i świadczenia emerytalne.
Osiedlają się oni głównie w rejonie trzech największych aglomeracji
- Toronto, Montrealu i Vancouver - które w sumie zamieszkuje aż jedna
trzecia z 31-milionowej ludności Kanady. Istotne jest i to, że wszystkie te
kompleksy miejskie - jak również ponad milionowa Ottawa-Hull - leżą
blisko granicy z południowym sąsiadem. A innych Kanada nie ma.
Z punktu widzenia rozmieszczenia mieszkańców jest to kraj uni
katowy, bardziej nawet jeszcze niż Australia. Surowość przyrody, zwłasz
cza na Północy, też robi swoje. W najmłodszej z 13 prowincji, utwo
rzonej dopiero w 1999 roku Nunavut, na obszarze siedmiokrotnie więk
szym niż Polska, żyje zaledwie 27 tysięcy ludzi - Inuitów, znanych
u nas jako Eskimosi. Kanada to jednak przede wszystkim kraj emigran
tów, gdzie społecznie znacząca część obywateli to ludność napływo
wa w pierwszym lub drugim pokoleniu, wnosząca do miejscowej kul
tury rozmaite wartości i podobne oczekiwania. Na tutejszą nieskażoną
przyrodę każdy też patrzy swoim imigranckim okiem, a przybyły nie
dawno z Nowosybirska profesor na widok dzikiej nutrii, która biegała
sobie swobodnie i spokojnie na brzegu rzeki Świętego Wawrzyńca,
woła: Smotri, szapka bieżit!

Inaczej wszak niż w USA, w Kanadzie - a dociera tu rok rocznie
ponad 200 tysięcy imigrantów, najczęściej osób dobrze wykwalifikowa
nych - nie ma tego buzującego tygla, w którym szybko zlewają się
różne kultury rodząc przy okazji nową jakość. Etniczne odrębności są
jakby bardziej pielęgnowane i dłużej konserwowane. Fakt, że kanadyj
skie społeczeństwo jest cały czas in statu nascendi znajduje potwierdze
nie także w narodowościowej strukturze tej współczesnej wierzy Babel,
gdzie poza „rodzimymi” angielskim (59,2 proc.) i francuskim (23,3 proc.)
do kilkunastu kolejnych języków jako ojczystych przyznaje się aż 17,5
procent mieszkańców. Język polski jako ojczysty podało podczas ostat
niego spisu powszechnego z 1996 roku (w tym tygodniu odbywa się
kolejny) blisko ćwierć miliona osób, czyli 0,7 procent ludności. Aktual
nie jest ich więcej, a nasze władze konsularne szacują liczbę kanadyj
skiej Polonii na około 750 tysięcy. Najwięcej Polaków mieszka w okoli
cach Toronto, a w Nunavut chyba nie ma ani jednego.
Jednakże Kanada jest in statu nascendi nie tylko ze względu na
wędrówkę ludów, ale także z punktu widzenia zmian struktury gospo
darczej. Kraj ten, mając około 20 procent mieszkańców mniej niż Pol
ska, wytwarza około czterokrotnie więcej niż my. Wnosząc do gospo
darki światowej produkcję, której wartość po raz pierwszy w zeszłym
roku przekroczyła 1.000 milardów dolarów kanadyjskich (ponad 600
miliardów USD), Kanada zaliczana jest do grupy G-7, choć faktycznie
zarówno PKB Brazylii, jak i Chin są już większe.
Pomimo „twardego lądowania” gospodarki USA w ślad za pęknieciem balona przegrzanej koniunktury w sektorach tzw. nowej gospodar
ki, wzrost produkcji w Kanadzie jest nadal znaczny. Można szacować,
że podczas pierwszego kwartału bieżącego roku tempo wzrostu PKB
sięgało 3 procent, a więc było większe niż w Polsce, tam bowiem nikt
koniunktury niepotrzbnie nie schładza, tylko stara się ją podtrzymać.
Zwłaszcza w obliczu szoków zewnętrznych, tym bardziej, że ponad 85
procent kanadyjskiego eksportu trafia do USA. Konsekwentnie spada
też bezrobocie, które w marcu wynosiło 6,8 procent, chociaż wśród
młodego pokolenia niestety wynosi ono już 13 procent.
Nie mniej interesujące wydają się długookresowe tendencje zmian
strukturalnych. Otóż o ile w roku 1931 aż 46 procent ludności żyło na

obszarach wiejskich, to w roku 1961 odsetek ten spadł do 30, aby
podczas następnego pokolenia obniżyć się do 22 procent. Jeszcze cie
kawsze jest to, że jakościowo zmieniła się w tych latach także struktura
samej ludności wiejskiej. O ile przed 70 laty dwie trzecie zamieszkujących poza miastami Kanadyjczyków uprawiało rolę, a tylko jedna trze
cia utrzymywała się z innych form zarobkowania, o tyle obecnie pro
porcje te uległy radykalnym zmianom, a imigranci też nie marzą już
0 tym, aby zostać farmerami. Na obszarach wiejskich wciąż żyje sporo
ludzi - około 22 procent Kanadyjczyków - ale już jedynie 3 procent
z nich uprawia rolę. Innymi słowy, aż 19 procent ludności znalazło
sobie sposób na życie w rejonach wiejskich, choć poza rolnictwem.
1 wszyscy żyją dłużej. O ile w roku 1931 przeciętna trwania życia kobiet
wynosiła 62,1 lat, a mężczyzn 60, to obecnie wskaźniki te wynoszą
odpowiednio 81,4 i 75,8 lat.
Sądzę, że przy wszystkich różnicach za czas jakiś - pokolenia lub
dwóch - podobne relacje co do miejsca i czasy życia mogą ukształto
wać sie również w Polsce. Wymaga to wszakże nie tylko dobrze funk
cjonującej gospodarki rynkowej, ale nieustannego mądrego angażowa
nia się państwa w sterowanie przemianami struktury gospodarczej i spo
łecznej. Kanadyjczykom się udało. Także dlatego, że przyroda jest tak
czysta, że nawet „czapki” mogą tam biegać...

mieliśmy do czynienia
z przestrzeleniem (ang. overshooting) polityki stabilizacyjnej, co do
prowadziło do głębokiej recesji i zarazem nader mizernych efektów
w sferze stabilizacji finansowej, to na końcu poprzedniego dziesięcio
lecia i początkach bieżącego wadliwa polityka uwikłała nas w tzw.
zarzynanie (ang. overkilling) gospodarki. W obu przypadkach wynika
to z oparcia działań na fałszywych założeniach teoretycznych, co z kolei
wyjaśnia fakt, że po części politykę tę realizują te same osoby.
Dowody na wprowadzanie gospodarki nieodpowiedzialną polity
ką finansową w fazę stagnacji można przytoczyć tak w oparciu o ana
lizę sekwencji rocznych, jak i kwartalnych. O ile jeszcze w roku 1997
stopa wzrostu PKB wynosiła 6,9 procent, to dwa lata później już tylko
4,1, a w tym roku niewiele przekroczy 3 (w pierwszym półroczu 2,7)
procent. W ujęciu kwartalnym natomiast stopa wzrostu spada sukce
sywnie począwszy od czwartego kwartału 1999 roku: z 6,2 poprzez
6,0; 5,2; 3,3 i 2,4 w kolejnych kwartałach zeszłego roku do niewiele
ponad 2 procent obecnie.
W rezultacie mamy najwyższą de facto podczas 12 lat transformacji
stopę bezrobocia. Choć oficjalnie to „tylko” 15,8 procent, to liczona
według obowiązujących standardów międzynarodowych wynosi aż 18,2
procent. Co gorsza, ponad 40 procent młodych ludzi w wieku 18 do 24
lat pozostaje bez pracy. To jest dramat. Ludzie ludziom zgotowali ten
los, a przechodzenie z „unii” i „akcji” na inne „platformy” nie może tych
faktów zaciemnić. Znamy autorów.

Ich polityce zawdzięczamy i to, że drastycznie komplikuje się sytu
acja budżetowa. Jeśli pominąć wpływy z przedwczesnej skądinąd sprze
daży koncesji na telefonię UMTS, deficyt budżetu państwa po czterech
miesiącach sięgnął aż 96 procent poziomu zakładanego na bieżący rok.
I dzieje się tak nie ze względu na nadmiar wydatków państwa - gdyż
bynajmniej nie z tym mamy do czynienia w obliczu licznych dotkliwych
cięć - ale ze względu na niedostatek dochodów. „Schładzanie” gospo
darki, które okazuje się jej zarzynaniem, podcina finansom publicznym
gałąź, na której siedzą. Z dwu powodów.
Po pierwsze, nadmierne, zbyt daleko idące ograniczenie popytu
wewnętrznego pociąga za sobą daleko mniejsze niż zakładano wpływy
z podatków pośrednich. Polityka poszerzania zakresu stosowania VAT
(na przykład na prasę i książki) przy równoczesnym drenowaniu siły
nabywczej ludności i przedsiębiorstw polityką ograniczania ich docho
dów zmniejsza relatywnie dochody budżetu. Skoro ludzie muszą mniej
wydawać, rząd musi mniej dostawać.
Po drugie, restrykcyjna polityka pieniężna i ograniczanie możliwo
ści zbytu na krajowym rynku znakomicie zmniejszyły dochodowość
produkcji, pozbawiając wiele przedsiębiorstw zysków. Nie ma zatem
podstawy do naliczania i płacenia podatków, gdyż wiele firm wpada
w obszar nieopłacalności, coraz częściej także w sferze eksportu, które
go dynamika teraz będzie słabła wskutek ewidentnie nadwartościowego
kursu złotego. Dyskontuje to zagranica, a Polska traci.
Budżet na 2001 rok zakłada nominalną dynamikę dochodów aż 18,7
procent, a w trakcie pierwszych czterech miesięcy wyniosła ona zaledwie
3,5 procent! Mamy więc do czynienia z realnym spadkiem dochodów, co
jest najdobitniejszym dowodem niewydolności realizowanej polityki, jak
również przyjęcia nierealnego budżetu, o czym jego autorzy od początku
wiedzą. Teraz już również niezależne ośrodki badawcze - na przykład
waszyngtoński PlanEcon - sygnalizują niebezpieczeństwo niedoboru do
chodów rzędu aż 4 do 6 miliardów złotych. Jeśli komuś nadal jest po
trzebny bardziej wymowny argument o całkowitej kompromitacji polityki
„schładzania bez sensu”, to zaiste mało rozumie z ekonomii.
Na pozór osiągnięciem jest zmniejszenie deficytu na rachunku ob
rotów bieżących. To kolejna iluzja, którą trwające zarzynanie gospodar-

ki szybko obnaży. Po pierwsze, zanim deficyt ten został nieco obniżo
ny - z 7,5 procent PKB w 1999 roku do 6,2 w rok później - to wzrósł
on z 3,2 procent w roku 1997. Innymi słowy, teraz jest dwukrotnie
większy niż był. Po drugie, obecny deficyt, wynoszący za pierwszy
kwartał 3,52 miliarda dolarów, jest tylko w 58 procentach finansowany
dopływem zagranicznych inwestycji bezpośrednich, a aż w 42 procen
tach inwestycjami portfelowymi. Mają one najczęściej charakter krót
koterminowy i spekulacyjny.
Płacimy za to słono irracjonalnie wygórowanymi stopami procento
wymi, co w sposób oczywisty pogarsza sytuację budżetu. Tak więc
wyśrubowane stopy procentowe nie tyle przeciwdziałają deficytowi na
rachunku obrotów bieżących, ile mu sprzyjają przyciągając nieustannie
kapitał spekulacyjny - na cudzą korzyść i na nasz koszt. Jedynie w pierw
szym kwartale napłynęło go aż 2,42 miliarda dolarów. I tak jedni (wielu)
na tym zarzynaniu swoje cierpią, a inni (niewielu) dobrze sobie z tego
żyje. A polityka lawiruje.

oceniających zaawansowanie posocjalistycznej transformacji ustrojowej Białoruś zajmuje jedno z ostatnich
miejsc, „rywalizując” o nie a to z Uzbekistanem, a to z Turkmenistanem.
Stan zliberalizowania gospodarki wciąż pozostaje niewielki, w szczegól
ności w odniesieniu do handlu zagranicznego, ale i na rynku wewnętrz
nym kontrolowanych cen nadal jest wiele. Pewien postęp dokonał się
w zakresie udogodnień dla chętnych do uruchomienia prywatnej ak
tywności gospodarczej, ale większe przedsiębiorstwa nadal tkwią w szpo
nach nadmiernej regulacji państwowej.
Aczkolwiek rozmiary sektora prywatnego poszerzają się, jest to wciąż
margines gospodarki. Nadal jedynie 20 do 30 procent PKB pochodzi z firm
niepaństwowych. Około 10 procent produkcji można zaliczać do jednego
bądź drugiego sektora - w zależności od definicji własności niepaństwo
wej. Prywatny sektor w zasadzie funkcjonuje tylko w sferze małych i śred
nich przedsiębiorstw, z czego wiele ma rzemieślniczy charakter.
W zakresie tworzenia instytucji gospodarki rynkowej Białoruś znaj
duje się dopiero na początku drogi. Chociaż udało się zdemontować
wiele podstaw centralnego planowania, to jego pozostałości nadal dają
o sobie znać, między innymi w sposobach alokacji kredytów czy pod
trzymywaniu deficytowych przedsiębiorstw. Co ciekawe, pod wpływem
rządowych perswazji także nieliczne banki prywatne udzielają pożyczek
przedsiębiorstwom niekoniecznie efektywnym i wypłacalnym.
W takich warunkach skuteczność polityki gospodarczej jest ograni
czona, gdyż jej instrumenty nie są logicznie skoordynowane. Próby
regulowania przez bank centralny podaży pieniądza dają co najwyżej

połowiczne skutki ze względu na bezpośrednie interwencje rządu w kie
runki i skalę alokacji kredytów. Wprowadzenie wymienialności waluty
nie jest dostatecznym stymulatorem rozwoju wymiany handlowej z za
granicą ze względu na równocześnie utrzymujący się nadmierny protek
cjonizm. Liberalizacji cen w jednych sektorach towarzyszy ich kontrola
w innych, co niekiedy prowadzi wręcz do niedoborów podaży. Występują one w sferze zaopatrzenia, natomiast rynek artykułów konsump
cyjnych jest w pełni zrównoważony, tyle że przy złej jakości towarów
oraz relatywnie niskim poziomie płac.
Bezsprzecznie osiągnięciem polityki finansowej jest ujednolicenie
kursu rubla białoruskiego. W ślad za tym poszła decyzja o powiązaniu
go od początku tego roku z rublem rosyjskim. Tak więc coraz bardziej
tendencje rozwojowe gospodarki Białorusi uzależnione są od tego, co
dzieje się w Rosji. Zwłaszcza, że aż dwie trzecie handlu przypada na ten
kraj. Stamtąd też pochodzi w całości import surowców energetycznych.
Długofalowo Białoruś zmierza do pełnej unii walutowej z Rosją, przy
czym wspólny pieniądz miałby wejść w życie od roku 2008.
Oczywiście, najważniejsze jest, by dokonywane zmiany systemowe
owocowały jak najszybszym wzrostem gospodarczym. Niektórzy uwa
żają, że od tej strony na Białorusi jest wcale nieźle, skoro podczas
ostatnich czterech lat PKB zwiększył się aż o 32 procent. Dane takie
przytaczają nie tylko władze w Mińsku, ale i organizacje międzynarodo
we, choć świecą one tutaj odbitym światłem opierając się na narodo
wych statystykach. Według tych ocen PKB w 2000 roku wzrósł o 5,8
procent. Tak uważa rząd, ale bank centralny już otwarcie kwestionuje
ten wskaźnik twierdząc, że w ubiegłym roku przyrost produkcji w ogóle
nie miał miejsca. Produkcja z pewnością rośnie, choć na mniejszą skalę,
niż to wykazują obarczone wadami metodologicznymi (i politycznymi,
jak można sądzić) rządowe statystyki. Problem przede wszystkim w tym,
że wzrost wyraża się przede wszystkim w ilościowym zwiększaniu pro
dukcji towarów o marnej jakości i stąd niekonkurencyjnych na rynkach
światowych. Co zaś do zmian jakościowych, to brak silnych mechani
zmów konkurencji wyraźnie im nie sprzyja.
Ale czy tak naprawdę na Białorusi dokonuje się posocjalistyczna
transformacja w znaczeniu, jakie jej przypisujemy u nas? Od strony in-

stytucjonalnej - a także w sferze struktury własności czy niestabilności
finansowej - Białoruś przypomina raz to Polskę z lat 1988-89, innym
razem z lat 1992-93. To taki hybrydowy układ: trochę planu, trochę
rynku, trochę mieszaniny jednego z drugim. Symbolizuje to poniekąd
pomnik Lenina w centrum stolicy i pobliski McDonald’s. Podobnie jak
hybrydowy jest język, którym mów wielu Białorusinów, łącznie z prezy
dentem Łukaszenko. Tzw. trasjanka to barwna mieszanka rosyjskiego
i białoruskiego, także z polskimi naleciałościami. Teraz dochodzą jesz
cze nowe słowa i terminy, na przykład „defołt”czy „byznes płan”.
Miejmy nadzieję, że tych naszych „naleciałości” będzie także sporo
w dalszej ewolucji systemu ekonomicznego. Białoruś bowiem ma nad
nami jedną (obok stanu dróg) przewagę. Pozostając daleko w tyle pod
kątem rynkowych reform, teraz może i powinna szeroko czerpać z pol
skiego doświadczenia. Taka „renta zapóźnienia” może okazać się przy
datna, jeśli tylko nasz wschodni sąsiad potrafi powtórzyć to, co nam się
udało, unikając zarazem błędów, które popełniliśmy.

że spośród 15 państw członkowskich Unii
Europejskiej tylko w Irlandii musiało odbyć się referendum w sprawie
akceptacji wyników traktatu z Nicei, do którego zawarcia doszło z takim
trudem pół roku temu, wraz z końcem francuskiej prezydencji. Odrzuce
nie ustaleń nicejskich przez jeden z najmniej licznych narodów europej
skich dla wielu było zaskoczeniem, a politycy europejscy opowiadający
się za w miarę szybkim i daleko idącym poszerzeniem ugrupowania o ko
lejnych członków - przede wszystkim młode demokracje i gospodarki
rynkowe z Europy Środkowowschodniej - poczuli się skonsternowani.
Podkreśla się, że kto jak kto, ale Irlandia jakoby w najmniejszym
stopniu ma „moralne prawo” do takiego zachowania, ponieważ kraj ten
w największym stopniu sam skorzystał z integracji europejskiej. I to nie
tyle ze względu na ułatwiony dostęp do wspólnego rynku czy też wartki
dopływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ale przede wszystkim
wskutek znaczących transferów ze wspólnego budżetu UE. Jednakże aż
54 procent spośród około 800 tysięcy głosujących (na 2,9 miliona upraw
nionych) powiedziała „nie”. W tym kontekście „niegodne” zachowanie
Irlandczyków interpretowane jest jako przejaw braku europejskiego so
lidaryzmu i partykularne zapatrzenie się we własne interesy. Z pewno
ścią jest w tym źdźbło prawdy, ale są tu też inne aspekty.
Co ciekawe, takiego obrotu sprawy nie spodziewał się rząd Irlandii
i premier Bertie Ahern, będąc pewien zwycięstwa. Niewiele zatem uczy
niono, aby przekonać społeczeństwo, że poszerzanie UE może być
korzystne również dla Irlandii, która w ostatnich kilkunastu latach prze
żywa wyjątkowo korzystny - najlepszy chyba w całej swojej historii -

okres prosperity. Natomiast przeciwnicy przyjmowania do unii krajów
posocjalistycznych (a w dalszej perspektywie także Turcji) byli bardzo
aktywni. Straszono wizją dalszego ograniczania suwerenności i rozmy
wania się narodowej tożsamości wskutek zbyt daleko idącej „europe
izacji” kultury. Straszono też nieuchronnością utraty funduszy struktu
ralnych oraz falą konkurencyjnej, taniej siły roboczej napływającej z za
cofanego Wschodu.
Rząd Irlandii poprzez pasywne zachowanie swoje zrobił. A do
kładniej - nie zrobił tego, czego można by oczekiwać od polityki
w tak newralgicznych czasach. Kampania przeciwników traktatu z Ni
cei odbywała się pod nośnym hasłem: „If you don’t know, vote no”
(Jeśli nie wiesz, głosuj przeciw”). A niestety przytłaczająca większość
ludności Irlandii tak naprawdę i do końca nie wie, o co chodzi i co
politycy w jej niby imieniu ustalili z innymi politykami działającymi
w imieniu innych ludów Europy.
Co więcej - a ma to także implikacje dla innych krajów w obu
częściach Europy - Irlandczycy głosowali niekoniecznie przeciwko sa
memu traktatowi, ale przeciwko istniejącemu stanowi rzeczy, wyrażając
przy okazji swoje niezadowolenie ze zbyt zcentralizowanego trybu po
dejmowania decyzji czy też ingerencji brukselskiej machiny biurokra
tycznej w wewnętrzne sprawy. Gdyby zatem porozumienie z Nicei do
tyczyło nie poszerzania UE, ale - dajmy na to - harmonizacji podatków
czy tworzenia zalążka wspólnej armii, to ani chybi też większość byłaby
przeciwko takim rozstrzygnięciom.
Teraz prezydencja w UE przechodzi do Belgii. A tam aż 57 procent
ludności jest przeciwko poszerzaniu ugrupowania na Wschód konty
nentu. I chociaż referendum tam nie będzie (nie jest to wymóg konsty
tucyjny), to polityka musi liczyć się poważenie z opinią publiczną. Jest
przeto oczywiste, że parlament belgijski - a podobnie będzie w każdym
innym państwie - nie może ratyfikować dalekosiężnych układów o stra
tegicznych implikacjach międzynarodowych, kiedy co najwyżej trzecia
część narodu to popiera. Trzeba więc wpierw przekonać własną opinię
publiczną, że taka integracja ma sens. Ale czy faktycznie ma?
Otóż tylko pod warunkiem, że kraje Europy Środkowowschodniej
- a przede wszystkim Polska jako największy z nich, który skupia wię-

cej ludności niż trzy państwa nadbałtyckie, Czechy, Słowacja i Węgry
razem wzięte - będą szybko rozwijającymi się gospodarkami. Czy zaiste
wypada się dziwić Irlandczykom, gdzie uprawnionych do glosowania
jest mniej niż w Polsce bezrobotnych? Czy padający na nich strach po
winien nas zdumiewać skoro tam - w kraju już względnie zamożnym PKB rośnie w latach 1999-2000 aż o 11 procent średnio rocznie, pod
czas gdy w ponad dziesięciokrotnie liczniejszej Polsce zaledwie o 4,1
procent, a teraz już jedynie o 2 do 3 procent? Skutkami bezsensownego
schłodzenia gospodarki wystraszyliśmy Europę.
Dziś to już nie czas pięknych słów i wzniosłych haseł o wspólnych
korzeniach i wspaniałych tradycjach europejskich. Teraz najważniejsze
jest to, czy Irlandczycy - a także Hiszpanie, Włosi, Niemcy i inni - nie
będą straszeni zalewem imigrantów ze Wschodu. A nie będą, kiedy tem
po wzrostu u nas będzie nie poniżej średniej zachodnioeuropejskiej, ale
przynajmniej na poziomie dwukrotnie wyższym. A tak już przecież było.
Jeśli czegoś zatem naprawdę możemy się bać, to niskiej dynamiki
rozwojowej. Niby to nasza strata, ale - jak widać - cudzy strach.

że wolny handel i międzynarodo
wa integracja gospodarcza to wynalazek współczesności, faktycznie już
wiele stuleci wcześniej stosunki ekonomiczne między sąsiadującymi re
gionami były dobrze uregulowane i zarazem dalece zliberalizowane,
a rozdzielające je morza bynajmniej temu nie przeszkadzały. Już 800 lat
temu - w roku 1199 - leżąca na przeciwległym brzegu Adriatyku Ankona zawarła porozumienie pokojowe z Dubrownikiem, który w roku 1203
podpisał układ z Termoli o wzajemnej eliminacji podatków i ceł. Wcze
śniej - w roku 1169 - doszło do porozumienia handlowego z jeszcze
dalej leżącą Pisą, do której żeglowały pełne towarów galeony.
Z pewnego punktu widzenia handel między Republiką Raguza,
której centrum przez wieki stanowił Dubrownik, a samodzielnymi mia
stami z półwyspu Apenińskiego rozwijającymi się w oparciu o handel
morski i pokojową ekspansję gospodarczą, był naonczas łatwiejszy niż
obecnie pomiędzy Chorwacją a Włochami. Ale i dzisiaj - pomimo utrzy
mujących się barier i ceł - wciąż 22 procent eksportu i 17 procent
importu przypada na Włochy, które są głównym partnerem wyłonio
nej z byłej Jugosławii niepodległej Chorwacji. W końcu ubiegłego roku
także i ona przystąpiła do WTO, liberalizując w nowej rzeczywistości
handel i otwierając się przy okazji bardziej na penetrację producentów
z innych krajów.
Chorwacja to bezsprzecznie jeden z najpiękniejszych krajów Euro
py. Ze względów bardziej geopolitycznych niż geograficznych zaliczany

jest do Europy Środkowowschodniej, ale zarazem jest to kraj w pełni
śródziemnomorski, co podkreślają zwłaszcza mieszkańcy jego nad
morskiego, urzekającego urodą pasa. Oczywiście, niektórzy z nich nie
omieszkają dodać, że żyją tutaj już ponad 4.000 lat, ale tak naprawdę
to na współczesność najbardziej rzutuje ostatnia jakże burzliwa deka
da. Jednakże przynależność do tej nieformalnej wspólnoty śródziem
nomorskiej jest oczywista, zarówno pod względem kulturowym, jak
i– zwłaszcza - gospodarczym.
W 27 państwach rejonu Morza Śródziemnego żyje około 450 milio
nów ludzi, z czego ledwie 1 procent - około 4,5 miliona - to Chorwaci.
Co ciekawe, choć wszystkie te ludy mówią swoimi językami, to istnieje
ich wspólny nurt - taka śródziemnomorska lingua franca - z około 400
wspólnymi słowami, z których chyba najsłynniejsze to „wino”.
Do Chorwacji należy aż 7,5 procent wybrzeża śródziemnomorskie
go, nie licząc setek malowniczych wysp, których brzegi statystykę tę
znakomicie poprawiają. I to jest największe bogactwo tego kraju, na
którym musi on budować swoją strategię rozwoju w epoce globalizacji
i integracji europejskiej. To bardziej Unii Europejskiej powinno zależeć
na przystąpieniu Chorwacji do tego ugrupowania niż odwrotnie. A to
dlatego, że Chorwacja może sobie wypracować własne ścieżki rozwoju
niekoniecznie przystępując do UE i– tym samym - przyjmując wszyst
kie obowiązujące tam, a niekiedy krępujące regulacje. Jednakże w Chor
wacji mówi się o wejściu do UE już w roku 2007, co skądinąd bruksel
scy politycy uważają za przejaw nadmiernego optymizmu. Miejmy jed
nak nadzieję, że Chorwacja stanie się swoistą Kalifornią Unii Europej
skiej, to przy tej sposobności i my na tym skorzystamy.
W pasie śródziemnomorskim mieszka czwarta część ludności Chor
wacji. Jest zrozumiałe, że tutejsza gospodarka opiera się o morze. Rybo
łówstwo, żegluga i stocznie to jej podstawa, ale kluczowe znaczenie ma
turystyka, która już w 16 procentach przyczynia się do tworzenia do
chodu narodowego (przemysł daje około 25, a rolnictwo tylko 8 pro
cent). Po załamaniu związanym z konfliktami etnicznymi i lokalną woj
ną turystyka ponownie bujnie się rozwija, a przyczyniają się do tego
także coraz liczniej przyjeżdżający tutaj Polacy. Po kilkuletnim zastoju
ruch turystyczny zwiększył się w zeszłym roku aż o 25 procent i nadal

szybko rośnie. To ratuje sytuację w zakresie obrotów bieżących, których
deficyt w tym roku prognozowany jest jedynie na 0,8 miliarda dolarów
przy deficycie handlu zagranicznego wynoszącym aż 3,6 miliarda (eks
port 4,9 i import 8,5 miliarda dolarów).
Niestety, szybki rozwój turystyki nie pociąga za sobą tak pożądane
go wzrostu zatrudnienia. Sytuacja na tym polu staje się krytyczna, gdyż
bezrobocie wynosi 20,5 procent (15,1 procent według metodologii Międzynarodowej Organizacji Pracy - ILO). Rośnie ono nadal wskutek po
stępującej restrukturyzacji mikroekonomicznej. Stąd też popierane przez
rząd działania zmierzające w stronę wydłużenia sezonu turystycznego
ze 100 do 200 dni w roku są ze wszech miar słuszne. To wymaga
poprawy marketingu i rozwoju usług towarzyszących, ale nade wszyst
ko nowych inwestycji, także z udziałem kapitału zagranicznego. Nawet
jeśli nie uda się przerobić października na lipiec, a maja na sierpień, to
lato nad Adriatykiem trwać będzie coraz dłużej. A wtedy wzrost gospo
darczy też będzie szybszy niż 3,7 procent w roku 2000 czy zakładane na
ten rok 3 procent. By tak jednak się stało, musi nas - także Środkowych
Europejczyków - przyjeżdżać tutaj coraz więcej. A warto.

że to właśnie koncepcja
naiwnego neoliberalizmu i prymitywnej, na pozór tylko twardej polity
ki finansowej leży u podstaw obecnie gwałtownie narastającego kry
zysu gospodarczego, to zaiste niewiele - albo i nic - nie rozumie
z tego, co się wokół dzieje. Oczywiście, pomijam nieustannie przeta
czające się fale publicystyki ekonomicznej lansującej taką akurat linię
ideologiczną i wychwalającej podporządkowaną jej politykę. Meryto
ryczna i moralna marność tej publicystyki bierze się przy tym częściej
z politycznego zamówienia, aniżeli z ekonomicznej niewiedzy, choć
i ta - niestety - szaleje jak rzadko kiedy.
Ogłoszona cztery lata temu - w przeddzień wyborów we wrześniu
1997 roku - zbitka ogólnikowych tez, nazwana natychmiast przez usłuż
nych publicystów „drugim planem Balcerowicza”, szybko okazała się
nieprofesjonalnym spisem zaklęć i koncertem życzeń.
Zapowiadano przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, do
prowadzono natomiast do jego katastrofalnego załamania. Bezrobocie
miało się zmniejszyć, a tu raptem wzrosło o połowę. Umiarkowany defi
cyt na rachunku obrotów bieżących miał być ograniczony, a zwiększył
się ponad dwukrotnie. Inflacja jest dużo większa, niż mogłaby być,
a także w porównaniu do tego, co tak szumnie cztery lata temu zapo
wiadano. Zwiększyć miała się konkurencyjność polskich firm, a teraz
coraz mniej z nich potrafi utrzymać się na światowym rynku. Ograniczo
na miała być biurokracja, a panoszy się we wszystkich sferach życia.
Pomimo znacznego rozrostu sektora prywatnego korupcja szaleje i po
żera i tak mizerne efekty transformacji. Narosły do granic napięć spo-

łecznych dysproporcje w podziale dochodów i majątku, a bieda rozle
wa się po najszerszych od czasu wojny obszarach.
Teraz zaś weszliśmy w kolejną fazę (nie ostatnią!) spowodowanego
tą marną polityką kryzysu. Intencjonalnie budżet państwa miał być do
tego roku już zrównoważony, a tymczasem trzeszczy w szwach i jego
rzeczywisty deficyt (licząc narastające wymagalne zobowiązania) sięga
6 procent PKB. Ten z kolei, zamiast możliwych do osiągnięcia w tym
roku 6 do 7 procent przyrostu, zwiększa się o żenujące 1,1 procent.
Budżet załamał się, bo fatalna polityka finansowa - oparta o błęd
ne, oderwane od rzeczywistości teorie ekonomiczne - podcięła gałąź,
na której opierają się finanse publiczne. Z jednej strony świadome
hamowanie wysokiej uprzednio koniunktury poprzez ograniczanie do
chodów i popytu zawęża konsekwentnie bazę podatkową, erodując
dochody budżetu państwa. Z drugiej strony irracjonalnie wyśrubo
wane realne stopy procentowe zwiększają nieustannie obciążenia
budżetu, podnosząc ponad miarę poziom jego sztywnych płatności.
Cięcia prowadzą do jeszcze większych cięć, drogi pieniądz do pienią
dza jeszcze droższego, a obniżanie tempa wzrostu do jeszcze większe
go jego spadku.
Przestrzegałem przed tym niebezpieczeństwem przez kilka lat.
Nadaremno; zwyciężył nierozumny upór. I cudze interesy. „Schładza
nie” gospodarki i celowe wytracanie dynamiki rozwojowej miało jako
by sprzyjać realizacji słynnego „celu inflacyjnego” (oczywiście, chodzi
o cel antyinflacyjny) i zewnętrznemu równoważeniu gospodarki. Stało
się inaczej, a realizowana polityka najbardziej przysłużyła się zagra
nicznemu kapitałowi spekulacyjnemu oraz wąskim krajowym grupom
interesów i powiązanym z nimi koteriom politycznym. Nawet tym tak
ładnie się nazywającym.
Polityka wysokich stóp procentowych miała sprzyjać stabilizacji i roz
wojowi, a doprowadziła do kryzysu finansowego i słabnącego zaintere
sowania kapitału zagranicznego długoterminowym inwestowaniem w Pol
sce. Polityka cięć wydatków budżetowych miała sprzyjać redukcji defi
cytu budżetowego, a teraz - co przecież było w sposób oczywisty do
przewidzenia! - narasta on lawinowo, podobnie zresztą jak wlatach
1991-92 po przestrzeleniu polityki stabilizacji w latach szoku bez terapii.

Czy to dziwi, skoro obecna polityka schładzania bez sensu tego samego
jest autorstwa?
Dzisiaj nie do wicepremiera Steinhoffa czy też ministra Bauca nale
ży mieć pretensje za ten rozkład polskiej gospodarki i bez mała upadek
finansów publicznych. Oni są nie tyle sprawcami tej smutnej sytuacji, ile
raczej ofiarami ekscesów i ewidentnych błędów swego poprzednika.
I jeśli teraz trzeba - bo trzeba przecież! - podjąć się niezwykłego trudu
przywrócenia względnej równowagi finansowej i wysokiego tempa wzro
stu gospodarczego, to wpierw musi się jasno powiedzieć i do końca
pojąć, kto i dlaczego sprowadził polską gospodarkę na to dno. Trzeba
też potrafić i chcieć z tego faktu wyciągnąć właściwe wnioski.

że na początku XXI wieku raptem 30
państw zaliczyć można do krajów wysoko rozwiniętych, choć i w nich
wielkie są wciąż obszary niedostatku. Pozostałe około 200 państw
i terytoriów nadal boryka się z syndromem niemożności wyrwania się
z zacofania albo też udało się im osiągnąć tylko średni poziom rozwo
ju. Spektrum jest szerokie. Jedni dysponują już dochodem rocznym
przekraczającym 40 tysięcy dolarów na mieszkańca, inni zaś żyć mu
szą (jeśli przeżyć są w stanie) za dolarów 400. Polska - z PKB na
mieszkańca niewiele przekraczającym 4 tysiące dolarów (licząc we
dług kursu walutowego) - znajduje się w pewnym sensie „w pół dro
gi”; mamy dochód 10 razy większy od najbiedniejszych, ale zarazem
i 10 razy mniejszy od najbogatszych.
Nieco bardziej korzystnie wygląda nasza sytuacja, jeśli brać pod
uwagę PKB szacowany w oparciu o parytet siły nabywczej. Wskazuje
on, ile w rzeczywistości wart jest nasz dochód. W tym ujęciu wynosi on
obecnie około 8 tysięcy dolarów na mieszkańca. Innymi słowy, zwa
żywszy na różnice cen na rynkach, za nasz dochód uzyskiwany przecież
w złotych, możemy kupić taki sam koszyk dóbr i usług, za jaki Amery
kanin płaci u siebie 8 tysięcy dolarów.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju szacuje, że dla 27 krajów
Europy Środkowowschodniej oraz republik poradzieckich - zarówno
gospodarek Wspólnoty Niepodległych Państw, jak i krajów nadbałtyc
kich - średni ważony PKB w roku 2001 sięgnąć może ledwie około 74
procent poziomu sprzed zapoczątkowania transformacji, czyli z roku
1989. Polska na tym tle prezentuje się najlepiej. Oczywiście, nie chodzi

tu o osiągnięty poziom rozwoju, gdyż wyraźnie w regionie wyprzedzają
nas niektóre inne kraje - zwłaszcza Czechy z PKB na mieszkańca (licząc
według parytetu siły nabywczej) w wysokości 10.212 dolarów w roku
2001 czy też Słowenia z dochodem równym 15.538 dolarów - ale o dyna
mikę osiągniętą podczas minionych 12 lat transformacji. W Polsce wskaźnik PKB w porównaniu do roku 1989 sięga w 2001 roku 128 procent.
Warto jednak zdawać sobie w pełni sprawę, że jest to wypadkowa zgoła
odmiennych tendencji występujących w niedawnej przeszłości.
W jej ramach można wyraźnie rozróżnić trzy kolejne czteroletnie
okresy: lata 1990-93, 1994-97 oraz 1998-2001. O ile pierwszy okres często określam jako „szok bez terapii”, o tyle o ostatnim trzeba powtórzyć,
że zaiste było to „schładzanie bez sensu”. Taką ostrą ocenę uzasadnia
fakt, że w praktyce nie został zrealizowany żaden z deklarowanych ce
lów, natomiast koszty gospodarcze i społeczne towarzyszące zaapliko
wanej „terapii” były dużo większe niż zapowiadane i – dodajmy - niż
nieuniknione.
W rezultacie wadliwej polityki ekonomicznej, zwłaszcza struktural
nej i finansowej, w sumie podczas ośmiu lat - 1990-93 oraz 1998-2001 PKB nie zwiększył się prawie wcale, bo w granicach błędu statystyczne
go (o mniej niż 1 procent), natomiast w czteroleciu 1994-97 aż o 28
procent! Innymi słowy, gdyby nie ten epizod, bylibyśmy dzisiaj - po 12
lat wielkich transformacyjnych zmagań - na poziomie sprzed ich rozpo
częcia. A przecież już mogło być znacznej lepiej i więcej.
Cztery lata temu - tuż przed wyborami do parlamentu - pojawiały
się płynące nawet z kręgów ówczesnej opozycji krytyczne głosy z supo
zycjami, że jakoby tempo wzrostu (6,9 procent w roku 1997!) było zbyt
niskie z punktu widzenia aspiracji i możliwości Polski, stąd też trzeba je
jeszcze bardziej przyspieszyć. Ówczesny przewodniczący Unii Wolno
ści, a późniejszy wicepremier i minister finansów postulował wręcz po
dwojenie dochodu narodowego w ciągu następnego 10-lecia, co wyma
gałoby kroczenia przez całą dekadę z średnim rocznym tempem wzro
stu PKB w wysokości 7,2 procent. Aby tak właśnie było, wystarczyło
tylko utrzymać tempo wzrostu z tamtego okresu...
Niestety, wskutek „schładzania” uległo ono wpierw ostremu wyha
mowaniu, a później - na wiosnę i latem 2001 roku - drastycznemu

załamaniu. I tak oto - miast postulowanego w przeddzień powstania rządu AWS-UW wzrostu PKB w latach 1998-2001 o około 32 procent (o 7,2
średnio rocznie) - uzyskano wzrost w sumie o tylko 14,7 procent. Połowę
tego, co zapowiadano... Jest to fakt zgoła kompromitujący zarówno dla
realizowanej w tym czasie polityki gospodarczej, jak i dla teorii ekono
micznych, na których oparte były te nieziszczone scenariusze.
A czas biegnie, by nie rzec - ucieka. Przecież nasz PKB na miesz
kańca (według parytetu siły nabywczej) mógłby już oscylować wokół
9.300, a nie 8 tysięcy dolarów. To tak, jakby każdy tracił miesięcznie
realny dochód o równowartości rynkowej około 100 dolarów.

żyje za mniej niż 65 centów
dziennie. Wielu nie przeżywa kolejnych dni. W USA - jak można szaco
wać - 10 do 20 procent nagromadzonego przez wieki bogactwa jest
funkcją onegdajszego niewolnictwa. Zostało ono zniesione dopiero po
wojnie secesyjnej w 1865 roku. Wcześniej w Wielkiej Brytanii (1807)
i reszcie Zachodniej Europy (1833), która też wzbogaciła się na hanieb
nym handlu ludzkim towarem, a niektóre miasta - na przykład Liverpo
ol czy Amsterdam - dzięki niemu wręcz rozkwitły. Później - bo dopiero
w roku 1888 - zlikwidowano niewolnictwo w Brazylii, która skądinąd
dużo szybciej niż USA poradziła sobie potem z rasizmem.
Liczba schwytanych i zniewolonych ludzi, którzy zostali przez czte
ry wieki niewolnictwa siłą przewiezieni do Ameryki, nie jest znana,
ale według niektórych historyków sięgnąć mogła nawet 28 milionów.
Do tego dochodzi 17 milionów ludzi wywiezionych z czarnej Afryki
przez muzułmańskich handlarzy na północ kontynentu oraz w rejon
Bliskiego Wschodu i Oceanu Indyjskiego. W międzyczasie jeszcze 4
miliony zginęły podczas łapanek i towarzyszących im walk. Ta razem
prawie 50 milionów ludzi...
Niewolnictwo to największa zbrodnia towarzysząca rozwojowi ka
pitalizmu. To także najbardziej brudna karta wczesnej, trwającej w la
tach 1450-1850, fazy permanentnej globalizacji. Było ono jej istotnym
elementem, tak jak stworzenie ówczesnego imperialnego systemu kolo
nialnego. Jako Polska mieliśmy szczęście w tym nie uczestniczyć. I tak
że między innymi dlatego nie wzbogaciliśmy się kiedyś cudzym kosz
tem. A inni - bardzo.

Gospodarka oparta o transatlantycki handel niewolnikami kwitła
w trójkącie Europa - Afryka - Ameryka. Europejscy handlarze (dziś
powiedzielibyśmy „przedsiębiorcy” lub „biznesmeni” albo jeszcze lepiej
„inwestorzy”...) eksportowali na zachodnie wybrzeże Afryki artykuły
przemysłowe, które wymieniali na niewolników. Tych transportowano
do obu Ameryk i na Karaiby, gdzie byli sprzedawani z wielkimi zyska
mi. Te z kolei były zwielokrotniane poprzez import do Europy takich
surowców, jak bawełna, cukier, kawa, rudy metali i tytoń. Niewolnictwo
przy okazji obrodziło rozwojem całej otoczki infrastrukturalnej - zwłasz
cza żeglugi i portów - oraz usług finansowych i ubezpieczeniowych.
Oczywiście, to nie niewolników ubezpieczano, tylko ryzyko od lukra
tywnych interesów.
I oto gdy już mogłoby się wydawać, że niewolnictwo i odpowie
dzialność za nie jest wyłącznie kwestią historii i moralnych ocen ex post
- podobnie jak odpowiedzialność Kościoła za palenie czarownic na
stosach - sprawa wróciła do centrum uwagi. I dobrze, bo sprawiedliwo
ści musi stawać się zadość. I to bynajmniej nie dopiero podczas sądu
ostatecznego, ale chociażby za życia następnych pokoleń. Dlaczego
jednak ta sprawa nabiera wigoru dopiero teraz - na początku XXI wie
ku? Otóż z tej prostej przyczyny, że nigdy dotychczas nie pozwalały na
to uwarunkowania polityczne. Teraz wreszcie pozwalają. Teraz też wresz
cie można wykazać związki - choć odległe w czasie i przestrzeni, to
jednak oczywiste - między nędzą jednych a bogactwem drugich.
Wyłania się przeto kwestia nie tylko moralnego zadośćuczynienia
(tym bardziej że za przeprosiny prezydentów i premierów kupić nic się
nie da), ale materialnej kompensaty za tamte zbrodnie i ich konsekwen
cje dla hamowania cudzego rozwoju, podczas gdy własny dosłownie
cudzą krwią i potem był przyspieszany. Dodać warto, że główna różni
ca między zbrodniami Holocaustu i niewolnictwa (a analogia ta będzie
coraz częściej przywoływana) to różnica czasu. Ale teraz już się nie uda
jej zatrzeć. Ważko przyczyniła się do tego konferencja na temat rasizmu,
którą ONZ zorganizował w Durbanie.
Bardzo niedobrze, że USA (pod pozorem rozbieżności co do zapi
sów dotyczących polityki Izraela) opuściły obrady. Ale i tak nie mogą
już „opuścić” problemu kompensaty za niewolnictwo. To jest już teraz

nieuniknione i mądra polityka powinna polegać na zaproponowaniu
dobrego wyjścia, a nie na wychodzeniu z sali obrad. Otóż miast cze
kać na gmatwaninę niekończących się sądowych procedur, trzeba stwo
rzyć specjalny fundusz kompensacyjny, który na dłuższą metę służyć
będzie także państwom wpierw wykładającym swój własny kapitał.
Piszę o tym w swojej ostatniej książce pt. „Globalizacja a perspektywy
rozwoju krajów posocjalistycznych” (www.tnoik.torun.pl). Teraz pora
tę koncepcję rozwinąć.
Niezależnie od bezwarunkowego skreślenia 99 procent i tak nie
spłacalnego długu 41 najbiedniejszych krajów (HIPC), z których aż 35
znajduje się w Afryce, trzeba powołać Development Fund for Africa’s
Compensation for Slavery (DEFACOS). USA powinny łożyć nań w cią
gu 10 najbliższych lat 100 miliardów dolarów, co jest tym łatwiejsze,
że akurat dysponują nadwyżkami budżetowymi. Trzeba sobie uzmy
słowić, że jest to rocznie niewiele ponad 1 promil amerykańskiego
PKB. Niektóre państwa Europy - zwłaszcza Wielka Brytania, Francja
i Belgia, a także Portugalia - powinny dobrowolnie przystąpić do fun
duszu ze swoimi kontrybucjami. Dotyczy to także niektórych bogatych
państw arabskich.
Fundusz powinien być profesjonalnie zarządzany i najlepiej będzie,
jeśli powierzy się to specjalnej agencji - a nie MFW lub Bankowi Świa
towemu - dbając przy okazji, aby maksimum 1 procent kapitału pochła
niała biurokracja i doradcy. Do rady nadzorczej warto powołać kilku
noblistów z ekonomii, a najlepiej byłoby, gdyby w początkowym okre
sie funkcjonowania na jej czele stanął sam Nelson Mandela.
Wtedy choć część tego smutnego długu zostanie spłacona, boga
tym tego świata niewiele w sumie ubędzie, a Afryka - ten najbiedniej
szy kontynent - będzie miała swoją historyczną szansę wejścia na ścieżkę rozwoju. To zaś z czasem opłaci się wszystkim - także krajom boga
tym. Wtedy bowiem do Europy i Ameryki z Afryki będą przyjeżdżać
biznesmeni i turyści, a nie niewolnicy czy też uchodźcy.

jednych zawsze
urzekał pięknem swoich linii, a drugich tkwiącą w nim potęgą finanso
wą, tak jego dymiące ruiny to nadzwyczaj przygnębiający obraz. Zaiste,
gdy ogląda się „ground zero” z dystansu 200 metrów, widok jest wstrzą
sający. Jeśli spojrzeć w drugą stronę, to znowu - jak w latach Wielkiej
Depresji - najwyższym budynkiem Manhattanu jest Empire State Building. Aby jednak okrutny atak terroru na amerykańskie centrum finan
sowe nie wywarł jeszcze większego negatywnego wpływu niż ten już
doznany, w postaci ogromnych bezpośrednich strat idących w dziesiąt
ki miliardów dolarów, i aby uniknąć recesji światowej gospodarki na
większą i niekontrolowaną skalę, konieczna jest rozważna i skoordyno
wana akcja polityki ekonomicznej. Jej podmiotem jest przede wszystkim
rząd USA, ale nie tylko.
Zaobserwować można różne reakcje uczestników nie tylko rynko
wej gry. To prawda, że administracja amerykańska z dnia na dzień
potrafi wyasygnować dodatkowe 40 miliardów dolarów - ot, taki polski
roczny budżet - na walkę z terroryzmem i pomoc dla najbardziej do
tkniętych atakiem terrorystycznym, ale zarazem zbyt długo nie chciała
wesprzeć szczególnie dotkniętych następstwami tej katastrofy linii lotni
czych. Potrzebują one około 24 miliardów dolarów, z tego ponad 11
w formie gwarancji rządowych. Kryzys linii lotniczych, których tygo
dniowe obroty wynosiły dotychczas 2 miliardy dolarów, mocno może
dotknąć całą gospodarkę. To już się czuje i widzi.
Podejmowane są jednak liczne działania służące poprawie mocno
nadwerężonej koniunktury. W szczególności niebagatelne znaczenie

ma kolejne - ósme już w tym roku - obniżenie stóp procentowych
przez FED, od razu wsparte przez Europejski Bank Centralny oraz
Kanadę i Szwajcarię, a nieco później przez Wielką Brytanię i Japonię.
Jej gospodarka z kolei sama znajduje się w na tyle trudnej sytuacji, że
w krótkim okresie nie jest w stanie pobudzić własnej koniunktury,
a cóż dopiero stymulować światowe tendencje rozwojowe. Kryzys wy
wołany zamachem złagodził wreszcie tak dominującą ostatnio orto
doksję (choć żal, że nie zrobiły tego wcześniej formułowane sugestie)
i skłonił banki centralne USA, Kanady i Zachodniej Europy do zdecy
dowanej interwencji na rynku pieniężnym i zaaplikowania mu dodat
kowej podaży płynności w wysokości aż 208 miliardów dolarów. Czy
to spóźnione skądinąd działania pomogą i uchronią świat przed rece
sją? Oby, gdyż w innym wypadku terroryści osiągną dużo więcej, niż
już im się to udało.
Faktycznie to już od pewnego czasu jesteśmy w fazie kulejącej
koniunktury i w tym roku rozwinięte gospodarki OECD odnotowują
bardzo mizerny wzrost. W samym USA produkcja przemysłowa spada
od 11 miesięcy i jest mniejsza niż rok temu o 4,8 procent, a w gałę
ziach najwyżej zaawansowanych technologii aż o 7,2 procent. I to bez
żadnych zewnętrznych szoków, a jedynie wskutek uprzedniego prze
grzania koniunktury i niewystarczającego dostosowania ze strony poli
tyki fiskalnej i monetarnej. W konsekwencji pogorszyła się koniunktu
ra u wielu partnerów USA - od Ameryki Łacińskiej poprzez Europę
Zachodnią do krajów Azji Południowo-Wschodniej eksportujących wiele
komponentów dla amerykańskiej „nowej gospodarki”, która ma coraz
więcej klasycznych starych problemów, zwłaszcza w postaci ostro słab
nącego popytu.
Największe zagrożenie płynie jednak ze strony potencjalnie de
wastujących reakcji rynków kapitałowych. Jak wielce uzależnione są
one od stadnych reakcji, obserwować mogliśmy po otwarciu nowojor
skich giełd w atmosferze zawodów sportowych rozgrywanych na wiel
kim stadionie. Niepotrzebnie czyni się z tego cyrkowe widowisko,
gdyż to tylko psuje rynek. Głębokie załamanie notowań firm ubezpie
czeniowych i radykalny skok pozycji przedsiębiorstw związanych
z obronnością czy też spadek akcji niektórych linii lotniczych o ponad

połowę, a zarazem podwojenie notowań spółek działających w sekto
rze urządzeń zabezpieczających - to dobitne dowody irracjonalności
gospodarki rynkowej.
Obserwując z bliska, co się tutaj dzieje, nie sposób uciec przed
wrażeniem, że podsycając atmosferę irracjonalnych oczekiwań media
czyniły przy okazji wszystko, co tylko w ich mocy, aby pogorszyć i tak
już dostatecznie psychologicznie złą sytuację. Zarazem w jakże jedyny
w swoim rodzaju amerykański sposób burmistrz Nowego Jorku - Rudi
Giuliani - zachęcał wszystkich do normalnego zachowania i do wyda
wania pieniędzy (także na rozrywkę, którą obok finansów stoi Nowy
Jork) jako najlepszego sposobu pomocy dla miasta. Rzecz w tym, że
ludzie mogą zechcieć teraz wydawać dużo mniej niż dotychczas - na
wszystko, od podróży poczynając.
Mimo to Dow Jones, spadł „tylko” o 7,13 procent, sprowadzając
notowania giełdy do poziomu z grudnia 1998 roku. Nasdaq obniżył się
o kolejne 6,83 procent, ale przecież stracił on aż dwie trzecie swojej
wartości w poprzednich miesiącach - bez żadnych akcji terrorystycz
nych. Co zaś tyczy się indeksu Dow Jones, którego znaczenia skądinąd
nie należy przeceniać, to jest on nadal nieco zawyżony z punktu widze
nia realiów amerykańskiej gospodarki. Szkoda tylko, że korekta doko
nuje się w takich niecodziennych okolicznościach i atmosferze.
Teraz jednak - w obliczu niskiej skłonności do inwestowania i już
wcześniej słabnącej aktywności przedsiębiorstw - zwrot w charakterze
oczekiwań konsumpcyjnych gospodarstw domowych może wprowa
dzić USA, a w ślad za tym całą gospodarkę światową, w stan kryzysu.
Może, ale nie musi. Co więcej, widać gołym okiem, że gdyby pewne
działania interwencyjne zostały podjęte wcześniej, to obecnie zagroże
nie recesją byłoby mniejsze. Innymi słowy, bierze się ono nie tyle z bez
pośrednich następstw ataku terrorystycznego, ale z już uprzednio wy
stępujących słabości amerykańskiej i światowej gospodarki oraz ułom
ności koordynacji polityki ekonomicznej w skali ponadnarodowej.
Z tego też punktu widzenia odwołanie dorocznego spotkania Mię
dzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Wa
szyngtonie jest znamienne, choć doprawdy nie ma większego znacze
nia, gdyż zgromadzenie to w aktualnych uwarunkowaniach instytucjo-

nalnych i politycznych nie miałoby światu zbyt wiele do zapropono
wania. A powinno, bo czas najwyższy, zwłaszcza w epoce narastania
sentymentów antyglobalizacyjnych, których arcyskrajnym przejawem
były ostatnie wydarzenia.
Zagrożenia tkwią także w nieprzewidywalnych następstwach ame
rykańskiej reakcji militarnej na zbrodnię z 11 września. Trzeba jednak
mieć nadzieję, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu, a z czasem zwróci
się także należytą uwagę na społeczne i ekonomiczne podłoże między
narodowego terroryzmu. Nie zetrze go z powierzchni ziemi nawet naj
potężniejsza armia świata i najbardziej wyrafinowane akcje wywiadow
cze. Trzeba czynić swoje powinności, ale terroryzm zniknie tylko wtedy,
kiedy wyeliminowane będą jego korzenie, czyli poczucie krzywdy i de
speracja rodząca się w obliczu wielkiej nędzy i upośledzenia, niespra
wiedliwości i wyzysku.
Dobrze byłoby i tę lekcję zrozumieć w tych jakże tragicznych oko
licznościach. Zemsta rodzi zemstę, a rozwój owocuje rozwojem. Patrząc
zatem na wciąż dymiące ruiny World Trade Center i obserwując noto
wania na pobliskim Wall Street, warto spojrzeć też w zupełnie inną
stronę. Wtedy lepiej widać, co się naprawdę dzieje.

Ten wielki kraj (obszarowo, bo ludno
ści ma mniej niż Polska) funkcjonuje niejako w cieniu swego wielkie
go sąsiada z południa. Teraz - a akurat dzisiaj w Waszyngtonie spotkał
się premier Jean Chretien z prezydentem Georgem W. Bushem - Ka
nada znowu jest pod naciskiem. USA dąży do stworzenia koalicji do
walki z międzynarodowym terroryzmem i oczekuje, że do tego frontu
Kanada włączy się nie tylko poprzez współpracę w zakresie wywiadu,
ale także stawiając do dyspozycji niektóre swoje jednostki wojskowe
(zwłaszcza lotnictwo i oddziały specjalne). Natomiast tutejsza opinia
publiczna, jak i szanujący ją politycy odnoszą się to tego dość po
wściągliwie, dystansując się od eskapad militarnych, które pociągnąć
za sobą muszą również niewinne ofiary.
Wiele problemów rysuje się też we wzajemnych stosunkach gospo
darczych. USA jest dla Kanady w zasadzie przedłużeniem rynku we
wnętrznego. Co prawda, kraje te wciąż mają swoje odrębne waluty
narodowe, ale integracja obu organizmów gospodarczych posunęła się
niezwykle daleko, uzyskując jeszcze dodatkowe bodźce po utworzeniu
NAFTA. Obecnie zaś - wskutek radykalnego obostrzenia wymagań co
do bezpieczeństwa na wszystkich przejściach granicznych - wielki tu
zazwyczaj ruch ludzi i towarów napotyka duże trudności. Tak potok
ludzi, jak i masa towarów płyną zatem w obie strony wolniej, co ozna
cza, że płynie ich mniej. Widać i czuję się to zarówno na zakorkowa
nych przejściach drogowych (a granica kanadyjsko-amerykańska liczy
ponad 5 tysięcy kilometrów), jak i na lotniskach, gdzie pomimo dużo
mniejszej liczby pasażerów tłok wywołany skrupulatnymi kontrolami

jest większy niż kiedykolwiek przedtem. Aby uzmysłowić sobie w pełni,
jakie problemy stwarza obostrzenie rygorów granicznych, warto wie
dzieć, że dzienna wartość obrotów towarowych (nie licząc usług niema
terialnych) pomiędzy Kanadą a USA przekracza 1,4 miliarda dolarów,
a więc mniej więcej tyle, ile roczne obroty Polski z Kanadą.
Stąd też o tym - a nie tylko o politycznych i militarnych wątkach
obecnego kryzysu oraz o jego implikacjach humanitarnych, co ma
szczególne znaczenie dla Kanady jako kraju przyjmujące rok rocznie
wiele setek tysięcy imigrantów, głównie z Azji - rozmawiali w Białym
Domu północnoamerykańscy szefowie rządów. W sytuacji, gdy blisko
85 procent kanadyjskiego handlu przypada na USA, pogorszenie ko
niunktury tamże od razu pociąga za sobą pogorszenie sytuacji tutaj.
Szacuje się - przy mnożących się znakach zapytania co do ekonomicz
nych następstw ataku terrorystów na Nowy Jork i Waszyngton oraz
amerykańskiej reakcji na ten zamach - że w USA pracę straci aż około
miliona osób, a w Kanadzie około 100 tysięcy ludzi.
Są to oczywiste nieprawdy w tym sensie, że rzeczywiste przyczy
ny niekorzystnych tendencji tkwią gdzie indziej, a ostatnie wydarzenie
tylko dodatkowo je zgalwanizowały. Teraz niektórzy politycy - a zwłasz
cza ekonomiści, którzy mylili się wcześniej w swoich przewidywa
niach - usiłują zrzucić odpowiedzialność za małą skuteczność swojej
polityki czy też złe i błędne prognozy na ostatnie szoki. A przecież
one, poprzez skądinąd irracjonalne oczekiwania, pogarszają tylko i tak
już od pewnego czasu złą koniunkturę w najwyżej rozwiniętych kra
jach. W Kanadzie przewiduje się, że nadwyżka budżetowa znowu prze
rodzi się w deficyt, a w drugim półroczu 2001 wystąpi już jawna rece
sja; wpierw spadek PKB o 0,9 procent w III kwartale, a następnie
o 0,4 w kwartale czwartym.
Tutejsi ekonomiści i analitycy mają też bardziej niż kilka miesięcy
temu minorowe nastroje i opinie co do najbliższej przyszłości w odnie
sieniu do całej gospodarki globalnej. Prognoza wzrostu światowego
PKB na ten rok została skorygowana w dół poniżej 2 procent, a na rok
2002 do 2-2,5 procent (miast wcześniej prognozowanych 3,3). Oczywi
ście tego nie wyjaśniają następstwami terrorystycznego ataku, ale brak
właściwej koordynacji polityki nie tylko na skalę północnoamerykańską,

ale światową. Zrozumiałe, że Kanada - nawet jako członek G-7 - ma tu
mało do powiedzenia, odwrotnie niż jej południowy sąsiad. Teraz jed
nak rośnie nadzieja, że zweryfikowane zostaną niektóre wcześniejsze
fałszywe teorie ekonomiczne, przed wszystkim dominująca dotychczas
doktryna neoliberalna. W wielu czołowych krajach kapitalistycznych już
można dostrzec tego symptomy w postaci większej gotowości do zde
cydowanego interwencjonizmu państwowego, zwłaszcza instrumentami
polityki finansowej.
W samej zaś Kanadzie pesymizm chyba bardziej udziela się polity
kom i niektórym ekonomistom, zwłaszcza z kręgów finansowych na
Bay Street w Toronto (odpowiednik nowojorskiego Wall Street), choć
w zeszłym tygodniu tutejszy indeks giełdowy - Toronto Composite Index - spadł już „tylko” o 5,5 procent. Inni wydają się zaś jakby mniej
zatroskani. Jak mówią przede wszystkim dlatego, że są Kanadyjczykami.
Widać to na innych ulicach - także tam, gdzie przebiegłem Toronto
Waterfront Marathon w 3 godziny 38 minut i 22 sekundy. A jeszcze wy
raźniej na prowincji, poza metropoliami. Tam gdzie najpiękniej i gdzie
Kanada wciąż pachnie żywicą.

zadano poważny cios. Na pierwszy rzut
oka wydawać mogłoby się niektórym, że to sprawka terrorystów. Jeśli
jednak głębiej wejrzeć w istotę sprawy, to łatwo dostrzec, że próby
tłumaczenia następstwami niedawnego ataku terrorystycznego dość za
sadniczego zwrotu w polityce finansowej - najbardziej w USA, a w kra
jach Unii Europejskiej na mniejszą skalę - nie wytrzymują krytyki. Do
takiego zwrotu dojść musiało, ponieważ dotychczasowa linia polityki
gospodarczej dawała coraz mizerniejsze skutki. Słabła dynamika pro
dukcji, poczęło wzrastać bezrobocie, obniżyły się notowania giełdowe,
pogarszać zaczął się wskaźnik optymizmu zarówno konsumentów, jak
i producentów. Od lat przestrzegali przed tym rozsądnie argumentujący
ekonomiści wyznający odmienne niż monetarystyczne teorie i wskazu
jący na zbyt bierną rolę państwa i nadmierną powściągliwość polityki
finansowej w ingerowaniu w przebieg cyklu koniunkturalnego. Niektórzy z nich zostali nawet wyróżnieni tegoroczną nagrodą Nobla w dzie
dzinie ekonomii, choć to przede wszystkim za dawniejsze osiągnięcia
z zakresu teorii asymetryczności cen.
Tragiczne wydarzenia z 11 września i ich następstwa - głównie w sfe
rze oczekiwań i psychologii (by nie rzec psychozy) rynku, a nie w sferze
realnej, gdyż ta przecież poza skrawkiem Manhattanu nic bezpośrednio
nie ucierpiała - służą tylko jako usprawiedliwienie decyzji, które ze względu
na swoje antyortodoksyjne nastawienie mogłyby winnych warunkach
i „normalnych czasach” nie mieć szans na powodzenie. Teraz mają, bo
wszystko w USA - nawet spóźnianie się na umówione spotkania - to
„wina” terrorystów; każdy kierowca (i pasażer) taksówki i autobusu w każ-

dej miejscowości może powiedzieć, że „po drodze” policja ich zatrzy
mała. Atak naprawdę, to gospodarka amerykańska już od dawna wy
magała silnego wsparcia od strony polityki finansowej. I chociaż dopie
ro teraz dokonuje się w niej zwrot we właściwym kierunku, to bynaj
mniej nie został on zapoczątkowany kilka tygodni temu.
System Rezerw Federalnych, czyli amerykański bank centralny, co
miesiąc redukuje stopy procentowe. W tym roku zmniejszył je z 6,5 do
2,5 procent, a więc o prawie dwie trzecie, doprowadzając realne staw
ki do ujemnego poziomu! Ale i to już nie wystarcza. Stąd radykalizacja
polityki finansowej właśnie teraz - w czwartym kwartale - kiedy to
gospodarka USA weszła w fazę stagnacji. A należało ją ożywiać już
wcześniej bodźcami nie tylko pieniężnymi, ale i fiskalnymi. Tak się
jednak nie stało. I teraz reszta świata czeka z utęsknieniem na amery
kańskie ożywienie, gdyż niejedna gospodarka - zwłaszcza w Ameryce
Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej - jest ciągnięta w dół przez
północnoamerykańską dekoniunkturę. Odczuwa to i Chile, i Tajwan,
aczkolwiek z pewnością nie Polska, nas bowiem w dół ciągnie rodzi
ma polityka finansowa.
W USA natomiast, niezależnie od natychmiast przyznanych 45
miliardów dolarów bezpośredniej pomocy dla ofiar ataku z 11 wrze
śnia (zwłaszcza dla Nowego Jorku) i 15 miliardów (w tym 5 miliardów
bezzwrotnej dotacji) dla szczególnie dotkniętych spadkiem popytu li
nii lotniczych, administracja prezydenta Busha zamierza uruchomić
dodatkowo jeszcze 75 miliardów. Pieniądze te mają być przeznaczone
głównie na redukcję podatków, w tym dla uboższych warstw ludno
ści. 15 miliardów ma pójść na pomoc dla bezrobotnych, aby i w ten
sposób stymulować gasnący popyt konsumpcyjny. Jego słabnięcia do
wodzi spadek sprzedaży detalicznej, która zmniejszyła się we wrze
śniu o 2,6 procent, co jest największym tego typu załamaniem od
dziewięciu lat. Tak więc razem z już wcześniej zapowiedzianymi dzia
łaniami po stronie fiskalnej, wdrożenie całego pakietu oznaczałoby
zwiększenie strumienia efektywnego popytu (zwiększone wydatki z bu
dżetu oraz zmniejszone podatki pobierane przez budżet) o kwotę rzę
du 150 do 180 miliardów dolarów, czyli prawie 2 procent amerykańskiego PKB (albo równowartość całego PKB Polski).

Oczywiście, w tym świetle zupełnie inaczej wyglądają perspektywy
amerykańskich nadwyżek budżetowych. Z imponujących planowanych
na dekadę 2002-2011 nadwyżek na zaiste astronomiczną kwotę 5,6 bi
liona dolarów zrobiło się raptem - bo w ciągu ostatnich pięciu miesięcy
- tylko 2,6 biliona. A i to jest wątpliwe. Wątpliwe bowiem są założenia
i prognozy co do dalszych losów gospodarki USA i stanu jej budżetu.
Dobrze jednak się stało, że przy tej okazji następuje tak głębokie
przewartościowanie w sferze wydawałoby się nieodwołalnie panują
cego kanonu ekonomicznego. Amerykański zwrot dokonywany we
właściwym kierunku, co trzeba wyraźnie podkreślić, musi mieć - i bę
dzie miał, nad Wisłą także - swój niebagatelny wpływ zarówno na
sposób uprawiania polityki gospodarczej, jak i na samą doktrynę eko
nomiczną. Być może, oznacza to nadejście „postmonetarystycznego
neokeynesizmu”, choć na pewno życie przyniesie nam na nazwanie
tej orientacji lepszy termin. Najważniejsze, że choć późno, ale jednak
wyciąga się w polityce właściwe wnioski, przynajmniej w USA. Szko
da tylko, że przypisuje się to następstwom gwałtownego terrorystycz
nego ataku sprzed kilku tygodni, a nie spokojnym i trwającym przez
lata intelektualnym perswazjom.

powinna być konstytucja
i rozbudowane instytucje społeczeństwa obywatelskiego. I tak jest w doj
rzałych demokracjach, z długimi i mocno osadzonymi w tradycjach prak
tykami oraz procedurami. Niekiedy jednak odwołujemy się do zgoła
niedemokratycznych instytucji jako do gwarantów demokracji. Tak na
przykład jest w Hiszpanii. Król Juan Carlos powszechnie ceniony jest
jako strażnik demokracji w tym kraju, różnie doświadczonym przez nie
tak dawną historię. I nikomu nie przeszkadza, że król nie pochodzi
z demokratycznego wyboru. Natomiast wielu podkreśla, jak znaczącą
rolę odegrał w procesie konsolidacji hiszpańskiej demokracji. Dlatego
pozycja tego monarchy jest na scenie międzynarodowej silniejsza niż
innych koronowanych głów, których nam przecież w Europie nie bra
kuje. To ciekawe, że tak naprawdę to żaden inny kontynent nie ma ich
tak wielu jak ta ostoja demokracji...
Może dlatego właśnie piękny jesienny Madryt został obrany na miej
sce międzynarodowej konferencji na temat „Democratic Transition and
Consolidation”, którą zorganizowała Fundacja Gorbaczowa, GFNA, oraz
hiszpańska fundacja wspierająca współpracę międzynarodową - FRIDE. Hisz
pania jawi się przecież jako kraj sukcesu, który pomyślnie przeszedł nieła
twą drogą od dyktatury do demokracji. I choć król Juan Carlos jako roztrop
ny mąż stanu bezsprzecznie odegrał w tym procesie ważką rolę, to nie
ulega wątpliwości, że transformacja ta zakończyła się powodzeniem przede
wszystkim dlatego, iż towarzyszy jej również sukces gospodarczy.
Madrycka konferencja nie jest wydarzeniem typowym. Składa się
z dwu etapów. Podczas pierwszego wybitni eksperci z 28 krajów deba-

towali nad różnymi zagadnieniami - od roli konstytucji i wymiaru spra
wiedliwości poprzez organizację bezpieczeństwa międzynarodowego
i znaczenie partii politycznych do miejsca organizacji globalnych i poli
tyki rozwoju społeczno-gospodarczego - i wypracowali bogaty zestaw
wniosków oraz postulatów. Jest on przedmiotem dyskusji w trakcie eta
pu drugiego, w którym uczestniczy 40 byłych i obecnych głów państw
i szefów rządów z całego świata. I chociaż ciśnienie doraźności - prze
cież trwa antyterrorystyczna kontrofensywa i towarzyszące jej przewar
tościowania w polityce i układach międzynarodowych - jest olbrzymie,
to jednak zarówno eksperci, jak i przywódcy polityczni wydają się coraz
bardziej zdawać sobie sprawę, że jedynym prawdziwym gwarantem
demokracji i czynnikiem ją konsolidującym w krajach z dopiero rodzącymi się instytucjami demokracji politycznej i obywatelskiego społeczeństwa jest sprawie funkcjonująca i szybko rozwijająca się gospodarka.
Inaczej demokracja nie jest pełna.
Wraca więc pytanie o związki rynku i demokracji. O ile nie budzi
już wątpliwości, że jedno wzmacnia drugie w krajach rozwiniętych, o tyle
wciąż nie brak wątpliwości w przypadku nowych, młodych demokracji
i tzw. wyłaniających się rynków - zarówno pośród krajów posocjalistycznych, jak i zacofanych krajów wychodzących ze spuścizny neokolonializmu i pokłosia rozmaitych dyktatur. W rzeczywistym procesie rozwoju
w dłuższym okresie demokratyzacja jest kompatybilna z reformami ryn
kowymi i jedna transformacja wspomaga drugą. Innymi słowy, na skali
historycznej skuteczne przejście do gospodarki rynkowej nie jest możliwe
bez przejścia do demokracji, a już na pewno nie jest możliwa pełna
demokracja bez gospodarki rynkowej. W okresach przejściowych bywa
jednak tak, że demokratyzacja utrudnia urynkowienie, a mimo to - tak
że ze względu na samoistną wartość demokracji - trzeba i warto iść tą
drogą. Choćby dlatego, że demokracja często koryguje ekscesy rynku.
Więcej; pełna demokracja to nie tylko swobody polityczne i oby
watelskie, ale społeczna partycypacja w owocach wzrostu gospodarcze
go. Aby jednak można je było dzielić sprawiedliwiej, to wpierw muszą
one rodzić się obficie. Dlatego dobrze stało się, że wyraźnie w madryc
kich debatach przebija się wątek akcentujący instrumentalne znaczenie
reform rynkowych. Mają one sens tylko wtedy, kiedy służą rozwojowi

społeczno-gospodarczemu i poprawie dobrobytu szerokich rzesz spo
łecznych. Reformy dla samych reform czy też dla wąskich elit są zaprze
czeniem demokracji.
W tym kontekście podkreślić trzeba, że konferencja madrycka
poważnie odniosła się do moich dwu postulatów. Po pierwsze, aby
kraje bogate sukcesywnie zwiększały - o 0,1 punktu procentowego
rocznie, aż do pułapu 0,7 procent PKB, tak jak to dawno już temu
postanowił ONZ - swój wkład do transferów na rzecz finansowania
rozwoju krajów najbiedniejszych. Po drugie, aby natychmiast i bezwa
runkowo zredukować zadłużenie najbiedniejszych krajów o 99 pro
cent. To nowe kredyty mają być warunkowane odpowiednimi refor
mami strukturalnymi i odpowiedzialną polityką rozwoju, natomiast niespłacalne zadłużenie musi być umorzone.
Na zakończenie konferencji, podczas kolacji w salach wspaniałego
Muzeum Thyssen-Bornemissza, miałem okazję porozmawiać o tych spra
wach także z Księciem Asturii - hiszpańskim następcą tronu, którego
notabene w ubiegłym roku gościliśmy w Polsce, nie tylko w stołecznej
Warszawie i królewskim Krakowie, ale także w handlowym Poznaniu.
On - choć też kiedyś będzie gwarantem demokracji, ale w czasach,
miejmy nadzieję, już dużo spokojniejszych - również nie ma wątpliwo
ści, że demokracja ma się najlepiej wtedy, kiedy swobody polityczne
i obywatelskie funkcjonują w kwitnącej gospodarce. Tak więc w Madry
cie - i nie tylko - głośno o tym, że czas znowu mówić nie tylko o refor
mach, ale nade wszystko o rozwoju. Dopiero wtedy bowiem tak na
prawdę można cieszyć się demokracją.

na kolejne pięciolatki. Co prawda, wpierw
był Plan Trzyletni związany z powojenną odbudową (1947-49), a potem
Plan Sześcioletni (1950-55) związany z przyspieszoną fazą socjalistycz
nej industrializacji, ale ramy czasowe tego ostatniego służyły tylko „wy
równaniu frontu”, aby dalej już móc koordynować sterowanie procesa
mi rozwoju społeczno-gospodarczego z innymi krajami w ramach RWPG
w tych samych przedziałach czasu. Ale tamte kolejne „pięciolatki” - aż
po dekadę lat 80. - jakaż to już dawna historia. Może dlatego właśnie
wciąż czeka ona na naukowo rzetelny i historycznie uczciwy opis?
Teraz procesy rozwojowe biegną innymi koleinami. Mamy przecież
do czynienia z gospodarką rynkową, w której państwo ma coraz mniej,
a siły popytu i podaży coraz więcej do powiedzenia. A ostatnie pięć lat
to tylko okrągła liczba. No i rocznica, o której warto pamiętać. Szkoda
tylko, że pierwszy raz po 1989 roku ponad połowa społeczeństwa uwa
ża, że sprawy kraju mają się gorzej niż przed tamtym przełomowym
rokiem, ale to - jak wiemy - wskutek sfuszerowania polityki gospodar
czej podczas ostatnich kilku lat. Ale czy w rzeczywistości jesteśmy już
gospodarką rynkową i czy to ją należy winić za obecne trudności?
Wydawać by się mogło, że sam powinienem złożyć deklarację o doj
ściu Polski do gospodarki rynkowej już pięć lat temu, kiedy to przystąpiliśmy do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD. Wte
dy jako wicepremier podpisałem w Paryżu historyczny akt przystąpienia
Polski do OECD, a Sejm ratyfikował stosowne dokumenty i zostaliśmy
członkiem tego elitarnego klubu. Nieco wcześniej przystąpił doń Mek
syk, Węgry i Czechy, a później Korea Południowa i Słowacja. I tak orga-

nizacja poszerzyła się z 24 do 30 krajów, które wytwarzają w sumie
około dwie trzecie światowej produkcji (my jedynie 0,6 procent).
Bynajmniej jednak nie orzekałem ani wtedy, ani nie czynię tego
teraz, że Polska jest już w pełni gospodarką rynkową. Z pewnością od
dawna - przynajmniej od połowy lat 80. - nie jest ona gospodarką
centralnie planowaną, ale o dojrzałym instytucjonalnie rynku będziemy
mogli mówić dopiero za kilka lat, po wejściu do Unii Europejskiej.
Interesujące jest to, że z UE może wkrótce zintegrować się osiem państw
posocjalistycznych (licząc Chorwację) oraz dwa wyspiarskie państwa
śródziemnomorskie, które nie są, i najprawdopodobniej nie będą do
czasu akcesji, członkami OECD.
Tak więc Polska wciąż - po z górą 12 latach - jest w fazie transfor
macji do pełnokrwistej gospodarki rynkowej. Nie ulega wszakże wątpli
wości, że w tej tak ważnej fazie globalizacji przystąpienie do OECD
stanowiło najbardziej znaczący krok zarówno w procesie samej transfor
macji ustrojowej, jak i w integracji naszego kraju ze światową gospodar
ką. Z perspektywy tych pięciu lat widać wyraźnie, jak okazało się to
korzystne. Przeprowadzenie całego szeregu trudnych i skomplikowa
nych reform strukturalnych i zmian instytucjonalnych - między innymi
w sferze fiskalnej i regulacji nadzoru bankowego, w odniesieniu do dal
szej liberalizacji handlu (w tym na rynku dóbr kultury), inwestycji bez
pośrednich i przepływów kapitału, ochrony praw autorskich i własności
intelektualnej oraz ochrony środowiska - znakomicie wzmocniło i po
szerzyło fundamenty dojrzewającej stopniowo gospodarki rynkowej.
Żmudny proces reform zwieńczony wejściem do OECD zaowoco
wał natychmiastowym wzrostem notowań polskiej gospodarki, gdyż au
tomatycznie obniżyło się przypisywane nam ryzyko kredytowe i inwe
stycyjne. W ślad za tym coraz bardziej wartkim strumieniem popłynęły
inwestycje zagraniczne, zwłaszcza bezpośrednie, przyczyniając się do
poprawy naszej konkurencyjności na globalnym rynku. Dawało to do
datkowy impuls wzrostowy, co szczególnie korzystnie odczuliśmy w la
tach 1996-97 - końcowym okresie realizacji „Strategii dla Polski”. A przy
pomnijmy, że wejście do klubu rozwiniętych krajów było zapisane
w wiązce ambitnych celów tego programu. To zaś, że później - od 1998
roku - produkcja rosła coraz wolniej, jest w sposób oczywisty związane

ze szkodliwą polityką schładzania koniunktury. Natomiast implikacje
naszego członkostwa w OECD są dla dynamiki gospodarczej korzystne
dzięki silniejszym instytucjom i proefektywnościowym zmianom struk
turalnym. Gdyby nie ten fakt, to sytuacja obecnie byłaby jeszcze gorsza.
Na zaproszenie Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Glo
balizacji TIGER przy WSPiZ im. Leona Koźmińskiego (www.tiger.edu.pl)
mieliśmy właśnie okazję gościć w ramach serii „Distinguished Lectures”
Donalda Johnstona - Sekretarza Generalnego OECD. To z nim właśnie
podpisałem akt przystąpienia do tej organizacji. I on nie ma wątpliwości,
że minione pięć lat sprzyjało naszemu rozwojowi i integracji Polski z bar
dziej rozwiniętą częścią świata. Chciałby on - my także - widzieć jeszcze
bardziej zintensyfikowaną współpracę, a zwłaszcza większy dopływ kapi
tału i transfer technologii ze „starych” do „nowych” krajów OECD.
Organizacja ta swoimi sugestiami co do kierunków dalszych reform
oraz wysokiej jakości analizami i studiami ekonomicznymi, na przykład
z zakresu tzw. ‘nowej gospodarki’ czy transferu kapitału, może w tym
pomóc. W końcu nazwa zobowiązuje, a jesteśmy w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. I chociaż teraz historia toczy się w ra
mach fundamentalnie innych „pięciolatek” niż w trakcie tamtych, odgór
nie narzucanych gospodarce we wcześniejszych dekadach, to nie bez
powodu kluczowe terminy i słowa pozostają te same - „współpraca
gospodarcza” i „rozwój”. O to przecież chodzi.

mieć marzenia? Jak najbardziej, zwłaszcza jeśli
jest to Bank Światowy. Goszcząc tam ponownie - tym razem z wykła
dem na temat realiów i iluzji globalizacji - zauważyłem tuż przy wejściu
kamienny napis widniejący obok galerii flag 182 państw członkowskich:
OUR DREAM IS A WORLD FREE OF POVERTY („Naszym marzeniem jest
świat wolny od biedy”). Niestety, także na początku XXI wieku wydaje
się to tylko marzeniem, gdyż fakty są przygnębiające. Na tym padole
ziemskim zaiste szaleje bieda, choć różne jego regiony dotknięte są nią
w rozmaitym stopniu.
Wciąż tyle jest nędzy, że 8 procent dzieci nie dożywa 5 lat. Spośród
zaś tych, którzy dożywają, 9 procent chłopców i aż 14 procent dziew
cząt w ogóle nie rozpoczyna szkoły podstawowej. Większość z nich
spędza w biedzie całe swoje życie, przy czym w wielu nierozwiniętych
krajach nie jest ono długie. O ile współczesny mieszkaniec globu żyje
przeciętnie 66 lat, to w krajach o niskim dochodzie 59 lat. Średnią tę
wszakże znakomicie podwyższają Chiny (70 lat) i kraje posocjalistyczne, które pomimo nie najwyższych dochodów cechuję się względnie
długim okresem życia ludności.
Najgorzej jest w subsaharyjskiej Afryce. Przy średnim poziomie do
chodu na mieszkańca wynoszącym 490 dolarów rocznie żyje się tam
przeciętnie 47 lat, a w Botswanie i Mozambiku ledwie lat 37... Na dru
gim krańcu żywotności mieszczą się Japończycy i Szwedzi, którzy żyją
średnio po ponad 80 lat. Ogólnie zaś w krajach bogatych - przy śred
nim poziomie rocznego dochodu w wysokości 26.440 dolarów - żyje
się aż 78 lat. Dwa razy dłużej niż w 6 najgorszych pod tym kątem
krajach czarnej Afryki.

Aby zmierzyć skalę ubóstwa, musi ono być dokładnie zdefiniowa
ne. Bank Światowy od lat przyjmuję konwencję, że dochód na osobę
poniżej 2 dolarów dziennie (w ujęciu parytetu siły nabywczej) to bieda,
a mniej niż 1 dolar to nędza. Przy takich miarach nowe milenium w bie
dzie powitało aż 2,8 miliarda ludzi, a w nędzy 1,2 miliarda. A jest nas
wszystkich raptem 6 miliardów.
ONZ i Bank Światowy, a także przywódcy najbogatszych państw sku
pionych w G-7, zadeklarowali pragnienie ograniczenia ilości biedaków
do roku 2015 o połowę. Czy jest to znowu marzenie, czy też poważny
plan, za którymi stoją stosowne strategie rozwoju i środki finansowe?
Otóż obawiać się można, że skończy się tylko na marzeniach. Dwa są
bowiem warunki wyrwania półtora miliarda ludzi podczas okresu życia
pół pokolenia z biedy. Pierwszy to przyspieszenie tempa wzrostu gospo
darczego w krajach najbardziej zacofanych, a drugi to zasadnicze zwięk
szenie transferów i pomocy z krajów bogatych do biednych.
I tutaj już nie wypada marzyć - ani bankom rozwoju, które mają
pożyczać pieniądze i pełnić profesjonalne funkcje pośrednictwa finan
sowego oraz pomocy technicznej, ani politykom, którzy mają formuło
wać i wdrażać stosowne programy rozwoju - ale trzeba działać. Patrząc
jednak jak Bank Światowy - instytucja skądinąd potrzebna i pożyteczna
- tonie w swojej inercji i niemocy, pożyczając rocznie zaledwie około
20 miliardów dolarów na nie zawsze najlepiej realizowane przedsięwzięcia, trudno oczekiwać wielkich zmian na lepsze. Co gorsza, w ślad
za kredytami Banku Światowego do krajów najbiedniejszych nie płynie
prywatny kapitał. Trafia tam zaledwie 1 procent globalnego wolumenu
inwestycji bezpośrednich.
Problemów jest więcej. Największy dotyczy ograniczoności środ
ków. Muszą być one radykalnie zwiększone i docierać do adresatów
różnymi kanałami, gdyż „moce przerobowe” Banku Światowego są ogra
niczone. Zwiększenie zasobów środków powinno być o tyle łatwe, że
małe pieniądze z punktu widzenia państw bogatych to zarazem wielkie
kapitały dla krajów biednych. Przyjmując dochód na głowę w USA za
100, w 7 najbiedniejszych krajach nie przekracza on 2, a w 12 następ
nych 3 procent. Dochód na mieszkańca w Luksemburgu jest o 100 razy
większy niż w Siera Leone. Wobec tego nawet niewielkie zwiększenie

transferów z państw G-7 - czy szerzej około 30 gospodarek wysoko
rozwiniętych - zasadniczo może zmienić sytuację krajów najuboższych.
Samodzielnie nigdy nie wyrwą się one z zaklętego kręgu nędzy. Udo
wodnił to już wiek XX i nie trzeba czekać na potwierdzenie tej oczywi
stej tezy przez następne stulecie.
Jest wszakże i drugi wielki problem. Otóż w tych rewirach niedo
statku panoszy się nie tylko nędza, ale także korupcja, niekompetencja
i marnotrawstwo. Bank Światowy szacuje, że w wielu krajach i w od
niesieniu do wielu współfinansowanych przy jego udziale programów
tylko trzecia część środków finansowych trafia do celu, a pozostały
strumień jest roztrwaniany lub przechwytywany przez pośredników i sko
rumpowaną miejscową biurokrację.
Tak więc aby marzenia co do walki z biedą mogły się spełniać
w coraz większej mierze, trzeba znaleźć sposób na rozwiązywanie
obu tych problemów. Niestety, świat jest wciąż tak fatalnie urządzony,
że bogaci są skąpi i tak naprawdę wolą „marzyć”, niż autentycznie
łożyć na walkę z nędzą. Biedni zaś zbyt często mają trudności z sen
sowną, owocującą długookresowym rozwojem absorpcją nawet tego
małego strumienia środków, który do nich już płynie. Nie należy jed
nak mieć złudzeń, że nie tylko możliwe, ale i konieczne jest zasadni
cze poszerzenie tegoż strumienia przy równoczesnej skokowej popra
wie efektywności jego wykorzystania. Tu nie ma o czym marzyć. To
po prostu trzeba zrobić. Także po to, aby światowa gospodarka mogła
rozwijać się pokojowo, co lepiej zrozumieć zawczasu. Zwłaszcza tam,
gdzie tej światowej biedy najmniej się doświadcza, a najczęściej nie
jest się jej nawet w pełni świadomym.

gdy Amerykanie zrobili chyba najlepszy
interes w historii. Otóż wtedy kupili od Rosjan obszar około pięciokrot
nie większy od całej Polski, płacąc przy tym mniej niż 5 centów za
hektar. I tak oto Alaska - jeden z najpiękniejszych zakątków ziemi
- stała się częścią „Zachodu”, choć 49-tym stanem USA została prokla
mowana dopiero z początkiem 1959 roku. Gdy jednak Alaskę kupowa
no niedługo po wojnie secesyjnej - w 1867 roku - za jedyne 7,2 miliona
ówczesnych dolarów, wielu wydawało się, że rząd federalny robi nader
marny interes. Złośliwi oponenci układu, do którego zawarcia doprowa
dził swoją determinacją Sekretarz Stanu William H. Seward, nazywali
Alaskę „zatraconym krajem” albo też „Walrussia” (czyli „Morsrosja”), na
wiązując do ekstremalnego klimatu oraz do carskiej Rosji i morsów,
z którymi region ten kojarzył się niekoniecznie sympatycznie zasiedzia
łym w Waszyngtonie senatorom. Dziś mało kto już pamięta nazwiska
przeciwników tamtej transakcji, imię zaś samego Sewarda upamiętnione
jest w nazwie urokliwego miasteczka leżącego u podnóża wspaniałych
gór nad Resurrection Bay na południu Półwyspu Kenali.
To fakt, że Amerykanie nie do końca wiedzieli, co też kupno Alaski
może im przynieść. Stan wiedzy o zgromadzonych tam zasobach był
niewielki (nie tak jak współcześnie na przykład o Syberii, którą z pew
nością też warto byłoby kupić...), a dostępność tych, o których wiedzia
no, wydawała się w świetle dziewiętnastowiecznych technologii wątpli
wa. Najciekawsze w całej tej historii jest to, jak bardzo zmienia się
z czasem samo pojęcie zasobów i ich wartościowanie. Zależy to od
naszych potrzeb, ale także i technicznych możliwości. Tak więc zmienia

się to, co jest cenne, bo przez nas pożądane, ale zmieniają się też
możliwości korzystania z tych dobrodziejstw ziemi i całej przyrody.
Wczesna ekspansja Rosji brała się przede wszystkim z pogoni przed
siębiorczych handlarzy za cennymi futrami. Pęd ten pociągnął za sobą
niebywałe przetrzebienie fauny regionu, ale także postępującą ekstermi
nację autochtońskiej ludności, która przy okazji była eksploatowana.
Futra były przez lata całe największym bogactwem tej ziemi, tak bardzo
poszukiwanym przez zamożnych ludzi w innych krajach.
Jednak USA kupując Alaskę na pewno miały więcej wyobraźni
i liczyły na inne bogactwa, wciąż czekające na odkrycie albo też na
swój czas, który kiedyś musiał nadejść. Wpierw był to czas złota. Cho
ciaż wciąż jeszcze jest ono tutaj wydobywane, to jednak tak naprawdę
zmieniło ono oblicze niektórych części Alaski na przełomie XIX i XX
wieku, wywierając zarazem kulturowe piętno na daleko szerszych poła
ciach nie tylko Ameryki. Gorączka złota nie trwała jednak zbyt długo,
a jego zasoby zostały bardzo szybko bez mała wyczerpane.
Nadszedł czas wielorybów, które poławiane były na skalę przemy
słową, co zagrażało ich niebezpiecznym dla ciągłości gatunku przetrze
bieniem. Ciekawe, że teraz władze stanowe oferują nagrodę 2.500 dola
rów za informacje o zakłócaniu spokoju i kłusownictwie na bieługi w Cook
Inlet. Tak jak ponad 100 lat temu Klondike - skądinąd znajdujący się
w sąsiedztwie, w kanadyjskiej prowincji Yukon - rozkwitł w okamgnie
niu dzięki gorączce złota, tak osada wielorybnicza położona na Oceanie
Arktycznym na wyspie Hershel (też w Kanadzie) wyrosła w ciągu kilku
miesięcy na prawie dwutysięczne miasteczko dzięki „gorączce wielorybniczej”. W tym miejscu nie mieszka już teraz nikt - co najwyżej wieloryby
właśnie, a także prześliczne piżmowe bawoły arktyczne - a Klondike to
też już tylko miejsce na mapie, obok zaspanego Dawson City.
Boom wielorybniczy też był krótkotrwały, ale problem odłowów
wielorybów nadal jest aktualny. Teraz regulują go restrykcyjne porozu
mienia międzynarodowe, aczkolwiek niektórzy partnerzy - między in
nymi Norwegowie, a zwłaszcza Japończycy - stwarzają wciąż pewne
problemy. Są bowiem tacy ludzie, którzy - odwrotnie niż my w dzieciństwie - tran uwielbiają, chociażby autochtoniczni Inuici (u nas bardziej
znani jako Eskimosi). Rybołówstwo wszakże - zważywszy na ogromne

zasoby łososia i halibuta - wciąż jest jedną z podstawowych gałęzi tutej
szej gospodarki, choć w ostatnich latach spadło na trzecią pozycję.
Jej trzonem od lat 80. jest wydobycie ropy naftowej, która zarazem
dostarcza prawie 2 miliardy dolarów, czyli aż około 80 procent docho
dów do stanowego budżetu. To prawie osiem razy więcej niż strumień
dochodów płynący z górnictwa i wydobywania innych surowców, w tym
nadal złota. Wydobywanie ropy naftowej wciąż stanowi zagrożenia dla
naturalnego środowiska i ponownie nabiera wigoru debata o potrzebie
eksploatacji złóż na obszarze wciąż nieskazitelnej przyrody w Arctic
National Wildlife Refuge. Miejmy nadzieję, że nie tylko sentymenty wiel
bicieli natury, ale również dalekosiężny rachunek ekonomiczny weźmie
górę i ten wielki teren pozostanie tym, czym zawsze był. Naturą.
Dzisiaj prawdziwym złotem jest to, co onegdaj tak bardzo odstrę
czało stołecznych polityków od kupna Alaski. Przyroda. Współcześnie
to ona jest bezsprzecznie najcenniejszym zasobem. Niepowtarzalne piękno
fiordów i gór, tundry i tajgi, rzek i jezior, wybrzeża i interioru, fauna
i flora, latem słońce o północy i zimą zorze polarne, a do tego najroz
maitsze formy aktywności turystycznej - od wędrówek i wspinaczek
poprzez wędkarstwo i obserwowanie dzikich zwierząt po kajakowanie
u stóp lodowców opadających w morską toń i wyprawy zaprzęgami alaskańskich husky i malamutów. To prawdziwy skarb.
Dzisiaj bowiem ludzie cenią sobie coraz bardziej przyrodę. Z pew
nością nie to miał na uwadze Seward kupując Alaskę, ale taka już czasami
jest kolej rzeczy, że dopiero z czasem ujawnia się pełna wartość zasobów.
My też ich trochę w kraju mamy i warto sobie to uzmysłowić, także
z punktu widzenie formułowania strategii rozwoju. Jednakże bogactwo
Alaski jest z tego punktu widzenia jedyne w swoim rodzaju. Nic przeto
dziwnego, że turystyka rozkwita i już od kilku lat jest to druga - po
wydobyciu ropy naftowej - gałąź stanowej gospodarki. Mimo to (a
może właśnie dlatego?), że Alaska tania nie jest. Dokładniej - jest droga.
Także dlatego, że sezon turystyczny jest krótki, choć i to się zmienia,
gdyż stopniowo coraz więcej jest chętnych, aby zawitać do tego prze
cudnego kraju także zimą.
I o dziwo, wcale nie po to, aby polować na foki, lisy i sobole, ani
też po to, aby toczyć tran z zabitych wielorybów, ani też po to, aby

zamarzać szukając bezskutecznie złota. Po prostu po to, aby wypatry
wać i fotografować te zwierzęta, aby żeglować fiordami u ujścia lodow
ców i podziwiać orki, morświny i wieloryby, aby nawet samemu poba
wić się i „wydobyć”, czyli wypłukać trochę złota. Oczywiście, tym ra
zem płacąc za to sowicie.

z którymi przychodzi nam się współcze
śnie borykać, bierze się ze słabości państwa. W jakiejś mierze także
i dlatego, że państwo było zbyt silne w okresie gospodarki centralnie
planowanej. Nawet w czasach daleko posuniętego jej zreformowania
- jak chociażby w Polsce czy na Węgrzech - ta zbyt duża siła państwa
przejawiała się zarówno w sferze politycznej, jak i ekonomicznej, ol
brzymie bowiem (a w niektórych krajach i okresach bez mała pełne)
było zetatyzowanie gospodarki.
Teraz rola państwa ulega wyraźnej redukcji, przy czym w wielu przy
padkach proces ten posunął się zbyt daleko. Rozmontowywanie struktur
i instytucji „starego państwa”, które w warunkach demokracji i rynku są
zbyteczne, spowodowało niewydolność państwa także tam, gdzie jest
ono bezsprzecznie potrzebne właśnie po to, aby rozwijać się mogła go
spodarka rynkowa i dojrzewać mogło społeczeństwo obywatelskie.
Sytuacja jednakże jest dużo bardziej skomplikowana. Państwa mamy
w pewnych sferach życia i na niektórych polach aktywności społecznej
i gospodarczej nadal zdecydowanie za dużo, gdzie indziej zaś jest go za
mało. Na innych jeszcze obszarach jego zadania i funkcje są źle zdefi
niowane. Tak więc pytania po co potrzebne jest nam państwo w epoce
coraz bardziej zliberalizowanej gospodarki i postępującej globalizacji oraz
jaki ma być zakres jego aktywności i co ma być jego domeną, wciąż
pozostają aktualne.
Nadgorliwość wielu polityków spowodowała, że wlatach 90. za
miast zredefiniować rolę państwa i odpowiednio instytucjonalnie obu
dować jego nowe funkcje, ograniczano - niekiedy w bezmyślny sposób

- jego zakres. Wychodzono bowiem z założenia, że redukcja „rozmia
rów” państwa w prosty sposób pociągnie za sobą wyższą efektywność
gospodarczą, a tym samym szybsze tempo wzrostu gospodarczego. I o ile
radykalne cięcia „wielkości” państwa - rozumiane jako ograniczenie
jego udziału we własności kapitału i środków produkcji poprzez denacjonalizację i prywatyzację oraz jakościowe zmiany polegające na wyco
fywaniu państwa i jego biurokracji z ingerencji w procesy alokacji kapi
tału oraz przepływu strumieniu i zasobów - były słuszne, o tyle nie
rozwiązywało to problemu współistnienia państwa, rynku i pozarządo
wych organizacji niezorientowanych na zyski.
Dylemat „duże” czy „małe” państwo jest sformułowany fałszywie.
Nade wszystko musi być one sprawne. Dzisiaj jednak zupełnie co inne
go tę sprawność determinuje i inaczej trzeba ją mierzyć, chociaż w od
niesieniu na przykład do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa czy funk
cjonowania służb dyplomatycznych zmiany są niewielkie. Obecnie wielka
jest rola (i odpowiedzialność) demokratycznego już państwa za tworze
nie i wspomaganie rozwoju instytucji, o które opiera się gospodarka
rynkowa. Nadal duże znaczenie ma polityka gospodarcza, której pod
miotem jest państwo, a zwłaszcza polityka budżetowa i pieniężna. Tego
nie kwestionują nawet najwięksi „antypaństwowcy”.
Pod tym też kątem najczęściej dyskutuje się o państwie „dużym”
i „małym”, sugerując najczęściej, że „małe” - w znaczeniu relatywnie mniej
szego zakresu redystrybucji budżetowej, a więc skali obciążeń podatko
wych i rozmiaru wydatków państwowych - jest efektywniejsze. Otóż jest
to nieprawda, gdyż dla długich okresów w odniesieniu do państw wyso
ko rozwiniętych wszystkie podstawowe wskaźniki społeczno-gospodar
cze - od śmiertelności niemowląt i umiejętności czytania poprzez dostęp
do szkół średnich i długość trwania życia do stopy inflacji i tempa wzro
stu produkcji - są zbliżone. Jedyna różnica to wyraźnie większe zróżnico
wanie nierównomierności podziału dochodów w państwach „małych” niż
„dużych”. I oto chodzi zwolennikom tych pierwszych, a nie o deklarowa
ną (i rzekomą) wyższą efektywność oraz szybszy wzrost gospodarczy.
Polskie doświadczenia lat transformacji też potwierdzają słuszność tej
tezy. Najszybciej przecież rósł dochód narodowy i poprawiał się standard
życia w latach 1994-97, a późniejsze „zmniejszanie” państwa poprzez cię-

cia wydatków budżetowych i „przyspieszoną” prywatyzację doprowadziły
do spadku produkcji i jej stagnacji, a w ślad za tym do rozległego kryzysu
finansów publicznych. Sztuka polityki polega również na sztuce zbierania
pieniędzy do państwowej kasy i sztuce ich wydawania w rozumny, spo
łecznie zasadny, ale zarazem sprzyjający wzrostowi sposób.
Refleksje te powtórnie nasuwają się na tle wykładu na temat roli
państwa w transformowanych gospodarkach, który wygłosił w Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego - w ra
mach cyklu „WSPiZ & TIGER Distinguished Lecture Series” - profesor
Janos Kornai. Stosując konsekwentnie swoje wcześniejsze metodolo
giczne ujęcie - jeszcze z czasów analizy poprzedniego systemu - dowo
dzi on, że wszystkie trzy sposoby koordynacji działań gospodarczych,
a więc rynkowy, biurokratyczny i właściwy dla organizacji nie ukierun
kowanych w swej aktywności na zyski, są niezbywalne także w gospo
darce rynkowej. Transformację w tym kontekście można zatem postrze
gać jako fundamentalną zmianę kombinacji i proporcji tych trzech współistniejących z sobą mechanizmów koordynacji.
Oczywiste przy tym jest, że dominuje koordynacja rynkowa, a biu
rokratyczna ulega zasadniczemu ograniczeniu. Są jednakże obszary, gdzie
państwo musi czynić swoje powinności. Z pewnością nie w sferze pro
dukcji, na pewno na malejącą skalę w odniesieniu do dystrybucji, ale
w oczywisty sposób w odniesieniu do korekty niektórych ekscesów ryn
ku, jak również nadzorowania wielu instytucji, od których działania
zależy sprawność samego rynku.
Profesor Kornai podkreśla przy tym, że wszelkie fascynacje są tutaj
zawodne. Nie należy ani przeceniać możliwości rynku, ani też państwa,
a także organizacji pozarządowych i instytucji społeczeństwa obywatel
skiego. Są to wszystko niezbędne elementy całego układu, który w kra
jach transformacji wciąż daleki jest od dojrzałego. Trwa zatem proces
dojrzewania rynku i towarzyszącej mu ewolucji państwa w krajach posocjalistycznych. Nie ma tutaj jakichś ex ante określonych wzorców ani
doskonałych modeli teoretycznych czy też doświadczeń praktycznych.
Tego musimy się nauczyć i doświadczyć sami.

Choćby po to, żeby się z sobą
nie zgadzać. I zawsze innym - zarówno laikom, jak i fachowcom mieszać będą w głowach, głosząc niekiedy naprawdę, a przy innej oka
zji tylko na pozór sprzeczne poglądy i nawzajem wykluczające się teo
rie. Dotyczy to także wydatkowania i oszczędzania dochodów. Dysku
sja na ten temat znowu jest bardzo ożywiona, zwłaszcza w USA, które
stoją w obliczu recesji. Jedni mówią, że już nadeszła, inni natomiast
twierdzą, iż niechybnie nie uda się przed nią umknąć, jeśli konsumenci
nie zechcą istotnie zwiększyć swoich wydatków. Są wszakże i tacy,
którzy twierdzą coś wręcz odwrotnego, a mianowicie orzekają o zbyt
niskim poziomie strumienia wewnętrznych oszczędności, zwłaszcza w po
równaniu z innymi krajami, z którymi przychodzi USA konkurować. Kon
sekwentnie wypadałoby zatem mniej wydawać, a więcej odkładać, a tym
samym w skali makroekonomicznej więcej inwestować. Kto wobec tego
ma rację i czy lepiej relatywnie więcej wydawać, czy też oszczędzać?
Dylemat ten ma nie tylko swój teoretyczny wymiar. Aktualnie jest
to również nader praktyczny problem. Co do pozytywnych tendencji
gospodarczych w przyszłości, obawiając się dość panikarskich reakcji
konsumentów po ataku terrorystycznym 11 września (aczkolwiek roz
liczne komentarze mediów na temat rzeczywistych i urojonych konse
kwencji tamtych tragicznych wydarzeń spowodowały dużo więcej spu
stoszenia niż one same), kreślono scenariusze głębokiego spadku zaufa
nia konsumentów. W ślad za tym, oczywiście, poszłyby mniejsze bieżące wydatki - z wszystkimi tego negatywnymi skutkami dla średniookre
sowej koniunktury gospodarczej.

Tak się jednak nie dzieje. Otóż po przejściowym spadku wydatków
amerykańskich gospodarstw domowych we wrześniu, już w październi
ku ponownie one wzrosły. I to realnie o ponad 7 procent. Decydujący
wpływ miała tutaj skokowa - bo aż o jedną czwartą - sprzedaż samo
chodów osobowych sprowokowana zastosowaniem specjalnych zachęt
finansowych (nieoprocentowane kredyty na zakup zaoferowane przez
największe firmy samochodowe). Pomijając ten epizod, sprzedaż wzro
sła już tylko o 1 procent. To wciąż budzi obawy tych ekonomistów,
którzy w popycie słusznie widzą główny czynnik stymulujący lub ha
mujący ekspansję gospodarczą oraz wzrost produkcji. Tak z pewnością
jest na krótką metę w zrównoważonej gospodarce, z głębokim rynkiem
konsumenta oraz niewykorzystanymi rezerwami mocy wytwórczych oraz
elastycznym rynkiem pracy, czyli mówiąc wprost - z odpowiednią ar
mią wykwalifikowanych bezrobotnych skłonnych od razu podjąć ofero
waną im pracę. Całkowicie te warunki spełnia gospodarka amerykańska, jak i inne wysoko rozwinięte kraje.
Natomiast nie jest już to oczywiste w odniesieniu do wielu innych
państw, w tym krajów posocjalistycznej transformacji, także Polski. W tych
bowiem przypadkach stan równowagi (czy też raczej nierównowagi) jest
wciąż chwiejny i nie każdy przyrost dochodów i efektywnego popytu mu
siałby przełożyć się na wzrost gospodarczy. To zależy od struktury dodat
kowego popytu ipodażowej elastyczności istniejącego aparatu wytwór
czego, a ta z natury rzeczy jest mniejsza w krajach słabiej rozwiniętych.
W USA natomiast tak jak w długim okresie wzrost produkcji i za
trudnienia zależy od inwestycji - a te, jak wiadomo, w dużym stopniu
finansowane są napływem kapitału zagranicznego, a więc cudzymi
oszczędnościami - tak w krótkim okresie warunkowany jest on przyro
stem popytu. I to nam wyjaśnia pozorny dylemat: oszczędzać czy wyda
wać? Obecnie zatem - właśnie z perspektywy okresu krótkiego, w którym nie zmieniają się ani rozmiary mocy wytwórczych, ani też ich
struktura - lepiej, aby ludzie zechcieli nieco lżejszą ręką wydawać swoje
pieniądze. Czy zechcą?
Amerykańskie gospodarstwa domowe zamierzają przeznaczyć na
gwiazdkowe prezenty przeciętnie 462 dolary. Jest to o 28 dolarów mniej
niż rok temu. Ile w końcu wydadzą, dopiero się przekonamy, gdyż

sprzedawcy zabiegają o względy kupujących chyba jak nigdy dotych
czas. Ale znowu okazuje się, że „nie ma tego dobrego, co by na złe nie
wyszło”, potrzebni więc są ekonomiści ze swoimi odmiennymi interpre
tacjami. Otóż o ile zniżkowa tendencja cen energii wpływa ogólnie
korzystnie na wzrost gospodarczy, o tyle może ona także psuć koniunk
turę w gospodarkach, które tak mocno uzależnione są od wydatków
konsumpcyjnych. Jeśli cena ropy naftowej miast 28 dolarów za baryłkę
wynosić będzie tylko 18 dolarów, to w skali roku Amerykanie zaoszczę
dzą na tym aż 50 miliardów dolarów, wydając ich około 300 zamiast 350
miliardów na zużywaną energię. Jeśli nie zechcą przeznaczyć wyzwolo
nych tą drogą kwot na zakup innych dóbr i usług, to tylko z tego tytułu
PKB może być niższy o 0,5 procent. Jednakże w dłuższym okresie bez
sprzecznie niższe ceny energii są czynnikiem dodatkowo stymulującym
wzrost. Podobnie jak mogą nim być nowe moce wytwórcze powstające
w międzyczasie w wyniku inwestycji sfinansowanych tym dodatkowym
strumieniem oszczędności.
Oczywiście, taki spadek cen energii ma małe znaczenie w połu
dniowej Kalifornii, gdzie zimą nie pali się w piecach, a większość do
mów nawet nie zna takiego urządzenia. A jak ktoś bardzo chce, to
jeszcze w końcu listopada może popływać w Pacyfiku (choć woda już
zimna...). Co ciekawe, wzdłuż plaż wciąż widać, jak niektórzy tłoczą
ropę naftową ze swego poletka z jedną pompą w ogrodzie i też się
martwią, że energia ponownie tanieje. Ale jak nie tak dawno temu
drożała, to martwili się jeszcze bardziej. Podobnie jak ekonomiści, któ
rzy skądinąd martwią się zawsze.
Nam zaś liczyć pozostaje tylko na to, że - skoro nie chce się
w Polsce ożywić produkcji właśnie od strony impulsów popytowych,
zmieniając stosownie parametry polityki finansowej i dochodowej - po
pyt konsumpcyjny w USA i innych bogatych krajach będzie jednak rósł.
Przy okazji, miejmy nadzieję, także na towary importowane z naszego
kraju. Musi to być jednak coś bardziej atrakcyjnego niż bombki choinko
we, bo tych tutaj też mało kto dla strojenie palm potrzebuje. A jeśli
nawet, to sukcesywnie wypierają nas z tego rynku Chińczycy. Kalifornia
południowa, ale gospodarka globalna.

stymulowany przez rozwój
światowej sieci Internetu zdobył sobie kilka lat temu miano „nowej go
spodarki”. Miała ona nas wprowadzić - jak wielu ekonomistów dość
naiwnie sobie to wyobrażało - bez mała w stan ekonomicznej nirwany,
nieprzerwanego wzrostu gospodarczego, zaniku cyklu koniunkturalnego,
trwałego spadku inflacji i niskiego bezrobocia. Według niektórych kon
cepcji teoretycznych „nowa gospodarka” miała zwiastować także zrodze
nie się nowego paradygmatu ekonomicznego uznającego oczywistość
szybkiego wzrostu gospodarczego, który z kolei miał uwolnić nas od
wielu tradycyjnych problemów rozwoju społecznego i gospodarczego.
Wiara w potęgę „nowej gospodarki” przełożyła się na giełdowy
boom, który na całym świecie (choć w największej mierze w USA) wy
windował wartości internetowych przedsiębiorstw. Nadejść jednak mu
siał czas „twardego lądowania”. Przy okazji giełdowe załamanie na naj
ważniejszych rozwiniętych rynkach zmiotło wielu dość krótko czczo
nych liderów „nowej gospodarki”, wywierając swoje negatywne piętno
na tzw. rynkach wschodzących, które również zostały dotknięte deko
niunkturą. Teraz przyszło powszechne otrzeźwienie i widać jeszcze wy
raźniej, że nie było i nie ma żadnej „nowej gospodarki”.
Stare prawa i prawidłowości oraz mechanizmy ekonomiczne nadal
pozostają w mocy. Tak samo jak lot w kosmos nie przekreślił działania
sił grawitacji, a tylko dowiódł geniuszu ludzkiego oraz wielkich możli
wości technicznych i organizacyjnych (a także finansowych, bo to kosz
tuje), tak też odkrycia i innowacje „nowej gospodarki” nie przekreślają
działania odwiecznych praw popytu i podaży. Powodują one jednak, że

zupełnie inaczej niż kiedyś rysują się krzywe popytu i podaży, a to ma
już daleko idące implikacje. Pojawiły się bowiem nowe techniki i tech
nologie, nowe sposoby organizowania produkcji oraz świadczenia usług,
nowe metody zarządzania i marketingu wiążące się z rewolucją kompu
terową, informatyczną i telekomunikacyjną.
Wraz z eksplozją Internetu odkryty został nowy wymiar dla gospo
darczej ekspansji. Powstają e-finanse i e-bankowość, e-edukacja i e-rozrywka, e-handel i e-administracja. W krajach najwyżej rozwiniętych
wszystkie te sfery aktywności zmieniły oblicze prowadzonej dotychczas
działalności i pociągnęły za sobą fundamentalne zmiany w przedsię
biorczości, nadając jej nowe formy, rozmach i charakterystykę.
W skali mikro e-biznes pozwala na zmniejszenie kosztów gospo
darowania - między innymi poprzez obniżenie stanów magazyno
wych, większą przejrzystość cen, szybszą dystrybucję produktów oraz
tańsze zaopatrzenie. Internet może też stanowić dodatkowy kanał sprze
daży, dzięki któremu firmy mogą szybciej i łatwiej dotrzeć do nowych
klientów, a w rezultacie zwiększyć swoje obroty, przychody i zyski.
W konsekwencji przekłada się to na ich potencjał inwestycyjny i dyna
mizuje dalszy rozwój.
Jak dotychczas Internet jest używany w sposób kompleksowy, po
wszechny i zaawansowany tylko przez kraje wysoko rozwinięte. Tym
bardziej trzeba szukać sposobów jego wykorzystania do przyśpieszenia
tempa wzrostu gospodarczego również w krajach na niższym poziomie
rozwoju, w tym w gospodarkach transformowanych. Jednakże kraje posocjalistyczne nadal borykają się z problemami nie w pełni ukształtowa
nych instytucji gospodarki rynkowej, niedostatku kapitału czy też niskiej
jakości „twardej” infrastruktury, w tym newralgiczne ważnej sieci infor
matycznej i telekomunikacyjnej. Ostateczny cel - zasadnicza poprawa
poziomu życia i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki - pozo
staje wciąż jeszcze bardzo odległą perspektywą. Umiejętnie wykorzystu
jąc szanse, jakie dla zdynamizowania rozwoju stwarza obecna faza re
wolucji technologicznej, można wszak skracać drogę doń wiodącą.
W efekcie tej swoistej rewolucji również niektóre, relatywnie bar
dziej technologicznie i instytucjonalnie zaawansowane kraje posocjalistyczne mogą dokonać technologicznego i infrastrukturalnego skoku:

od dotkliwego niedostatku aparatów stacjonarnych do coraz powszech
niej używanych telefonów komórkowych, od gotówki do kart kredyto
wych, od niewydolnej dystrybucji do handlu elektronicznego, od ma
łej podaży drogich książek do powszechnie dostępnych i bezpłatnych
elektronicznych bibliotek. Może to sprzyjać zarówno edukacji, jak i przy
śpieszeniu obrotu towarowego i – poprzez mechanizmy popytowe
oraz ogólną poprawę jakości zarządzania - stymulować dodatkowo
wzrost gospodarczy.
„Nowa gospodarka” może więc stać się dodatkowym instrumentem
odrabiania zapóźnień cywilizacyjnych i różnic rozwojowych. Jednakże wa
runkiem stałego zmniejszania dystansu dzielącego nas od krajów najbo
gatszych jest prowadzenie właściwej polityki gospodarczej nakierowanej
na budowę instytucji gospodarki rynkowej, podnoszenie jakości kapitału
ludzkiego, reformę regulacji prawnych, ochronę własności intelektualnej
czy wreszcie inwestycje (także państwowe) w podstawową infrastrukturę.
Handel elektroniczny wymaga nie tylko Internetu i sprawnych e-banków,
ale dobrze funkcjonującego transportu i łatwo przejezdnych dróg. A także
powszechnej znajomości języka angielskiego.
Trwająca rewolucja technologiczna nie jest jednak wolna od zagro
żeń. Szybki postęp w krajach przodujących w sferze nowych technik
wytwarzania i handlu może spowodować, że - ze względu na braki
w infrastrukturze i luki występujące w kapitale ludzkim - dystans po
między krajami posocjalistycznymi a gospodarkami najbardziej zaawan
sowanymi technologicznie może się jeszcze bardziej powiększyć. Istnie
je duże ryzyko, że bez absorpcji światowych osiągnięć technologicz
nych kraje rozwijające się - w tym z obszaru posocjalistycznego - zosta
ną jeszcze bardziej zmarginalizowane.
Żyjąc zatem w epoce dwu rewolucji - społeczno-ekonomicznej związanej z transformacją posocjalistyczną i technologicznej związanej z go
spodarką Internetu i komputerów - należy zdawać sobie sprawę, że
„nowa gospodarka”, (a dokładniej to, co kryje się za tą zbitką pojęcio
wą), to odjeżdżający pociąg postępu, na który warto zdążyć, aby nie
pozostać za elektroniczną barierą. Tam bowiem rozwój jest wolniejszy.

gorsze święta niż tegoroczne Boże Naro
dzenie w Buenos Aires. I w całej Argentynie. Poroniona już od pewne
go czasu, bo beznadziejna próba obrony parytetu peso wobec amery
kańskiego dolara nie mogła skończyć się powodzeniem. Grudniowe
wydarzenia nie musiały jednak przybrać aż tak dramatycznego charak
teru, jak to się stało. Nadzwyczaj gorliwie bowiem, nawet wprowadzając
stan wyjątkowy, broniono zaaplikowany przez byłego prezydenta Carlosa Menema i ministra gospodarki Domingo Cavallo (a swego czasu usil
nie wspierany także przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy) system
monetarny, który ze środka polityki gospodarczej przerodził się w sa
moistny cel. Schorzenie to znamy także z naszego rodzimego gruntu.
Samo wprowadzenie przed dekadą currency board błędem nie było.
Zważywszy na skalę destabilizacji finansowej i zwichnięcia strukturalne
argentyńskiej gospodarki była to wyjątkowo radykalna próba opanowa
nia inflacji poprzez intencjonalnie nieodwracalne usztywnienie kursu.
Pomimo znikomego udziału handlu z USA w bilansie płatniczym Argen
tyny jako kotwicę wybrano dolara amerykańskiego, a to ze względu na
wielki sentyment do tej waluty, która już w latach hiperinflacji stanowiła
w tym kraju drugi pieniądz, raz to wartko odpływając przez La Platę do
Urugwaju i dalej do USA, innym razem powracając. Tak więc peso
miało być równie dobre jak dolar. Nie udało się. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że nie wykorzystano czasu biegnącego
już pod reżimem currency board dla konsekwentnego przeprowadze
nie głębszych reform strukturalnych i zdynamizowania gospodarki. Kraj
- tak przedsiębiorstwa, jak i państwo - nieustannie się zadłużały, a chci-

wi spekulanci (tzn. inwestorzy) chętnie kredytów udzielali, nawet już
wtedy, gdy nie powinny tego czynić, bo nie było realnych szans na ich
spłacenie. Jak zawsze liczono na to, że MFW wymusi drakońskie oszczęd
ności innych wydatków budżetowych, a jak to się nie uda, to koniec
końców poratuje kredytem na podtrzymanie płynności.
Teraz kredytodawcy też za to słono zapłacą. I słusznie, gdyż sektor
prywatny musi w większym stopniu partycypować w kosztach prze
zwyciężania kryzysów finansowych, do których swoją zbyt pazerną i nie
dostatecznie rozważną działalnością po części sam się przyczynia. MFW
również będzie musiał ponieść część konsekwencji finansowych. Tym
bardziej, że swoją rękę do obecnego kryzysu też przyłożył, gdyż miał
możliwość skierowania spraw w odpowiednim czasie na właściwe tory.
Czas ten nadszedł mniej więcej dwa lata temu, kiedy to skumulo
wały się fale kolejnych kryzysów przetaczających się jak tsunami: Mek
syk, Azja Południowo-Wschodnia, Rosja, Brazylia. A Argentyna jest dużo
bardziej uzależniona od handlu z Brazylią (ponad 40 procent obrotów)
niż na przykład Polska z Niemcami (około 30 procent). Wpierw dewalu
acja, a później upłynnienie kursu brazylijskiego reala postawiły zorien
towaną na zewnątrz część gospodarki argentyńskiej w niezwykle trud
nej sytuacji. I wtedy należało w sposób świadomy i kontrolowany - bez
trwania przez kolejne dwa lata w recesji i doprowadzenia do ostatnich
burzliwych zamieszek oraz otwartego kryzysu politycznego - odejść od
currency board. Dokładnie 22 miesiące temu pisałem („Gaucho i kow
boje” - http://kolodko.tiger.edu.pl/eseje/prawo.htm), że „...pro
blem z currency board - wszędzie i zawsze, gdy ono funkcjonuje polega nie tylko na tym, jak to utrzymać, ale jak z tego wyjść”. Wówczas
minister gospodarki Roque Fernandez i odchodzący prezydent Menem
bardzo skutecznie wpłynęli na zmiany oczekiwań rynku zapowiadając,
że Argentyna nie zdewaluuje peso, ale zdolaryzuje swój system waluto
wy. Tę retorykę i „zagadywanie” rynku podtrzymywali ich następcy,
dzisiaj też były już prezydent Fernando de la Rua i minister Cavallo,
który powrócił do władzy, aby teraz utracić ją na zawsze.
Niestety, Argentyna nie była w stanie jednostronnie, bez wsparcia
USA, zastąpić peso dolarem, a to ze względu na zbyt wysoki poziom
długu publicznego i zbyt niski stan rezerw walutowych. A także z po-

wodu kilkuletniej stagnacji i recesji gospodarczej. Po raz kolejny okazu
je się, że bez kroczenia ścieżką wzrostu nie ma co liczyć na możliwość
rozwiązania trudnych problemów strukturalnych. Rozumiały to Chiny
i Hongkong, nie pojęła tego Argentyna i – od pewnego czasu - ponow
nie, podobnie jak na początku lat 90., nie pojmuje Polska.
My wszakże mamy jeszcze szanse uciec przed tego typu kryzysem,
ale dalsza uparta kontynuacja błędnej polityki finansowej - zwłaszcza
pieniężnej - swoje zrobić musi. Zegar tyka. W końcu przyczyną argen
tyńskiego dramatu jest uleganie przez zbyt długi okres iluzji, że w wa
runkach kryzysu w sferze produkcji stabilizację finansową można utrzy
mać drogą cięć wydatków budżetowych oraz utrzymując bardzo wyso
kie realne stopy procentowe. A to, ograniczając popyt wewnętrzny, jesz
cze bardziej przecież pogłębia kryzys w sferze produkcji.
Wówczas dochodzi do tak drastycznych wyborów jak ostatnio w Ar
gentynie: czy płacić starszym ludziom należne im emerytury, czy też
obcym bankom należne im odsetki? Czy finansować na bieżąco ele
mentarne potrzeby socjalne, czy spłacać przypadające właśnie raty
zagranicznego zadłużenia? Sprawujący przejściowo funkcje prezyden
ta Adolfo Rodriguez Saa w odróżnieniu od swego poprzednika nie
miał złudzeń, że jeśli nie można wszystkich zobowiązań zaspokoić
naraz, to jednak wpierw trzeba wypłacać należności emerytom i pra
cownikom sfery budżetowej.
Co ważne - i obiecujące - tych złudzeń wydaje się nie mieć także
wielu wypowiadających się ostatnio czołowych polityków państw G-7,
którzy podkreślają, że Argentyna bynajmniej nie musi się liczyć z suge
stiami MFW o konieczności zrównoważenia budżetu na rok 2002 drogą
nieakceptowanych przez ludność cięć wydatków. To po prostu w tej
fazie nie było i nie jest możliwe.
Co do kursu walutowego zaś, nie są jasne zapowiedzi urzędującego
prezydenta w sprawie wprowadzenia jakiejś drugiej, równoległej walu
ty. To nie ma większego sensu. Teraz tym bardziej - szkoda, że po
poniesieniu takich kosztów i strat - nieuchronna jest dewaluacja. Potem
jednak nadal pozostanie dylemat, jak w przyszłości kształtować kurs
peso i z czego spłacać dług w wysokości 135 miliardów dolarów?

Teoretycznie po znaczącej (rzędu 25 procent) dewaluacji można
by podjąć się próby zdolaryzowania systemu pieniężnego, ale to była
opcja do rozważania jeszcze 10 dni temu. Teraz raczej już nie, a na
pewno nie, jeśli tego zdecydowanie nie poprze USA, na co bynajmniej
się nie zanosi. Pozostaje zatem upłynnienie kursu. I ciężka, mozolna
praca oraz długoletnia normalizacja. Udać może się to tylko na ścieżce
wzrostu gospodarczego. W MFW już też nie mają co do tego złudzeń.
A nikt nie powinni mieć złudzeń, że produkcja rosnąć może jedynie
wówczas, gdy rośnie popyt.

zwłaszcza Ukraina - zostali szczególnie
doświadczeni dekadą lat 90. Wpierw szok wywołany upadkiem systemu
państwowego socjalizmu i nagłym rozpadem Związku Radzieckiego, a po
tem dotkliwy społecznie proces posocjalistycznej transformacji do go
spodarki rynkowej dały się we znaki wszystkim grupom ludności. A mi
mo to żmudne dzieło tworzenia gospodarki rynkowej trzeba kontynu
ować. Teraz już powinno być łatwiej, o ile tylko uda się utrzymać wyso
kie tempo wzrostu produkcji, które odnotowujemy już w niektórych,
zwłaszcza europejskich republikach poradzieckich.
Ostatnio doświadczenia sąsiedniej Polski - jeszcze kilka lat temu
powszechnie uważanej za niekwestionowanego lidera procesu posocjalistycznych przemian - stały się w oczach naszych wschodnich sąsia
dów dużo mniej zachęcające. W latach 2000-01 szybszy wzrost PKB niż
w Polsce odnotowujemy na Ukrainie, gdzie PKB wzrósł w latach 2000
i 2001 odpowiednio o 5,8 i 7,0 procent, a także w Rosji, gdzie zwiększył
się on w roku 2000 o 8,3, a w 2001 roku - jak można wstępnie szaco
wać - o kolejne 5 procent. W Polsce zaś schładzanie gospodarki dopro
wadziło bez mała do stagnacji i w minionym roku wzrost PKB wyniósł
nie więcej niż 1,1 procent, a na bieżący prognozuje się jeszcze mniej.
Polska w ostatnich latach straciła prymat w dziele posocjalistycznej trans
formacji. Po 12 latach kroczenia drogą rynkowych reform znalazła się
w fazie otwartego kryzysu, nie tylko finansowego. Widać to nie tylko
z Zachodu, ale i ze Wschodu - także z Ukrainy, a nawet Białorusi, nie
mówiąc już o republikach nadbałtyckich.

Dlaczego tak się stało? Jakie wnioski wyciągać stąd powinni nasi
sąsiedzi? Czyżby ustrojowa transformacja była pomyłką, historycznym
błędem? A może wszystkiemu winna jest globalizacja, na którą zrzuca
się czasami winę podobnie jak w rolnictwie na złą pogodę? Bynajmniej.
I wydaje się, że niektórzy nasi sąsiedzi, ostatnio zwłaszcza Litwa i Ukra
ina, potrafią czerpać nauki zza miedzy. Lepiej późno niż wcale.
Transformacja - a więc sukcesywne przechodzenie do gospodarki
rynkowej, społeczeństwa obywatelskiego i politycznej demokracji jest dobrym pomysłem na przyszłość. Trzeba to powtarzać także
w tych ciężkich czasach. Tak na Ukrainie, jak i w Polsce, w Rosji
i w Kazachstanie, zarówno na Litwie, jak i w Chorwacji oraz w po
nad 20 innych krajach naszej części świata. Jednakże teza ta z pew
nością jest mniej przekonującą w Tadżykistanie niż w Słowenii, na
co ma wpływ sytuacja geopolityczna i uwarunkowania kulturowe,
a nade wszystko osiągnięty poziom rozwoju. Rzecz jednakże w tym,
aby transformacją właściwie pokierować po to, by w każdym kraju
realizować sensowną strategię rozwoju gospodarki i odpowiednio ko
ordynować z przeobrażeniami systemowymi politykę zrównoważone
go wzrostu gospodarczego.
To wymaga jednak nie tylko określonych politycznych zdolności,
ale także dużej wiedzy ekonomicznej, zarówno teoretycznej, jak i prak
tycznej, przy czym tę drugą trzeba często zdobywać na bieżąco, w trak
cie prowadzonych działań. I teraz właśnie nasi wschodni sąsiedzi mają
duże możliwości, gdyż - pozostając wciąż w tyle za Polską z punktu
widzenia zaawansowania reform strukturalnych i tworzenia instytucji
gospodarki rynkowej oraz integracji z gospodarką światową - mogą
uczyć się na cudzych, a nie tylko na własnych błędach. Nikt z nich nie
utracił impetu rozwojowego w takim stopniu, jak Polska, gdyż potra
fiono tam uniknąć błędów polityki pieniężnej, której ofiarą padła na
sza gospodarka.
Tak więc transformacja sama z siebie nie jest zła, o czym warto
przypominać w „ciężkich czasach”. Zła natomiast może być - i, niestety,
bywa - polityka gospodarcza. Walka o sensowną transformację - taką,
która powinna doprowadzić kraje naszego regionu do sprawnej, efek
tywnej i konkurencyjnej międzynarodowo społecznej gospodarki rynko-

wej - trwa już pół pokolenia i co najmniej drugie tyle zejdzie nam na
zwieńczaniu (oby zwycięskim) tych historycznych zmagań.
Piętrzące się trudności ekonomiczne próbuje się też wyjaśniać to
czącym się wokół procesem globalizacji. I to również jest nieporozu
mienie. Globalizacja jest nie tylko nieuchronna, ale i potrzebna. Przyno
si ze sobą zdecydowanie więcej dobrego niż złego, przede wszystkim
otwierając inne części światowego rynku dla naszych produktów, dając
nam dostęp do cudzych oszczędności w postaci dopływających do nas
zagranicznych inwestycji, transferując nowoczesne technologie z krajów
bardziej zaawansowanych gospodarczo. Ale niesie ona także dodatko
we ryzyko w postaci możliwości transferu zagranicę u nas wypracowa
nego zysku i przejęcia wskutek nieudolnej prywatyzacji części majątku
narodowego stworzonego wysiłkiem poprzednich pokoleń.
Tak więc znowu ostateczny wynik uwikłania się w proces globali
zacji zależy od kunsztu własnej strategii rozwojowej i rodzimej polityki
wzrostu oraz twórczego ich skoordynowania z konsekwentną przebu
dową instytucji pod kątem potrzeb rodzącej się gospodarki rynkowej.
Innymi słowy, jeśli źle czasami wychodzimy na globalizacji, która skąd
inąd ściśle się wiąże z posocjalistyczną transformacją, to nie dlatego, że
globalizacja jest czymś złym, tylko raz jeszcze z tej przyczyny, iż rządzący nie potrafią prowadzić skutecznej polityki i optymalnie wykorzystać
nadarzających się okazji do przyspieszenie tempa wzrostu.
Na początku XXI wieku nasi wschodni sąsiedzi mają przed sobą
szansę na szybki i w miarę harmonijny rozwój. Wynika to z postępu
- zbyt wolnego, ale jednak - w sferze budowy instytucji i mechani
zmów gospodarki rynkowej. Wynika to również z ich niezwykle ko
rzystnej pozycji geopolitycznej. Położenie pomiędzy Rosją i resztą Wspól
noty Niepodległych Państw, z jednej strony, a Polską i Unią Europejską,
z drugiej, trzeba twórczo zdyskontować dla ekspansji handlowej, a w ślad
za tym dla wzrostu produkcji i poprawy warunków życia coraz szer
szych kręgów społeczeństwa.
Wynika to również z jakości kapitału ludzkiego, którego poziom
w wielu państwach naszego regionu jest relatywnie dużo wyższy aniżeli
w krajach tzw. wyłaniających się rynków znajdujących się na zbliżonym
szczeblu rozwoju; na przykład jego poziom jest wyższy w Białorusi niż

w Wenezueli czy też na Ukrainie niż w Brazylii. Trzeba to tylko umieć
dobrze wykorzystać, przyglądając się chłodnym okiem sąsiadowi zza
miedzy, aby nie popełniać jego błędów, a korzystać z dobrych pomy
słów i różnorodnych doświadczeń.

zastąpienia państwowej gospodarki so
cjalistycznej nowymi rozwiązaniami właściwymi dla gospodarki rynko
wej to przedsięwzięcie bezprecedensowe. Trzeba przy tym zdawać
sobie w pełni sprawę, że ustrojowa transformacja to bynajmniej nie
powrót do gospodarki kapitalistycznej, od której pół wieku wcześniej
odchodzono na zasadzie tworzenie antytezy kapitalizmu. Ten bowiem
też w międzyczasie głęboko zmienił swoje oblicze, również pod wpły
wem ciśnienia pewnych wartości, które do cywilizacyjnego rozwoju
wniósł system socjalistyczny.
Teraz wszakże uwikłani jesteśmy w swoistą ucieczkę do przodu,
w negację negacji, z której zrodzi się nowa, nie do końca znana jakość.
Trwające przeobrażenia powinny doprowadzić nas do „lepszej przyszło
ści”, za którą nie ma się co oglądać wstecz, bo nie tam można ją dojrzeć.
Nasza przyszłość leży za linią horyzontu i dlatego tak trudno ją zobaczyć,
a zarazem tak łatwo fałszywie można ją sobie wyobrazić. Ryzyko błędu
naiwnych wizji wzrasta jeszcze bardziej ze względu na równocześnie
toczącą się globalizację, która sprowadzając się do procesu tworzenia
jednego światowego rynku typu kapitalistycznego, jest także grą intere
sów na wielką skalę. Niektóre narody i kraje wychodzą na niej korzyst
nie, inne mniej, a jeszcze inne mogą poczuć się wręcz przegrane w tej
rywalizacji przełomu mileniów. Skoro nie sposób uplasować się dogod
nie w centrum świata, rzecz w tym, by nie dać się zepchnąć na peryfe
rie i nie zająć niedogodnej pozycji na skraju naszej globalnej wioski.
Odkładając na bok (choć z pewnością ich nie bagatelizując) kwe
stie polityczne i ideologiczne, głównym argumentem na rzecz transfor-

macji było przekonanie, że wprowadzenie gospodarki rynkowej wpły
nie na wzrost konkurencyjności i efektywności. Oczekiwano, że po krót
kotrwałej recesji nowy system przyniesie ożywienie, a w dalszej kolej
ności szybki wzrost. Rzeczywistość okazała się jednak inna i dopiero
teraz - po z górą 10 latach zmagań o nowy kształt gospodarki, jej struk
tur i instytucji - na ścieżkę wzrostu udało się wkroczyć wszystkim kra
jom posocjalistycznym. Czy na trwałe?
Załamanie produkcji okazało się głębsze, a odbudowa poziomu
dochodu narodowego nie przebiegała tak bezproblemowo, jak to sobie
wyobrażały rządy i organizacje międzynarodowe. Zamiast rychłego na
dejścia ożywienia i szybkiego wzrostu, długotrwała recesja okazała się
wielką transformacyjną depresją, która w części państw ciągnęła się
przez całą dekadę lat 90. Co więcej, depresja najpełniej ujawniła się
w dwóch największych gospodarkach posocjalistycznych, a mianowicie
rosyjskiej i ukraińskiej, liczących łącznie prawie 200 milionów ludzi,
czyli mniej więcej połowę populacji wszystkich (poza Chinami i Wietna
mem) krajów dokonujących rynkowej przebudowy. Obecnie to właśnie
u naszych wschodnich sąsiadów wzrost produkcji jest szczególnie dyna
miczny, PKB bowiem zwiększa się tam w latach 2000-02 w tempie po
nad 5 procent średnio rocznie. To jednak jeszcze niczego nie przesądza.
Przypomnijmy, że po pierwszym dziesięcioleciu transformacji śred
nia PKB dla 25 krajów Europy Środkowowschodniej i Wspólnoty Nie
podległych Państw wynosiła około 68 procent analogicznego wskaźnika
sprzed rozpoczęcia transformacji, przy czym we Wspólnocie Niepodle
głych Państw było to zaledwie 54 procent, a w Europie Środkowow
schodniej około 95 procent (do poziomu produkcji z roku 1989 w tej
ostatniej grupie krajów udało się powrócić dopiero w roku 2000). Z całą
pewnością nie tego spodziewano się u progu transformacji.
Dziś, na początku 2002 roku, najważniejsze jednak jest poszukiwa
nie sposobów odrabiania zapóźnień odziedziczonych z przeszłości. Nie
tylko z odchodzącego stopniowo w zapomnienie okresu centralnego
planowania, ale również z burzliwych lat 90, które zapisały się w ludz
kiej pamięci jako wyjątkowo dotkliwe. Teraz właśnie - w najbliższych
latach - rozstrzygnie się batalia o to, jak ostatecznie zostaną one ocenio
ne. Aby czas ten nie okazał się zmarnowany, konieczne jest przyspie-

szenie na trwałe tempa wzrostu produkcji i sukcesywna poprawa wa
runków życia. Aby społeczeństwa posocjalistyczne z głębi wewnętrzne
go przekonania, a nie „z braku alternatywy” mogły poprzeć realizowane
kierunki przemian, ten upragniony etap transformacji - czas szybkiego
wzrostu - nie może zbyt długo tkwić za horyzontem.

być zadowoleni z siebie i z życia. Nie
tylko tutaj - w słonecznej południowej Kalifornii, gdzie czas jak zazwyczaj wydaje się płynąć przyjemniej i spokojniej - ale w całym kraju.
Wydawać się może, że problemy z recesją mają głównie politycy i przedsiębiorcy, ale to tylko pozory. Co prawda, utrzymujący się pomimo
„twardego lądowania” gospodarki i wygaśnięcia koniunktury wzrost wy
datków konsumpcyjnych chroni tę najpotężniejszą gospodarkę świata
przed głębszym pogrążeniem się w recesji, ale stan ten może szybko
ulec pogorszeniu. Stąd sprawą najważniejszą polityki wewnętrznej USA
jest ożywienie produkcji i powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego.
To będzie niemożliwe bez istotniejszego zwiększenia popytu we
wnętrznego. Stąd też tak spektakularne, radykalne obniżanie w trakcie
minionego roku stóp procentowych przez amerykański bank centralny
i– wobliczu występowania nadwyżek budżetowych - zmniejszenie
części obciążeń podatkowych. I chociaż realna stopa procentowa już
jest ujemna, to trzeba poczekać jeszcze co najmniej pół roku, aby zabiegi te przełożyły się poprzez inwestycje i mechanizmy mnożnikowe na
pchnięcie produkcji do przodu.
Bardziej skomplikowana jest sytuacja, jeśli chodzi o zamiary prezydenta George’a W. Busha co do dalszego zmniejszenia podatków.
A to dlatego, że wielką ułudą okazała się ogromna nadwyżka budżeto
wa, jaką przewidywano rok temu. Jak bańka mydlana pękła wizja
nadwyżki w wysokości 5,6 biliona dolarów prognozowana na lata 200111. Obecnie zarówno rządzący republikanie, jak i opozycyjni demo
kraci szacują ją na ledwie 1,8 do 1,9 biliona, a i to nie jest pewne. Jeśli

zaś pominąć w rachunku finansowe nadwyżki państwowego syste
mu emerytalnego, to faktycznie mamy do czynienia z deficytem bu
dżetowym, choć umiarkowanym i nie przekraczającym 1 procenta
PKB. Dlatego też wątpić można w spełnienie wcześniejszych zapo
wiedzi o daleko posuniętej obniżce podatków. Niejako na wszelki
wypadek prezydent Bush mówi teraz, że tylko „po jego trupie” mogły
by być one zwiększone.
Dziś wypada powtórzyć, że na zasadnicze tendencje występujące
w gospodarce amerykańskiej - z wszystkimi tego implikacjami dla go
spodarki światowej - atak terrorystyczny z września 2001 roku nie
miał istotniejszego wpływu. Początkowe reakcje wielu polityków i ana
lityków okazały się przesadzone. Z tego powodu nie załamał się opty
mizm konsumentów, ani też nie nastąpił krach na giełdzie. To zaś, że
nie jest dobrze, wynika z wcześniej zapoczątkowanych procesów, w tym
przede wszystkim dość drastycznego tąpnięcia mirażu „nowej gospo
darki”. Ostre wyhamowanie dynamiki gospodarczej zaczęło się ponad
rok temu, a wspomniane „nadwyżki” budżetowe zaczęły wyparowy
wać już latem.
Wcześniej także zaczęło narastać bezrobocie, które podczas minio
nego roku skoczyło aż o 1,8 punktów procentowych i obecnie wynosi
5,8 procent. Aczkolwiek jest to dużo mniej niż w Eurolandzie (8,5 pro
cent), to z pewnością narastające trudności na rynku pracy - jeśli nie
uda się odwrócić tych niekorzystnych tendencji - zaczną szybko psuć
wciąż jeszcze dobre samopoczucie konsumentów. Czy jest zatem szansa
na powrót gospodarki USA na ścieżkę szybszego wzrostu?
Jeśli ktoś rozumie przez to prosperity lat 90., to nie jest to możliwe.
Tamta dekada - jedna z najlepszych w amerykańskiej historii - już się
nie powtórzy, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. O ile
w ubiegłym roku PKB zwiększył się już tylko o 1,1 procent, to na ten
rok przewiduje się jeszcze wolniejsze tempo, a mianowicie 0,7 procent.
Potem - począwszy od roku 2003 - tempo wzrostu PKB oscylować
może przez kilka kolejnych lat w granicach 2 do 3 procent. Wtedy też
ponownie może obniżyć się bezrobocie. Na razie zaś politycy są przy
gnębieni faktem, że produkcja przemysłowa w grudniu była aż o 5,8
procent mniejsza niż rok wcześniej. A więc recesja...

Amerykanie przy tym zachowują się i reagują dziwnie. Pomimo
wyraźnego pogorszenia się sytuacji gospodarczej i załamania koniunk
tury oceniają oni swój rząd generalnie pozytywnie - nawet dużo lepiej
niż wówczas, gdy gospodarka kwitła, na przykład w połowie minionej
dekady. Ten pozorny paradoks łatwo zrozumieć, jeśli zważyć na czynni
ki pozaekonomiczne, zwłaszcza politykę zagraniczną. Także ocena re
akcji prezydenta i administracji na wydarzenia z 11 września bardzo
rzutuje na werdykty opinii publicznej. O ile w połowie lat 60. aż dwie
trzecie Amerykanów uważało, że rząd z zasady prawidłowo wykonuje
swoje funkcje, to pokolenie później - w połowie lat 90.- jedynie 20
procent było skłonne ferować takie oceny. Co ciekawe, natychmiast po
ataku terrorystów wskaźnik ten podwoił się i utrzymuje się na tym
mniej więcej poziomie do tej pory. Można wszakże spodziewać się, ze
wraz z upływem czasu - a ściślej spadkiem emocji rozgrzanych tamtymi
wydarzeniami z jednej strony, oraz brakiem poprawy sytuacji ekono
micznej z drugiej - ponownie się obniży.
Działania administracji prezydenta Busha oceniane są dość powścią
gliwe i wyraźnie gorzej niż on sam. Podczas gdy 43 procent ludności
uważa, ze rząd swoją działalnością tworzy więcej problemów, niż ich
rozwiązuje, nieco mniej, bo 42 procent ma zdanie odmienne. Skądinąd
nigdy wcześniej aż tak wielu respondentów nie wyrażało aż tak pozy
tywnej opinii. I znowu wydaje się to następstwem polityki prowadzonej
na innych niż ekonomiczne odcinkach.
Obawiać się jednak można, że zaufanie tak do polityków, jak
i biznesu dozna szwanku wskutek bankructwa wielkiej teksańskiej fir
my energetycznej Enron. Skoro jej szefowie bardzo dbali o swoje inte
resy, oszukując zarówno własnych pracowników, jak i klientów - a tak
że państwo - a przy okazji nie omieszkali dofinansować kampanie
wyborcze i działania aż 77 (!) spośród 100 senatorów, to trudno dowo
dzić bezwzględnej wyższości takiego systemu. Tutaj naprawdę wiele
musi się zmienić.
I choć wciąż - dość bezmyślnie - powtarza się, że „po 11 września
świat już nigdy nie będzie taki sam”, to USA jednak takie samo, przynaj
mniej jeśli chodzi o politykę wewnętrzna, pozostać może. A zmienić
powinno się wiele. Winnym przypadku trudno się dziwić, że tylko

około 25 procent społeczeństwa ufa swoim wybrańcom z Kongresu
(a teraz, po aferze z Enronem pewnie jeszcze mniej), a 84 pielęgniar
kom i aż 90 strażakom. Jednakże - przy całym szacunku należnym
strażakom - dużo więcej zależy od polityków.

to miejsce jedyne w swoim rodzaju. Wydaje się, że
dalej nigdzie na ziemi już być nie może. Ta mała wyspa wzdłuż mierzy
24 kilometry, w najszerszym miejscu ma ich nie więcej niż 12, a cała
powierzchnia wynosi 117 kilometrów kwadratowych. Do najbliższego
zamieszkałego punktu ziemi - w którą stronę by nie spojrzeć - jest
prawie 2 tysiące kilometrów, a do najbliżej położonego kontynentu
ponad 3700. Jak ludzie tutaj dotarli to wciąż zagadka, choć badacze
są zgodni co do tego, że przypłynęli z zachodu. Nie można jednak
wykluczyć, że jacyś inni przybysze dostali się tutaj ze wschodu. Tak
twierdzi norweski żeglarz Thor Heyerdahl, który sam w 1947 roku,
płynąc z Peru, od wybrzeży Ameryki Południowej, dotarł na Kon-Tiki
- tratwie podobnej do tych używanych onegdaj przez Polinezyjczy
ków - do „pobliskiego” archipelagu Tuamotu. Być może, jak sądzą
niektórzy antropolodzy, przez wieki wyspa ta była dostatecznie duża,
aby pomieścić dwa różne ludy, które wszakże z sobą wojowały, do
prowadzając z czasem do upadku jednego z nich.
Rapanui - a stanowią oni nadal około 70 procent trzytysięcznej
ludności skupionej prawie w całości w miasteczku Hanga Roa - uważali
swoją wyspę za środek świata, zwłaszcza patrząc ze szczytu wulkanu
Terevaka. W dole wokół zieleń wyspy, a dalej tylko błękit oceanu i nie
ba. Widać stąd, że świat jest okrągły i w rzeczy samej jest się w jego
środku; jakby dalej już nic innego nie istniało. Ludzie tutaj jak nigdzie
indziej byli zdani sami na siebie. I przetrwali przez wieki, choć wiele się
z ich biegiem zmieniło.

Jedno wszakże trwa. Otóż wyspa wciąż żyje z niezwykłych moai
- figur czy też wielkich rzeźb, a raczej posągów, które nadal owiane są
tajemnicami. Choć obecnie (co ciekawe, dopiero od zeszłego roku)
w jedynej tutejszej szkole - dwunastoletnim liceum - naucza się języka
rapanui, to kiedyś nie istniała jego forma pisana. Co prawda, niektórzy
uczeni przyjmują, że funkcję tę pełniło pismo obrazkowe rongo-rongo,
ale jest ono nadal nie odczytane. Jedyne zatem, co wiemy o przeszłości,
to przekazy ustne i spuścizna materialna. Zwłaszcza słynne na cały świat
- ten, którego istnienia przez stulecia tubylcy nie byli świadomi - głowy
i posągi moai.
Zmieniały się systemy ekonomiczne i polityczne, a moai trwały i sta
nowiły istotny element nie tylko miejscowej kultury i religii, ale także
całej gospodarki. Kiedyś w epoce wspólnoty pierwotnej, potem wcza
sach swoistego feudalizmu przy znacznej roli kapłanów, którzy podpo
rządkowali sobie część ludności eksploatując ją niemiłosiernie przy two
rzeniu posągów, później w trakcie rozwoju wczesnego kapitalizmu. Ale
wtedy już, a w szczególności współcześnie, jako podstawa rozwoju tury
styki. Dziś ona jest fundamentem rosnącego strumienia dochodów miej
scowej ludności, która sama wśród siebie rozróżnia Chilijczyków i Rapa
nui, choć formalnie biorąc wszyscy są obywatelami tego samego kraju.
Nie ulega wątpliwości, że do prac wymagających wielkiego fizycz
nego znoju i systematycznego wysiłku - wpierw przy wykuwaniu posą
gów z wulkanicznej skały na stokach Rano Raraku, a następnie ich ręcz
nego transportu oraz stawiania w różnych zakątkach wyspy na uprzed
nio przygotowanych ahu, czyli kamiennych platformach - stosowano
ostry przymus. Mimo niebywałego uroku tego miejsca nie jest on w sta
nie nikogo zmusić aż do tak zabójczej w tym klimacie pracy. I wiara
tutaj też cudów nie czyniła. Aby moai mogły stanąć na swoich ahu,
konieczny był bezwzględny przymus i sprawna organizacja.
Przymus ten brał się z dominacji jednych, nielicznych, nad drugimi,
bardziej licznymi. Było to coś z pogranicza niewolnictwa i feudalizmu.
Zarazem całe życie społeczne toczyło się wokół aktywności związanej
z tworzeniem posągów. Do dziś trudno pojąć, jaka motywacja - religijna,
polityczna i ekonomiczna - była wstanie przez kilka wieków utrzymać
taki rytm pracy, a zwłaszcza skutecznie wymusić podporządkowanie się

jej bezlitosnym rygorom. Ludzi zajętych wykuwaniem, transportem i sta
wianiem moai musieli wszakże utrzymywać (co sprowadzało się głównie
do wyżywienia) inni, trudniący się zwłaszcza rybołówstwem, a także ogrod
nictwem, choć na skromną skalę. Do dziś jakoś nie rozkwitło ono zbyt
bujnie, między innymi ze względu na zbyt płytkie pokłady żyznej gleby.
Wszędzie wokół pastwiska, a tylko gdzieniegdzie plantacje ananasów czy
bananowców. Dominuje zatem hodowla, bardzo ekstensywna. Nie tylko
krowy, ale także mnóstwo pięknych koni, które chadzają sobie swobod
nie po całej wyspie, pasąc się niekiedy w cieniu moai.
Ocenia się, że trzydziestu mężczyzn tyrających przez cały rok po
osiem godzin dziennie mogło wykuć jeden wielki posąg. Nigdy nie
ukończony, pozostawiony w kamieniołomach Rano Raraku olbrzym ma
aż 21 metrów, a największa z postawionych figur około 10 metrów wy
sokości. Najczęściej mierzą one od 5,5 do 7 metrów. Później aż 90 ludzi
przez dwa miesiące przesuwało moai na miejsce przeznaczenia, którego
przygotowanie też zajmowało kilkanaście co najmniej osób przez wiele
miesięcy. Do tego jeszcze w międzyczasie inna „brygada” musiała przy
gotować odpowiednią drogę transportu. Tak więc wyspa żyła przez
około tysiąc lat ze stawiania moai. I tak oto popyt (bezpieniężny) two
rzył podaż; nie odwrotnie. Faktycznie cywilizacja tutejsza przetrwała
dzięki skądinąd przymusowym „robotom publicznym”.
Współcześnie Rapa Nui także żyje ze swoich tajemniczych figur.
Coraz lepiej, aczkolwiek nie wykorzystuje się w pełni tego niebywałego
potencjału turystycznego. Stosuje się raczej podejście typu „mały obrót duży zysk”, chociaż łatwiej byłoby podnieść standard życia miejscowej
ludności, gdyby pomóc jej w rozwoju sieci usług turystycznych i jednak
zwiększyć obroty. Wydaje się, że rząd Chile - a kraj ten zaanektował wyspę
jeszcze w roku 1888 - nie czyni w tym kierunku dostatecznie dużo.
Najważniejsze jednak, że już od 1935 roku spora część wyspy to park
narodowy. Nadal więc zainteresowani będą przyjeżdżać na ten koniec
świata, co dziś jest równie łatwe (niespełna 5 godzin lotu z Santiago albo
ponad 6 z Tahiti), jak i drogie (bilet lotniczy kosztuje od 700 do 900
dolarów). No, ale przecież zawsze można skądś przyżeglować...

Ameryki Łacińskiej i Karaibów w ubiegłym roku
PKB wzrósł w 25, a spadł w siedmiu. Najbardziej w Argentynie (o 3,8
procent), najmniej w Meksyku (o 0,1 procent). Maksymalne tempo wzro
stu odnotował Ekwador (o 5,0 procent), ale to w dużym stopniu na fali
odbicia po katastrofalnym spadku aż o 9,5 procent w roku 1999- Wy
padkową tych skrajności jest wzrost PKB dla całego regionu zaledwie
o 0,5 procent. Na ten zaś rok prognozuje się wzrost o 1,1 procent.
Patrząc na świat warto od czasu do czasu porównywać istniejący
stan rzeczy i zmiany sytuacji zachodzące w jego różnych częściach. Dzi
siaj - w epoce globalizacji i czwartej rewolucji naukowo-technicznej nawet regiony geograficznie odlegle są jakby sobie bliższe, a zarazem
coraz mniej różnią się od siebie. W wyniku trwającego od kilkunastu lat
na tamtym krańcu świata procesu liberalizacji i integracji, z jednej stro
ny, oraz naszej rynkowej transformacji, z drugiej, zarówno struktury, jak
i instytucje gospodarcze są coraz bardziej do siebie podobne. O ile dzie
sięć lat temu umieszczenie na okładce mojej książki pt. „Transformacja
polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?" konturów naszego kraju na
tle mapy Ameryki Południowej - na pograniczu Argentyny, Boliwii,
Chile i Peru - miało przestrzegać niejako przed niebezpieczeństwem
tzw. latynizacji, o tyle teraz w dużym stopniu jest to już faktem. Tak
w odniesieniu do naszego kraju, jak i wielu innych gospodarek prze
chodzących ustrojową transformację.
W międzyczasie jednak - w wyniku przemielenia się jak w młynie
wielu zjawisk i procesów - sporo zmieniło się także w tamtej części
świata, gdzie też wskazać można na przypadki względnego sukcesu, jak

i absolutnej klęski. To już jest inna Ameryka Łacińska niż przed dekadą
i życzeniem niejednego kraju posocjalistycznego może być taki stan
gospodarki, jak na przykład w Chile. Przy okazji również w łonie samej
Ameryki Łacińskiej i Karaibów nastąpiło dalsze istotne zróżnicowanie
sytuacji. Jedne kraje - na przykład Meksyk czy Dominikana - są daleko
bardziej zaawansowane na drodze strukturalnych reform wdrażających
pełnokrwistą gospodarkę rynkową, inne - chociażby Paragwaj czy Suri
nam - pozostają w tyle. Na dłuższej ścieżce czasowej daje to już znacząco odmienne rezultaty ekonomiczne. Pod tym względem bezsprzecznie
najlepiej wypadają Chile i Kostaryka, najgorzej zaś Haiti i Kuba. Przy
okazji widać też, jak wiele - pomijając rolę historycznej spuścizny zależy od strategii i polityki. Chociaż Dominikana i Haiti leżą na tej
samej wyspie, to w tym pierwszym kraju PKB wzrósł w latach 90. o 82,
w drugim zaś spadł o 11 procent.
W całym zaś regionie PKB wlatach 1991-2001 zwiększył się o 37
procent, wzrastając średniorocznie o 2,9 procent. Największy postęp
odnotowało Chile, w którym w tym czasie PKB wzrósł aż o 86 procent,
czyli średniorocznie o 5,8 procent. Niestety, w trakcie ostatnich trzech
lat dynamika ta została utracona i tempo wzrostu jest obecnie ponad
dwukrotnie niższe. Tylko Kuba, Salwador i Wenezuela - wszyscy z in
nych powodów - byli wstanie w zeszłym roku utrzymać dynamikę
produkcji powyżej średniej dla minionych 11 lat.
Obecnie cały region znajduje się w fazie kryzysu, co jest związa
ne przede wszystkim z ogólną sytuacją w gospodarce światowej. Terms
of trade, czyli relacje dynamiki cen w uzyskiwanych w eksporcie i pła
conych w imporcie, po wzroście w roku 2000 aż o 5,9 punktu w ubie
głym roku obniżyły się o 3,7 punktu, przede wszystkim wskutek spad
ku światowych cen ropy aż o 20 procent. Ropa ma z tego punktu
widzenia zgoła odmienne znaczenie dla jej eksporterów - takich jak
Ekwador, Meksyk, Peru czy Wenezuela - oraz dla importerów, jak
chociażby Chile, dla którego kluczowe znaczenie mają ceny miedzi.
Jedyną pociechą z kolei dla wielu krajów środkowoamerykańskich jest
skok cen sprzedawanych przez nie bananów aż o połowę. Ale do
prawdy trudno we współczesnej gospodarce opierać narodową strate
gię rozwoju na bananach. Dlatego też w Ameryce Środkowej najlepiej

na przyszłość rokuje Kostaryka, która potrafiła rozwinąć własny, kon
kurencyjny przemysł elektroniczny. Nie można wykluczyć, że wraz
z Chile kraj ten już wkrótce - mniej więcej w czasie, gdy my będziemy
przystępować do Unii Europejskiej - stanie się członkiem amerykańskiej strefy wolnego handlu NAFTA.
W ślad za dekoniunkturą w USA i Europie Zachodniej eksport całe
go regionu spadł w roku 2001 o 3,5 procent (wyniósł 391 miliardów
dolarów), podczas gdy import zmniejszył się o 1,3 procent (414 miliar
dów). Jest to jednak tylko przejściowe spowolnienie obrotów handlu,
gdyż eksportowy potencjał regionu systematycznie rośnie, między inny
mi w efekcie liberalnych reform oraz napływu bezpośrednich inwestycji
zagranicznych podnoszących konkurencyjność miejscowych przemysłów
i usług (na przykład turystyki, nie tylko na Karaibach). Natomiast ostat
nio odnotowany spadek ich poziomu (tylko 33 miliardy dolarów w roku
2001) to w dużej mierze skutek nasilającego się kryzysu argentyńskiego
i wciąż odczuwalnych perturbacji po zapoczątkowanym w Azji Połu
dniowo-Wschodniej kryzysie finansowym lat 1997-98.
Ostatnio wyhamowana została też prywatyzacja, ale to głównie
z przyczyn naturalnych (podobnie jak w naszej części świata), gdyż zna
komita większość aktywów państwowych została już wcześniej sprze
dana. Co warto podkreślić, nie wszystko. Nawet w Chile - sztandaro
wym przykładzie skutecznego zastosowania polityki ortodoksyjnej
- narodowe bogactwo, czyli miedź, pozostaje poprzez państwowy kon
cern CODELCO pod kontrolą rządu. Generalnie jednak można dostrzec,
że uwaga polityki i reformy przesunęły punkt ciężkości z prywatyzacji
na walkę z monopolami (teraz już prywatnymi, a więc dużo bardziej
szkodliwymi) oraz regulację rynków. Ostatnio w większości krajów kon
tynentu - acz z pewnością bardziej w Brazylii i Gujanie niż w Boliwii
i Kolumbii - uwaga koncentruje się na usprawnieniu nadzoru bankowe
go i kontroli przepływu kapitału o niewiadomym (czyli wiadomym, bo
przestępczym) pochodzeniu.
Jedna wszakże podstawowa różnica między Ameryką Łacińską i Ka
raibami a Europą Środkowowschodnią i poradziecką Azją utrzymuje się
nadal. Otóż w naszych warunkach wzrost produkcji jest tożsamy z jej
proporcjonalnym zwiększaniem się w przeliczeniu na jednego miesz-

kańca, gdyż ilość ludności w zasadzie się nie zmienia. Tam natomiast
mieszkańców przybywa szybko. W skrajnych przypadkach - na przy
kład w Ekwadorze - rozpiętość tych stóp przekracza nawet dwa punk
ty. I tak PKB w minionej dekadzie rósł na jedną latynoską i karaibską
głowę tylko o 1,2 procent, a więc poniżej progu społecznej odczuwalności. Aż w pięciu krajach (Ekwador, Jamajka, Haiti, Kuba i Paragwaj)
poziom produkcji w przeliczeniu na mieszkańca w roku 2001 był mniej
szy niż 11 lat wcześniej...
Innymi słowy, poprawa standardu życia w obliczu takiego przebie
gu reprodukcji i charakteru procesów demograficznych wymaga w Ame
ryce Łacińskiej i na Karaibach wyższego tempa wzrostu gospodarczego
niż u nas. Jedno jest przy tym absolutnie pewne; zarówno tam, jak
i zwłaszcza w naszej części globu - a w Polsce w szczególności - jest
ono wciąż zdecydowanie za niskie.

już taka wielka. Przed wiekiem wciąż
jeszcze najpotężniejsza gospodarka, a dzisiaj zadowalać musi się czwar
tą pozycją na świecie. Ale i to miejsce nie jest pewne. Zależy, jak liczyć.
Jeśli mierzyć produkt krajowy brutto według bieżącego kursu waluto
wego, to wyżej plasują się tylko USA, Niemcy i Japonia. Według szacun
ków opartych o parytet siły nabywczej - a ta kategoria lepiej odzwier
ciedla rzeczywisty poziom dochodu i rozwoju, gdyż uwzględnia realną
siłę nabywczą, a więc odpowiada na pytanie, ile dóbr i usług faktycznie
można kupić za określony dochód - udział tych trzech lokomotyw
światowej gospodarki w zagregowanym PKB dla całego OECD wynosi
odpowiednio 37,1, 12,1 i 7,6 procent.
Wielka Brytania zaś partycypuje w nim w 5,3 procent z PKB wy
noszącym około 1,45 biliona dolarów. Za nią w kolejności idą Francja
i Włochy, przy czym dzielące je różnice stają się nieistotne, jeśli po
równań dokonywać nie w oparciu o bieżący kurs walutowy, a parytet
siły nabywczej właśnie. Wówczas Francja i Włochy mają taki sam jak
Wielka Brytania udział w PKB całego OECD wynoszący 5,3 procent.
Polska - dla porównania - wnosi doń 1,3 procent, tyle ile w sumie
pozostałe kraje członkowskie z grona gospodarek posocjalistycznych,
czyli Czechy, Słowacja i Węgry mające udziały odpowiednio w wyso
kości 0,5, 0,2 i 0,5 procent.
Pośród 30 członków OECD brytyjski PKB na mieszkańca liczony
parytetem siły nabywczej dokładnie równa się przeciętnemu dochodowi
dla tego ugrupowania zaawansowanych gospodarek rynkowych i wy
nosi około 24.300 dolarów. Polska - według tej samej miary - ma

dochód w wysokości około 9.400 dolarów (więcej od zamykających
listę Meksyku i Turcji), choć pewnie wielu z nas tak wysoki jego po
ziom zaskakuje. Bierze się to stąd, że w Polsce za równowartość 1 USD
wyrażoną w złotych można z reprezentatywnego koszyka kupić dwa
razy tyle dóbr i usług co w USA i aż trzy razy więcej niż w Wielkiej
Brytanii. Innymi słowy, nasz dochód narodowy jest dwa razy wyższy od
nominalnego, jeśli liczyć go według parytetu siły nabywczej, gdyż za
złotego można de facto kupić w Polsce tyle samo, ile w USA za około
pół dolara albo w Londynie za mniej więcej 25 pensów.
Dla Brytyjczyków wszakże nie to jest ważne, a fakt, że z jednej
strony dogoniły ich Francja i Włochy, a z drugiej przegonili Irlandczycy.
Chociaż wkład Irlandii do PKB całego OECD jest jeszcze mniejszy niż
Polski (0,4 procent), to ich dochód na głowę (prawie 29 tysięcy dola
rów) przewyższa brytyjski już o bez mała 20 procent. To, co kiedyś
wydawało się poza sferą marzeń, dzisiaj jest faktem. To tak jakby Polacy
po wiekach różnie znaczonych przez historię mogli się cieszyć obecnie
dochodem na mieszkańca większym niż odwieczny sąsiad i rywal zara
zem - Niemcy. Cóż, musimy na to jeszcze trochę zapracować...
A na Wyspach Brytyjskich poprawia to nastroje jednym i psuje
drugim, choć z pewnością Brytyjczycy przez wiele jeszcze lat żyć będą
na dużo wyższym poziomie niż Irlandczycy czy nawet Włosi. A to
dlatego, że standard życia jest nie tylko funkcją bieżącego strumienia
dochodów, ale także bogactwa, czyli zasobów zakumulowanych w prze
szłości. A tych - jak wiadomo - Brytyjczycy przez wieki swej imperial
nej potęgi, a także już bardziej współcześnie, zgromadzili nadzwyczaj
dużo. Nadal zatem czerpią znaczne dochody z zysków płynących z za
granicznych inwestycji, ulokowanych zarówno w innych wysoko roz
winiętych gospodarkach, jak i na nowych, wyłaniających się - także
posocjalistycznych - rynkach.
Stąd też słaba koniunktura na wewnętrznym rynku nie doskwiera
aż tak bardzo jak w innych krajach. Problemy jednak tworzy. Są regio
ny, gdzie stagnacja produkcji jest wyraźnie odczuwana. Są przemysły,
dla których kurczą się dotychczasowe rynki zbytu. Notowania na lon
dyńskiej giełdzie są słabe, a indeks FTSE 100 plasuje się o jedną czwartą
poniżej szczytowego poziomu sprzed kilkunastu miesięcy. Podobnie

zresztą jak w wielu innych rozwiniętych krajach, chociażby w Belgii,
Danii czy Szwajcarii.
W ostatnim okresie dynamika produkcji w Wielkiej Brytanii osła
bła podobnie jak w innych czołowych gospodarkach świata, ale na
nieco mniejszą skalę. Choć w czwartym kwartale minionego roku w ogó
le nie odnotowano wzrostu w porównaniu z kwartałem poprzednim,
to jednak w skali całego 2001 roku PKB zwiększył się realnie o 2,4
procent, a więc szybciej niż we Francji (2,1), Włoszech (1,8 procent)
i Niemczech (0, 7), a także w USA (1,1) i Japonii (-0,4). Jednak w Wiel
kiej Brytanii, w odróżnieniu od Niemiec i USA, udało się utrzymać
w ryzach bezrobocie, którego stopa, podobnie jak przed rokiem, wy
nosi 5,2 procent. Natomiast w roku 2002 spodziewać się można wzro
stu PKB o 1,9 procent, a więc wciąż więcej niż w USA (1,2 procent)
czy na obszarze euro (1,1 procent).
Na długą metę główne wyzwania dla rządu Tony Blaira, który ma
przed sobą co najmniej jeszcze trzy lata, to zagwarantowanie wysokiego
tempa wzrostu gospodarczego i utrzymanie pod kontrolą niskiego bez
robocia oraz poprawa konkurencyjności brytyjskiej gospodarki. Problem
w tym, jak to robić, pozostając wciąż jednym z głównych graczy na
globalnej scenie. Na tym tle coraz większej ostrości nabiera kwestia
przystąpienia Wielkiej Brytanii do euro. Wkrótce odbędzie się referen
dum na ten temat i choć wszystkie ekonomiczne racje przemawiają na
rzecz przyjęcia wspólnego europejskiego pieniądza, to jednak siła trady
cji i typowo brytyjskie (a dokładniej angielskie) sentymenty mogą wziąć
górę. Byłaby to bardzo zła nowina dla całej Unii Europejskiej, także dla
nas. W interesie bowiem integrującej się Europy jest, aby euro objęło
możliwie jak najszerszy jej obszar, zmniejszając przy sposobności koszty
transakcyjne i podnosząc konkurencyjność starego kontynentu wobec
reszty gospodarki światowej.
Wiele zależy tutaj osobiście od Tony Blaira i siły perswazji, acz jego
gwiazda jakby trochę ostatnio przyblakła. Nie ma on łatwych dni i to
nawet nie z powodu trudności stricte ekonomicznych, ale raczej natury
politycznej, związanych między innymi z finansowaniem rządzącej par
tii i nieroztropnymi postępkami jednego z ministrów labourzystowskiego rządu. Jednakże bez autorytetu premiera i jego osobistego zaangażo-

wania nie da się Brytyjczyków namówić na porzucenie funta szterlinga.
A wtedy nadal będziemy musieli wymieniać „nasze” euro na ich funty,
narażając się na nieoczekiwane wahnięcia kursów i dając przy tym spo
ro zarobić pośrednikom - tak tym z wielkich banków City przy okazji
finansowania wymiany towarowej i obsługi transferów kapitału, jak i tym
z małych kantorów na Regent Street podczas zakupów książek, CD
i ciuchów w okolicach Piccadilly Circus.

Gospodarka wytwarza dużo mniej niż
kiedyś, mniej też niż dekadę temu ludzi żyje w tym skądinąd rozległym
kraju. Według bieżącego kursu walutowego PKB na mieszkańca wyniósł
w 2001 roku jedynie około 800 dolarów (ponad pięć razy mniej niż
w Polsce!), a licząc według parytetu siły nabywczej - poprawniej z punktu
widzenia porównań międzynarodowych - około 2.800 dolarów (2,9
razy mniej). Mieszkańców podczas minionych 10 lat ubyło około 2
milionów i aktualnie ich liczba oscyluje wokół 48,9 miliona. Tak więc
szacując według aktualnego kursu walutowego Ukraina, o 10 milionów
liczniejsza niż Polska, wytwarza globalnie, w skali makroekonomicznej,
aż cztery i pół razy mniej, a według parytetu siły nabywczej iloraz ten
wynosi około dwa i pół. Wskutek dotychczasowego przebiegu transfor
macji, a dokładniej towarzyszących jej procesów realnych, relatywna
pozycja tych dwu gospodarek zmieniła się przeto radykalnie.
Ukraina wskutek niezwykle dotkliwej i długotrwałej transformacyj
nej depresji lat 90. ucierpiała wyjątkowo, jak żadne inne spośród blisko
30 państw uwikłanych w posocjalistyczną transformację. Z jednej strony
przeciągająca się recesja spowodowana była spuścizną gospodarki ra
dzieckiej, która pozostawiła swoje piętno w postaci niekorzystnej rze
czowej struktury aparatu wytwórczego - z dużą przewagą niekonkuren
cyjnych gałęzi przemysłu ciężkiego i obronnego. Z drugiej strony swoje
zrobiły błędy polityki transformacji systemowej. Przede wszystkim grzęźniecie przez lata całe - a liczne przejawy tego schorzenia nadal dają
o sobie znać - w krępującym i erodującym młodą tkankę wyłaniających
się mechanizmów rynkowych skorumpowanym układzie oligarchiczno-

finansowym. To wszystko spowodowało aż około 60-procentowy spa
dek dochodu narodowego.
PKB obniżał się przez kolejne 10 lat - od 1990 do 1999 roku także wskutek zbyt silnych powiązań z gospodarką rosyjską, która by
najmniej nie przeżywała w tych latach rozkwitu. Rynek rosyjski przestał
już być tak chłonny, absorbując w 2001 roku 25,1 procent ukraińskiego
eksportu o całkowitej wartości 16,9 miliarda dolarów (nieco ponad po
łowa wartości polskiego eksportu), a ukraińskie produkty miały ograni
czoną zdolność przebicia się na rynki światowe. Jednakże w ostatnich
kilku latach rosnący odsetek eksportu - już 68 procent - kierowany jest
poza Wspólnotę Niepodległych Państw. Trwa więc geograficzna, głów
nie prozachodnia reorientacja handlu, co jest możliwe między innymi
w rezultacie stopniowej poprawy jakości oferty eksportowej.
Do przedłużenia transformacyjnej depresji przyczyniły się również
długofalowe reperkusje katastrofy w Czernobylu w roku 1986. Usuwa
nie jej następstw bynajmniej nie nakręcało koniunktury, a pociągnęło
niebagatelne koszty obciążające budżet państwa.
Dno jednak zostało już osiągnięte. Teraz - trzeci kolejny rok nasz wschodni sąsiad odnotowuje znaczące tempo wzrostu gospodar
czego. Poprawiają się także inne wskaźniki makroekonomiczne. Wy
padałoby sobie życzyć takich osiągnięć, Ukraina bowiem dużo lepiej
niż Polska potrafiła dostosować się do niekorzystnych szoków ze
wnętrznych, w tym najdotkliwszego dlań rosyjskiego kryzysu finanso
wego z roku 1998. W ślad za nim - zgodnie ze zdrowym rozsądkiem wewnętrzna polityka finansowa sprzyjała nakręcaniu koniunktury przy
równoczesnej kontynuacji działań stabilizacyjnych. W efekcie w roku
2000 PKB zwiększył się o 5,8 procent, a w 2001 aż o 8,5 procent. Na
ten rok z kolei zakłada się dalszy przyrost o 5,5 procent, prognozując
średniookresowe tempo wzrostu produkcji na następne trzy lata na
poziomie 5 procent. Tak więc w latach 2000-02 na Ukrainie PKB zwięk
sza się aż o 21,1 procent, podczas gdy w Polsce - która przecież
mogła utrzymać swoją wysoką dynamikę rozwojową odnotowywaną
we wcześniejszym okresie, gdyby tylko uniknąć błędów w polityce
gospodarczej - zaledwie o 6,1 procent. Ukraina zaczęła więc odrabiać
swoje zapóźnienia.

Co więcej, w tym samym czasie udaje się - znowu odwrotnie niż
u nas - utrzymać równowagę ekonomiczną. O ile w Polsce utrzymuje się
względnie wysoki deficyt na rachunku obrotów bieżących, a budżet jest
wręcz w stanie kryzysowym, to na Ukrainie obroty bieżące wykazują
nadwyżkę aż 3,9 procent PKB w roku 2001 i przewiduje się ich dodatni
bilans (2 procent) w roku 2002, a budżet jest w pełni zrównoważony.
Na tym też tle udało się obniżyć inflację do około 7 procent i względnie
ustabilizować kurs hrywny na poziomie około 5,4 za dolara.
Co dalej? Czy uda się utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodar
czego? W jakim kierunku biec powinny reformy ustrojowe? Jakie losy
czekają Ukrainę na tle postępów globalizacji i zaawansowania integracji
europejskiej? To są fundamentalne pytania, na które przyjdzie odpowia
dać jeszcze przez lata, jednakże po części rozstrzygnięcia przynoszą już
wybory parlamentarne z końca marca. Największe poparcie ma Blok
„Nasza Ukraina” Wiktora Juszczenko. Nic dziwnego, skoro dał się on już
się poznać od dobrej strony wpierw jako rozsądny prezes banku cen
tralnego, a później jak pragmatyczny premier.
To właśnie na jego zaproszenie ponownie przebywałem w Kijowie,
dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami oraz radząc, jak
w następnych latach powinna wyglądać „Strategia dla Ukrainy”. Tak
właśnie nazywa się program rozwoju społeczno-gospodarczego bloku
Juszczenki. I nie bez powodu, bo w dużym stopniu jest on oparty o na
szą „Strategię dla Polski”. Ponadto swego czasu - w listopadzie 1998
roku - na łamach kijowskiej gazety „Dień” opublikowałem artykuł tak
właśnie nazwany - „Strategija dla Ukraini”. Jego treść w całej rozciągło
ści zachowuje aktualność i cieszy, że tamte tezy inspirują teraz najsil
niejsze na Ukrainie reformatorskie ugrupowanie polityczne.
Wielu sądzi, że najwyższa już pora odpowiedzieć na pytanie, które
nęka wielu Ukraińców, czy szukać swego miejsca „na Wschodzie”, czy
„na Zachodzie”? Uważam, że w tym przypadku akurat pośrodku. Ukra
ina musi znaleźć sposób - a jest tego coraz bliżej - na zrównoważony
i szybki rozwój społeczno-gospodarczy pomiędzy Wschodem a Zacho
dem, żyjąc dobrze zarówno z Rosją i Białorusią oraz całą Wspólnotą
Niepodległych Państw, jak i z Polską oraz Niemcami i resztą Unii Euro-

pejskiej. I z innymi krajami, choćby przez Morze Czarne z Turcją, która
znajduje się poniekąd na podobnym rozdrożu.
Oczywiście, można nie tylko marzyć, ale nawet dążyć do członko
stwa w UE w 2011 roku, co zakłada wielu polityków nad Dnieprem, ale
nie będzie klęską, jeśli Ukraina nigdy nie stanie się jej członkiem. Klęską
natomiast byłoby utracenie wysokiej dynamiki rozwojowej i przegranie
swego położenia geopolitycznego i nie zdyskontowanie go na rzecz
szybkiego wzrostu produkcji w dobie narastającej w związku z globali
zacją konkurencji.
W Warszawie właśnie odsłoniliśmy pomnik ukraińskiego wieszcza
- Tarasa Szewczenko - który pisał „Do braci Polaków”. W centrum
Kijowa zaś, przy prospekcie jego imienia, jak stał, tak i stoi inny po
mnik - W. I. Lenina. Wyryte na cokole inskrypcje zawierają cytaty
z jego wypowiedzi. Z jednej strony czytamy, że fundamentem socjali
zmu musi być sojusz robotniczo-chłopski. Nie ma już sojuszu, nie ma
też i socjalizmu. Z drugiej strony zaś mowa o tym, że Związek Ra
dziecki trwać może tylko w sojuszu Rosji z Ukrainą. No, ale i ten so
jusz także nie przetrwał próby czasu i Związku Radzieckiego też już
nie ma. Jedni tego jeszcze żałują, ale większość szuka dróg, którymi
dalej powinna kroczyć Ukraina, aby rozwijać się sama, umiejętnie
dyskontując swoje położenie i obecny zakręt historii. Wystarczy tylko
samemu skręcić we właściwą stronę.

fazie globalizacji skorzystały gospo
darki najbogatsze, a zwłaszcza Stany Zjednoczone. Skutki postępującej
liberalizacji i kroczącej w ślad za nią integracji rynków różnie można
oceniać, ale bezsprzecznie dokonuje się ona przy wyraźnej dominacji
krajów najwyżej rozwiniętych i wywodzących się z nich korporacji po
nadnarodowych. Potrafią one z wielką dla siebie korzyścią zdyskonto
wać globalizację stosunków ekonomicznych i finansowych, częstokroć
nie oglądając się na konsekwencje tego procesu dla słabszych partne
rów. Im przeto powodzi się nie tylko dobrze, ale coraz lepiej i pytanie,
czy nie dzieje się to także kosztem krajów i społeczeństw pozostających
w tyle, wciąż jest aktualne. Może dzisiaj nawet bardziej niż kiedyś, gdyż
- wydawałoby się - ogromny postęp zarazem technologiczny i społecz
ny powinien zaiste zmienić oblicze świata oraz zniwelować występujące
w nim nierówności i obszary biedy.
Jaka jest faktycznie sytuacja w sferze walki z biedą i niesprawiedli
wością w sferze podziału? Raz jest lepiej, innym razem niestety gorzej.
Wystarczy dokonać oceny w odmiennych ramach czasowych czy też ina
czej pogrupować analizowane kraje, aby uzyskać inny obraz sytuacji.
Pamiętać przy tym trzeba również o tym, że ubóstwa jest wiele także
pośród zamożniejszych narodów, a w niektórych regionach - niestety,
przede wszystkim w krajach posocjalistycznej transformacji w Europie Środ
kowowschodniej i byłym Związku Radzieckim - ostatnio drastycznie się
ono rozpanoszyło i biednych ludzi przybyło nam wiele milionów.
Tak czy inaczej faktem pozostaje, że kraje bogate utrzymują przez
cały czas olbrzymi przewagę w rozwoju wobec krajów biednych, co nie

dzieje się bez związku z ekspansją handlu międzynarodowego i prze
pływów kapitałów na największą w historii skalę. Wciąż daleko jeste
śmy od pożądanego przełomu w odniesieniu do walki z biedą i nędzą
we współczesnym świecie.
Dowodzą tego także rezultaty kolejnego ONZ-owskiego spotkania
„na szczycie” - tym razem w Meksyku - poświęconego rozwojowi go
spodarczemu w krajach borykających się ze strukturalnym ubóstwem.
Wypracowany tam 16-stronnicowy tzw. „Konsensus z Monterrey”, w od
różnieniu od znanego skądinąd wcześniejszego „Konsensusu Waszyng
tońskiego”, kładzie akcent przede wszystkim na konieczność współdzia
łania krajów biednych i bogatych w walce z biedą. Jednakże o ile te
pierwsze słusznie podkreślają wagę redukcji niespłacalnego zadłużenia
i zwiększenia bezpośredniej pomocy finansowej do 0,7 procent PKB
krajów zamożnych, o tyle te drugie podkreślają przede wszystkim ko
nieczność bardziej efektywnego wykorzystania już płynących środków
oraz warunkują asygnowanie dalszych stosownymi reformami ekono
micznymi i politycznymi. Niestety, zbyt często mają one dokonywać się
na modłę amerykańską, co podkreślał w Meksyku prezydent USA
- George W. Bush. A że nie zawsze to popłaca i wychodzi na korzyść
krajom wdrażającym te reformy, mogliśmy przekonać się także w naszej
części świata, Polski nie wyłączając.
Wskaźnik 0,7 procent PKB to powracająca melodyjka w dyskusjach
o walce z biedą. Problem w tym, że poza Holandią i krajami skandynaw
skimi, które stosują się do tego wskaźnika, nikt inny - od USA począwszy
- nie przejmuje się tak naprawdę tym zaleceniem, gdyż jest to wciąż,
także po Monterrey, tylko sugestia, a nie wymóg. Znając zatem priorytety
i zamiary USA i innych zamożnych państw, trudno zakładać, że teraz już
bardziej wartkim strumieniem będą płynęły środki z gospodarek bogatych
do biednych - z korzyścią dla całej światowej gospodarki.
Na to trzeba jeszcze poczekać, gdyż uruchomienie stosownych me
chanizmów wymaga jednak głębszego przewartościowania poglądów
aniżeli to, do którego już doszliśmy. Odwrotnie bowiem niż prezydent
Bush, który ma dużo pieniędzy, ale nieco mniej dostatecznie silnych
argumentów, wiele słuszności ma, ale za to pieniędzy prawie wcale
Sekretarz Generalny ONZ - Kofi Annan. Domaga się on zwiększenia

rocznej puli środków pomocowych dla krajów biednych o 50 miliardów
dolarów do roku 2015. Ich efektywne wykorzystanie - co, oczywiście,
wymaga wielu reform politycznych i instytucjonalnych w krajach mających z tych środków skorzystać - powinno zmniejszyć ilość biedaków
w tej perspektywie czasowej o połowę. A obecnie jest ich około 1,1
miliarda, jeśli zgodzić się z miarą ubóstwa stosowaną przez Bank Świa
towy jako dochodem na głowę, liczonym według parytetu siły nabyw
czej, nie przekraczającym jednego dolara dziennie.
A jak jest naprawdę? Czy globalizacja sprzyja walce z nędzą, czy też
- jak sądzi wielu jej przeciwników - utrwala ją? Otóż o ile w jednych
rejonach globalnej wioski plagę tę udało się podczas minionych dwu
dekad odczuwalnie ograniczyć, otyle winnych doskwierają one coraz
bardziej, a jeszcze gdzieś indziej niewiele się zmieniło. Próbuje się przy
tym wskazać na silne związki występujące pomiędzy skalą redukcji biedy
i tempem wzrostu gospodarczego z jednej strony, a stopniem otwartości
gospodarki i siłą jej powiązań z gospodarką światową poprzez wolny
handel i zliberalizowane przepływy kapitałowe - z drugiej strony.
Traktując te powiązania jako kryterium, Bank Światowy wyodrębnił
dwie jakościowo odmienne grupy krajów - mniej i bardziej włączonych
w proces globalizacji. Do pierwszej zaliczył 49 państw z ludnością liczącą 1,1 miliarda, natomiast do drugiej 24 kraje zamieszkałe przez 2,9
miliarda osób. Podczas gdy pierwsza grupa w latach 90. cofnęła się
wręcz w rozwoju odnotowując ujemne średnioroczne tempo wzrostu
PKB około -1 procent, kraje drugiej grupy cieszyły się w tym czasie
tempem wzrostu przekraczającym 5 procent. W roku 1980 PKB na miesz
kańca (według parytetu siły nabywczej) w krajach mniej włączonych
w procesy globalizacji wynosił 1.947 dolarów, a w roku 1997 zaledwie
2,133, zwiększając się podczas życia jednego pokolenia zaledwie o 186
dolarów. Z kolei w przypadku gospodarek bardziej włączonych w pro
cesy globalizacji dochód ten zwiększył się z 1.488 do 2.485 dolarów,
a więc o prawie 1.000 dolarów. I to jest różnica!
Bank Światowy przemilcza wszak jeden jakże istotny fakt. Otóż ta
grupa krajów zawiera Chiny i Indie, które zamieszkuje aż 80 procent
ludności krajów traktowanych jako bardziej włączone w globalizację.
A przecież - co nader ciekawe - kroczą one swoją własną drogą, często

odmienną od tej sugerowanej przez neoliberalną ortodoksję, tak mocno
wciąż - także w roku 2002 w Monterrey - lansowaną przez USA i wciąż
w zbyt dużym stopniu podporządkowaną ich i innych bogatych krajów
interesom. Innymi słowy, gdyby nie nieortodoksyjna droga rozwoju najludniejszych krajów świata - Chin i Indii - niewiele byłoby argumentów
dowodzących skuteczności realizowanych w ostatnich dekadach strate
gii walki z nędzą, która pozostaje wciąż hańbą współczesnego świata.
Prawda bowiem jest taka, że podczas gdy jedni się bogacą, inni wciąż
biednieją. To ta nieludzka twarz globalizacji, od której nie wolna się
odwracać. Zwłaszcza tym, którym się dobrze powodzi.

trudną sztuką nieustannych wybo
rów. Najważniejsze jednak jest dokonanie wpierw wyboru strategicz
nego i poprawne określenie tak jej celów, jak i środków. Zważyw
szy, że nie ma dobrej i skutecznej polityki gospodarczej bez właści
wego uwzględnienia jej implikacji społecznych, sztuka ta jawi się
jeszcze trudniejsza. Musi opierać się ona o mądre teorie ekonomicz
ne, bez czego nie sposób nadawać motorycznym siłom rozwoju po
żądanego impetu. Polityka to także zdolność dyskontowania poja
wiających się szans i omijania nieustannie zmieniających się zagro
żeń. Przy tym wszystkim trzeba jeszcze umieć w miarę sprawnie
poruszać się w gąszczu sprzecznych interesów.
Sprzeczności te mają najczęściej charakter obiektywny. Dotyczy to
tak ich wymiaru międzynarodowego, szczególnie ważnego w dobie glo
balizacji, jak i krajowego. W pierwszym przypadku - pomimo daleko
posuniętej integracji rynków - trwa nieustanna walka o zajęcie dogod
nej dla siebie pozycji w międzynarodowym podziale pracy. Fakt, że
mniej się o tym ostatnio mówi i pisze, bynajmniej nie oznacza, iż mniej
się tutaj dzieje. Dzieje się tylko inaczej, a zrozumienie tej odmienności
jest nieodzowne dla zadbania o własne interesy narodowe i państwo
we. W drugim przypadku sprzeczności te biorą się z konkurencji róż
nych grup społecznych i zawodowych oraz branż i regionów o ograni
czone środki finansowe i rzeczowe oraz z zabiegów o dogodne dla sie
bie ukierunkowanie procesów redystrybucji dochodów, a w pewnych
warunkach - zwłaszcza w trakcie kompleksowej transformacji ustrojo
wej - również majątku i zasobów.

Sprzeczności interesów mają nierzadko także naturę subiektywną.
Dla niektórych uczestników życia publicznego polityka to nie tyle in
strument rozwiązywania masowych problemów społecznych na drodze
poprawy sytuacji ekonomicznej, co sposób na stwarzanie problemów
opozycji politycznej. Politycznej, gdyż z intelektualną niewiele to ma
wspólnego, a co najwyżej w ferworze trwających debat stwarza się takie
pozory. Intelektualnych rozbieżności też nie brakuje, ale u podstaw od
miennych opinii co do polityki gospodarczej często tkwią po prostu
sprzeczne interesy. Trywializacja tej obserwacji wyraża się w znanym
powiedzonku, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Mniej więcej. To znaczy raczej więcej niż mniej.

funkcjonujących demokracjach - przy dojrzałych in
stytucjach gospodarki rynkowej i właściwym zorganizowaniu się społe
czeństwa obywatelskiego - takie destruktywne uprawianie polityki jest
utrudnione. Mechanizmy kontroli społecznej i cykle wyborcze, a także
wsparcie prawdziwie niezależnych mediów - to wszystko czynniki, które
w miarę szybko eliminują tych, dla których polityka jawi się jako narzędzie tworzenia trudności innym, najczęściej przy okazji z korzyściami dla
siebie i swojej grupy interesów albo własnej partii. Natomiast w warun
kach dopiero rodzącej się demokracji obywatelskiej i z trudem powstającej społecznej gospodarki rynkowej takie mechanizmy korekcyjne działa
ją raz to wolniej, innym razem są bardziej kosztowne; raz to pojawiają się
z opóźnieniem, innym razem zaburzają zdrowe procesy rozwojowe; raz
to są tłamszone w nawałnicy pseudonaukowych argumentów, innym ra
zem padają pod ciśnieniem niebezpiecznej demagogii i populizmu.
Nie wolno wszakże bagatelizować różnic intelektualnych i wpływu
dominujących doktryn na politykę gospodarczą. Ich siła jest wielka i za
wsze znajdą się skłonni do organizowania w ich obronie wypraw krzyżo
wych, wierząc, że służy to świętej sprawie i nie dostrzegając zarazem, iż
sedno sprawy jednak tkwi w interesach. Jak już ktoś w coś uwierzył (choć
jemu samemu wydawać się może, że to wiedza, a nie wiara), to bardzo
trudno odejść od własnych przekonań. Tym bardziej, że wyznawanym

tezom nadaje się rangę dogmatu, a wtedy podatność na racjonalne argu
menty dowodzące słuszności odmiennych koncepcji jest ograniczona. To
ciekawe jak silnie wyznawane dogmaty mogą wpływać na kontynuowa
nie błędnej polityki. Przykładów przytoczyć można by wiele.
I tak nadal wielu tkwi w fałszywym i nader uproszczonym przekona
niu, że najlepszym sposobem na poprawę ogólnej sytuacji gospodarczej
w krajach posocjalistycznych jest szybka prywatyzacja, choć niejednokrot
nie w obliczu braku dostatecznej ilości rodzimego kapitału oznacza to
zbyt tanią wyprzedaż aktywów czy też darmową (i przy okazji marno
trawną) ich dystrybucję. A przecież rzecz w poprawie mikroekonomicz
nej efektywności poprzez lepsze zarządzanie majątkiem. Prywatyzować
trzeba, ale nie na tempo, tylko na korzyść własnej gospodarki, co obecnie
jest tezą dość powszechnie podzielaną, zwłaszcza na tle doświadczeń
z prywatyzacjami opartymi o rozdawnictwo w Rosji i Czechach, a także
mnożącymi się wątpliwościami co do efektywności procesów denacjona
lizacji w innych krajach, także w Polsce. Konsekwencje jednak zostały już
poniesione, a większość społecznych strat (które skądinąd są, oczywiście,
źródłem czyichś korzyści) nabrała charakteru nieodwracalnego.
Podobnie przez lata całe dominowała neoliberalna ortodoksja Mię
dzynarodowego Funduszu Walutowego o potrzebie utrzymywania w kra
jach uwikłanych w programy stabilizacji finansowej i politykę antyinfla
cyjną stałego kursu walutowego. Dopiero pod naciskiem nieubłaganych
faktów, a zwłaszcza w obliczu następstw poważnych zaburzeń w Azji
Południowo-Wschodniej oraz rosyjskiego załamania finansowego z lat
1998-99 i idącej za tym kryzysami decyzji o upłynnieniu kursu brazylij
skiego reala (wbrew stanowisku MFW), wahadło wychyliło się w drugą
stronę i uwierzono w wyższość polityki kursów płynnych. W Polsce też,
choć wcześniej - w latach 1994-96 - polityka monetarna NBP naraziła
nas na straty przekraczające miliard dolarów, czego konsekwencje po
nieśli tak podatnicy, jak i przedsiębiorcy.

polegać musi na tym, że rację ma się we właści
wym czasie, a nie w ogóle. W ogóle to łatwo się mylić, o czym wiele

już razy przekonywaliśmy się w historii gospodarczej, także tej najnow
szej. Skądinąd dobrze byłoby, gdyby jakiś odważny historyk ją napisał,
gdyż trudno dobrze kształtować najbliższą przyszłość, jeśli wciąż tyle
zafałszowania jest w odniesieniu do nie tak dawnej przeszłości.
Pomimo wielu piętrzących się trudności i uzasadnionych niejedno
krotnie narzekań na dotychczasowy przebieg posocjalistycznej transfor
macji, nie powinno ulegać wątpliwości, że podejmując się dzieła stop
niowego przejścia do gospodarki rynkowej dokonaliśmy uzasadnionego
wyboru. Tak też wybór ten oceni historia oraz następne pokolenia.
Rzecz wszakże w tym, aby pogląd taki podzielało już teraz współczesne
pokolenie. I to nie tylko jego wąskie elity, korzystające najwięcej na
zachodzących przemianach, ale zdecydowana większość społeczeństwa.
To jest możliwe.
Więcej nawet; to jest nieodzowne, jeśli transformacja ustrojowa
dokonująca się w sferze ekonomicznej ma mieć sens. A jest on zatra
cony, jeśli miast społecznej gospodarki rynkowej, której istota wyrażać
musi się w zrównoważonym ekonomicznie i sprawiedliwym społecz
nie długofalowym rozwoju, powstaje zwichnięty strukturalnie i rachi
tyczny ekonomicznie system niezdolny do szybkiej ekspansji i konku
rencyjności w skali międzynarodowej. Logika procesu rozwojowego
powinna być taka, że coraz więcej jest zadowolonych, a coraz mniej
utyskujących. W Polsce od kilku lat dzieje się odwrotnie. I nie bez
przyczyny. Miast powszechnie akceptowanej społecznej gospodarki
rynkowej - postrzeganej nie tylko jako cel transformacji, ale przede
wszystkim środek prowadzący na trwałe do poprawy warunków życia
i pracy - zrodził się hybrydowy system kapitalizmu dla nielicznych
wybranych kosztem licznych niezadowolonych. Bynajmniej nie było
takiej nieuchronności.
Oczywiście, nie zapowiadali tego także politycy, którzy w na pew
no dużo większej mierze niż historia zgotowali nam ten los. To nie
historia się pomyliła, tylko polityka wciąż nie jest wolna od poważnych
błędów. Na czym zatem one głównie polegają? Otóż na niewłaściwych
wyborach, zawsze bowiem istnieje wiele ścieżek w obrębie skompliko
wanych problemów gospodarczych i finansowych, strukturalnych i in
stytucjonalnych, społecznych i politycznych. Zawsze były i są różne kom-

binacje instrumentów, które stoją do dyspozycji polityki gospodarczej,
ale gra na nich to także duża sztuka.
Sporo słusznych wyborów dokonaliśmy już wcześniej - jeszcze
przed wkroczeniem w fazę otwartej transformacji. Powszechnie uznaje
się za ten moment rok 1989, choć przecież wiele reform zostało zapo
czątkowanych, a nawet zrealizowanych wcześniej. To w dużym stopniu
wyjaśnia, dlaczego transformacyjna recesja trwała w Polsce tylko trzy
lata i była relatywnie płytsza niż winnych krajach regionu. Była ona
jednak głębsza niż wynikałoby to z obiektywnych uwarunkowań we
wnętrznych i zewnętrznych, a to właśnie na skutek błędów popełnio
nych w polityce gospodarczej na początku lat 90.
Niepotrzebne przestrzelenie polityki stabilizacyjnej, niewykorzy
stanie ponad miliarda dolarów nic nas nie kosztującego funduszu sta
bilizacyjnego postawionego do dyspozycji Polski przez wysokorozwi
nięte kraje kapitalistyczne, zlekceważenie konieczności prowadzenia
polityki przemysłowej, zbyt szybka i nadmierna liberalizacja handlu
zagranicznego, zbyt głębokie obniżenie płac realnych i popytu we
wnętrznego, zaniechanie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych
- to tylko niektóre z tych błędów. Są one zresztą już dobrze opisane
w literaturze przedmiotu, choć kontrowersji w ocenie błędów tamtego
okresu bynajmniej nadal nie brakuje. Jedno jest pewne. Nie można
było stworzyć dobrej koncepcji polityki gospodarczej na bazie błędnej
teorii ekonomicznej.
Największym błędem jednak było co innego. Był to zarazem błąd
doktrynalny i polityczny. Otóż - jak dobrze wszyscy pamiętamy forsowanie polityki gospodarczej u zarania dekady lat 90. bazowało
na swoistym szantażu społecznym poprzez propagandowe, dość na
chalne lansowanie hasła o braku alternatywy dla tzw. szokowej tera
pii. Ponoć nie było wtedy - jak twierdzili rządowi ekonomiści i ich
doradcy - innych możliwości ani opcji w polityce gospodarczej, tylko
te „jedynie słuszne”, narzucone taką rzekomą „bezalternatywnością”.
I to była wielka nieprawda, możliwości bowiem wyboru stosownych
działań było sporo. Fakt, że w pewnych konkretnych obszarach pole
manewru było bardzo wąskie, ale nigdy nie była to cienka nitka, na
której wisiało wszystko.

wcześniejszej nieskutecznej ekonomicznie
i nadmiernie kosztownej społecznie polityki podjęte zostały już od 1992
roku. Dotyczyło to między innymi zmian w polityce handlowej, gdzie
przywrócono bądź podniesiono wielu ceł chroniących rodzimą produk
cję. Nastąpiło też przejście do bardziej elastycznej polityki kursowej.
Dokonano modyfikacji antyefektywnościowego obciążenia tzw. popiw
kiem wzrostu płac w przedsiębiorstwach państwowych. W pierwszym
rzędzie jednak, przyjmując „Pakt o przedsiębiorstwie”, odrzucono zgub
ną tezę o braku konieczności prowadzenia polityki mikroekonomicznej,
co spowodowało w latach 1990-91 spadek produkcji przemysłowej aż
o około 40 procent i wywołało masowe bezrobocie. Jednakże dopiero
zarysowana w 1993 roku „Strategia dla Polski” dobitnie pokazała, jak
poruszać się po ścieżce posocjalistycznej transformacji, kojarząc przy
okazji z powodzeniem zmiany systemowe z polityką rozwoju społecz
no-gospodarczego i znajdując sposób na podnoszenie efektywności bez
pogłębiania skali nierówności.
Tak oto przeszliśmy obronną ręką od „szoku bez terapii” do fazy
terapii bez szoków. Okres ten określany jest niekiedy jako „polska alter
natywa”. Była to bowiem pozytywna alternatywna koncepcja nie tylko
wobec tego, co działo się wcześniej w naszym kraju, ale także wobec
przebiegu transformacji w innych państwach. A pamiętajmy, że choć
nikt wtedy nie polecał nam za wzór do naśladowania Rosji czy Rumunii,
to próbowano przywoływać jako niby lepszy przypadek a to Czechy,
a to Węgry. Szybko okazało się jednak, że to właśnie Polska wlatach
1994-97 realizowała najlepszą z alternatywnych koncepcji przemian.
Nie długo jednak. Świat bowiem nadal był i jest „alternatywny”;
możliwości wyboru istnieją. Skorzystano zatem z nich, ponownie zmie
niając kierunki polityki gospodarczej. Niestety, na gorsze, co szybko
poskutkowało pogorszeniem się wszystkich bez mała wskaźników ma
kroekonomicznych. I to mimo kontynuowania wielu słusznych wątków
„Strategii dla Polski”. Jednakże inny kontekst pozbawił politykę jej inne
go niezbywalnego atrybutu, a mianowicie kompleksowości. Zawiódł także

mechanizm koordynacji różnych odcinkowych polityk, a bez tego trud
no o dobre rezultaty.
Wiele szybko popsuto. A czas biegnie. Jego upływ dowodzi nie tylko
małej skuteczności polityki ostatnich lat, ale wymaga poszukiwania no
wych alternatywnych koncepcji. W polityce gospodarczej bowiem nigdy
nie ma prostego powrotu do status quo ante. Zawsze zaś są dylematy
wyboru. Potrzebna zatem jest nowa „polska alternatywa”, która opierać
będzie się tak o dobrą teorię ekonomiczną, jak i umiejętnie wykorzysta
szanse, które stoją przed naszą gospodarką u progu XXI wieku.

w październiku 1997 roku - zaraz po
wyborach parlamentarnych, które wyniosły do władzy koalicję Akcji Wy
borczej Solidarność i Unii Wolności, napisałem artykuł zatytułowany „Post
scriptum”. Z jednej strony chodziło o jeszcze jeden komentarz na temat
polityki gospodarczej lat 1994-97, który to epizod wraz z utraceniem wła
dzy przez koalicję Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnic
twa Ludowego właśnie dobiegał do końca. Z drugiej strony było to post
scriptum do wyniku wyborów oraz implikacji tamtego demokratycznego
rozstrzygnięcia dla dalszej ewolucji sytuacji społeczno-gospodarczej.
Artykuł sugerował, że zasadniczo polityka gospodarcza poprzed
nich lat będzie kontynuowana, a to ze względu na brak pozytywnej
alternatywy wobec „Strategii dla Polski”. Takie bowiem były fakty, po
nieważ do realizacji nie nadawały się ani namiastki programowe AWS,
ani też niedopracowane założenia UW. Brak możliwości realizacji za
równo błędnego, bo zbyt populistycznego podejścia AWS, jak i złej, bo
nadmiernie liberalnej polityki preferowanej przez UW, zmusił obu part
nerów do kompromisu. Nie był on wszakże ani chciany, ani też zapla
nowany, ale został ad hoc wymuszony koniecznością podzielenia się
władzą, a nie wspólnotą programową i dojrzałą odpowiedzialnością.
Byliśmy wtedy skazani na przejściowy okres rządów koalicji AWSUW nie dlatego, że tak chcieli wyborcy. Tak akurat wyszło z układów
politycznych. Nie ulega wątpliwości, że gdyby wyborcy mieli głosować
na koalicję tych dwu ugrupowań, to z pewnością uzyskałaby ona mniej
głosów niż suma oddanych na AWS i UW. Wówczas koalicja taka nie
powstałaby. Krótko mówiąc, w rezultacie tamtych wyborów zostaliśmy

skazani na rząd, który nie był wybrany przez większość społeczeństwa,
ale formalnie miał poparcie parlamentarnej większości. Realnie nato
miast nie miał dobrego programu reform instytucjonalnych i strategii
rozwoju gospodarczego, czego konsekwencje szybko przyszło nam
wszystkim ponosić.

tekstu nie chciano wydrukować - jako zbyt nieprawomyślnego - na łamach pisma, dla którego pierwotnie był przeznaczony.
Gdy zastanawiałem się, gdzie go ogłosić, podpowiedziano mi, abym
zwrócił się do paryskiej „Kultury”. Przecież niejeden opozycyjny tekst
już opublikowała - mówiono. Zrazu nie potraktowałem tej propozycji
zupełnie serio, ale po namyśle wysłałem tekst do redakcji na MaisonsLaffitte. Zaskoczenie było niemałe, gdy już po kilku godzinach otrzyma
łem odpowiedź od redaktora naczelnego, że tekst jest bardzo ciekawy
i idzie in extenso w najbliższym numerze pisma („Kultura” nr 11/1997).
Zatelefonowałem do redaktora Giedroycia i dłużej porozmawialiśmy
o sprawach naszej wspólnej, jak się okazało, troski. Zaintrygowało mnie
to, że jeszcze bardziej niż ja martwił się o skutki polityki tamtej koalicji.
Obaj obawialiśmy się w większej mierze dewiacji prymitywnego libera
lizmu niż prawicowego populizmu. Najbardziej zaś tego, że jedno będzie pożywką dla drugiego.
Nadzieje wszakże można było pokładać w tym, że skrajności nie
tylko podsycają się nawzajem, ale także eliminują. Stąd też brał się mój
optymizm i wiara, że w następnych latach sytuacja gospodarcza kształtować powinna się w miarę korzystnie. W szczególności miałem podsta
wy sądzić, że uda się utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego.
Od strony ekonomicznej wiele argumentów przemawiało na korzyść
w miarę optymistycznego scenariusza, który wtedy można było kreślić
na lata 1998-2001, przyjmując, że PKB nadal będzie zwiększał się w śred
nim rocznym tempie rzędu sześciu do siedmiu procent.
W szczególności chodziło o rosnący poziom inwestycji finansowa
nych krajowymi oszczędnościami, zwiększający się dopływ oszczędno
ści zagranicznych w formie inwestycji bezpośrednich, a nade wszystko

poprawę mikroekonomicznej efektywności postępującą w ślad za nie
tylko prywatyzacją, ale również komercjalizacją sektora państwowego.
Ten ostatni czynnik zaczynał dawać coraz lepsze rezultaty. Wzrost prze
cież bierze się nie tylko z poszerzania kapitału i zwiększania istniejących mocy wytwórczych, ale także z pełniejszego wykorzystania już
wcześniej istniejącego potencjału. Na tym obszarze podczas rządów
koalicji SLD-PSL udało się uczynić wiele, co dawało zarówno obniżanie
się bezrobocia, jak i powodowało poszerzanie bazy podatkowej i rela
tywnie lepszą sytuację fiskalną państwa.
Wystarczyło kontynuować wcześniejszą linię polityki gospodarczej,
wprowadzając co najwyżej drobne, niezbędne modyfikacje w zależno
ści od zmieniających się warunków. Raz pojawiały się dodatkowe szan
se, które trzeba było mądrze wykorzystać (na przykład poprawa terms of
trade, co sprzyjało przeciwdziałaniu inflacji i wzmocnieniu naszej ze
wnętrznej pozycji finansowej, czy słabnące euro, co podnosiło relatyw
nie pozycję konkurencyjną polskich firm), innym razem pojawiały się
zagrożenia, którym trzeba było umiejętnie stawić czoła (na przykład
trudności z płynnością finansową niektórych partnerów ze wschodu,
czy też szybko rosnące ceny importowanej ropy naftowej).
Nie należało natomiast odchodzić od poprawnych technicznie roz
wiązań i odkładać na urzędniczą półkę instrumentów polityki, które się
sprawdzały. W szczególności dynamika tamtego okresu rozkręcona zo
stała w oparciu o silną eksportową orientację gospodarki. Zastosowanie
instrumentów fiskalnych w postaci ulg podatkowych dla przedsiębiorstw,
które okazywały się dostatecznie konkurencyjne lokując coraz więcej
swoich wyrobów na rynkach zagranicznych, dawało dobre wyniki. Późniejsze zaniechania interwencjonizmu w tym zakresie - odwrotnie.

jeszcze w 1997 roku zwiększył się o 11,5 procent
(licząc w dolarach), to wlatach 1998-2000 wykazywał on praktycznie
stagnację, rosnąc ledwie o około 1,4 procent średnio rocznie. Jeśli zaś
ktoś nadal chciałby wierzyć, że taki zwrot nastąpił w wyniku kryzysu
finansowego w Rosji latem 1998 roku, to warto zwrócić uwagę, że w la-

tach 1994-97 boomu wielkiego też tam nie było. Więcej nawet; w tamtych
latach rosyjski PKB spadał jeszcze szybciej, gdyż obniżył się wtedy w su
mie aż o ponad 21 procent. Później zaś trudnościom wynikającym z rosyj
skiego tąpnięcia należało przeciwdziałać poprzez zasadnicze, agresywne
wręcz zwiększenie aktywności KUKE - Korporacji Ubezpieczeń Kredy
tów Eksportowych. I należało tego dokonać śmiało podwyższając jej ka
pitał na koszt podatnika, a przejściowo nawet zwiększając deficyt budże
towy. Tu przecież chodziło o frakcję punktu procentowego PKB i nie
byłoby to marnotrawnym wydawaniem publicznych pieniędzy na ratowa
nie nieefektywnych przedsiębiorstw, ale ich sensownym inwestowaniem
w działania podtrzymujące dobrą koniunkturę polskiej gospodarki.
Oczywiście, kroczenie taką ścieżką wymagało wielu innych towa
rzyszących działań, z których zasadniczą rolę powinna odegrać skutecz
na polityka kursowa. Nie odegrała. Trudno o to winić rząd, gdyż nie on
decyduje w tej sprawie, sądzić więc trzeba politykę niezależnego banku
centralnego. I osąd ten nie może być pozytywny, gdyż polityka kurso
wa zmierzając do realizacji różnych wzajemnie wykluczających się ce
lów została uwikłana w liczne sprzeczności. W konsekwencji polityka
monetarna nie osiągnęła praktycznie żadnego z nich - ani co do stopy
inflacji, ani wobec kształtowania optymalnej podaży pieniądza, ani w sto
sunku do deficytu na rachunku obrotów bieżących. Tym bardziej nie
osiągnięto też celów w zakresie wzrostu opłacalności produkcji ekspor
towej. Złoty raz był przewartościowany, innym razem jego kurs spadał,
ale nie ze świadomą intencją poprawy opłacalności eksportu, lecz w wy
niku przyzwalania na zupełnie swobodne operacje kapitału spekulacyj
nego, które traktowano tak jak rolnik pogodę; módlmy się, bo nic
zrobić nie można. Można, o ile równocześnie się i chce, i potrafi.
Tak więc lepiej zaprojektowana polityka kursowa, umiejętne stoso
wanie adresowanych systemowo ulg podatkowych, szersze sięganie do
interwencjonizmu państwa w kształtowanie konkurencyjnej struktury go
spodarki, stymulowanie instrumentami fiskalnymi opłacalności produk
cji eksportowej i jej szersze kredytowanie oraz ubezpieczanie kredytów
eksportowych poprzez dokapitalizowanie stosownych organizacji - to
wszystko niezbędne elementy podtrzymywania dobrej koniunktury na
szej gospodarki, które powinny być konsekwentnie uwzględnione w po-

lityce gospodarczej realizowanej wlatach 1998-2000. Gdyby do tego
doszła większa skuteczność w realizacji wielu skądinąd słusznie konty
nuowanych i dodatkowo zainicjowanych reform instytucjonalnych, po
stęp mógłby być jeszcze znaczniejszy, a tempo wzrostu być może nawet
wyższe niż uprzednio.
Niestety, tak się nie stało, bo - miast ograniczyć - tolerowano
jeszcze większe rozpanoszenie się korupcji, która utrudnia ekspansję
przedsiębiorczości. Potwierdzają to też raporty za ostatnie lata niezależnej pozarządowej organizacji Transparency International.
Niestety, tak się nie stało, bo - pomimo deklaracji - przyzwolono
na jeszcze większy rozrost biurokracji, która pociąga za sobą spadek
poziomu efektywności wszystkich podmiotów gospodarczych, także tych
z sektora prywatnego.
Niestety, tak się nie stało, bo - wbrew interesom publicznym polityka zawyżonych podstawowych stóp procentowych podniosła ogólne
koszty funkcjonowania tak państwa (poprzez wyższe odsetki płacone
od rosnącego długu publicznego), jak i przedsiębiorstw (poprzez wy
ższe koszty finansowe i wyjątkowo drogi kredyt, zarówno inwestycyjny,
jak i obrotowy).
Niestety, tak się wreszcie nie stało i dlatego, że - pomimo wcześniej
szych tendencji - wypadkową tych wszystkich działań i zaniechania pod
jęcia innych musiało być ponowne przyspieszenie inflacji. Tak więc za
równo na ludność, jak i na przedsiębiorców „nałożono” dodatkowe po
datki - korupcyjny oraz inflacyjny. A przecież mogło być inaczej.

politycznej natomiast jesienią 1997 roku można było
pokładać nadzieje w mechanizmie wyważania przez współrządzących
partnerów swoich racji (nawet jeśli to nie były racje, a błędy), wzajem
nego kontrolowania się i „cięcia po skrzydłach”. Istniały przesłanki, by
domniemywać takie zadziałanie mechanizmu politycznego, że z kon
frontacji dwu wykluczających się, a zarazem błędnych z punktu widze
nia implikacji rozwojowych podejść, zrodzić się może rozsądna wypad
kowa. Choć nie chciana przez żadnego z koalicjantów, to jednak ak-

ceptowana pod przymusem biegu czasu, nacisków zewnętrznych, zwłasz
cza płynących z Unii Europejskiej, czy też ostrego oglądu ze strony
opinii publicznej i ich krzywego zwierciadła - mediów.
Wiele można by podawać tutaj przykładów, ale najlepszy z nich to
pójście linią dość bliską rozsądnego środka w kwestii podatków przy
równoczesnym odejściu od prób forsowania takich nieracjonalnych skraj
ności, jak powszechny liniowy podatek dochodowy dla przedsiębiorstw
i ludności na poziomie podstawowej stawki VAT-u, z jednej strony, czy
też tzw. prorodzinny system podatkowy - w istocie zarówno niespra
wiedliwy, jak i antymotywacyjny - z drugiej.
Przewidywania co do tego, że sprawy gospodarcze zasadniczo to
czyć będą się po linii kontynuacji „Strategii dla Polski” oparte były
o jeszcze dwie przesłanki. Otóż w pewnych kwestiach - jak chociażby
realizacja modelu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich czy
też sięganie do instrumentów polityki przemysłowej i handlowej bez
względu na to czy się rozumie ich wagę, czy też ma się do nich doktry
nalną awersję - rząd nie ma większego wyboru bez względu na to, kto
z kim jaką stworzy koalicję. Będziemy to widzieć także w przyszłości.
Różnice mogą polegać tylko na szczegółach i rozłożeniu akcentów.
Ponadto miałem własne doświadczenie wskazujące na to, że w ukła
dzie koalicyjnym sporo można przeprowadzić na zasadzie twórczego
kompromisu, a stąd logicznie mogło wynikać domniemanie, że podob
nie będzie i w koalicji AWS-UW. Jednakże w tym układzie politycznym
funkcjonowały przede wszystkim zantagonizowane strony i dlatego ła
twiej niż o twórczy kompromis, który po części satysfakcjonowałby
wszystkich, pojawiały się kompromisy negatywne, które ostatecznie były
akceptowane, ponieważ wszystkich zaangażowanych w równym stop
niu nie zadowalały. Gdy i ta - nie najzdrowsza przecież - forma równo
wagi pękła, u władzy pozostali już tylko ci mniej niezadowoleni.
Optymistyczne oczekiwania okazały się przeto naiwne. Żal, gdyż
szkoda straconego czasu, którego nie ma co poszukiwać. On już uciekł
bezpowrotnie, jak to z czasem bywa.
Wtedy - przed trzema laty - udzieliłem też wywiadu tygodnikowi
„Nowe Życie Gospodarcze” (nr 42/1997). Zatytułowany był „Wystarczy
mieć rację”. Chciałem tym zwrotem jakby trochę „zaczarować” sytuację,

wierząc, że skoro mieliśmy rację w latach 1994-97 i urzeczywistniana
wtedy strategia rozwoju sprawdziła się, chcąc nie chcąc następny rząd
będzie musiał ją kontynuować. By sytuacja przeto nadal zmieniała się
na lepsze, wystarczyłoby tylko mieć rację.
Patrząc jednakże z dzisiejszej perspektywy trzeba przyznać, że nie
wystarczy mieć racji. By wpływać na bieg rzeczy, trzeba mieć jeszcze
władzę. Miejmy zatem nadzieję, że następny rząd będzie miał nie tylko
władzę, ale i rację.

bardziej otwarte, niż to się wydaje. Widzą
i oceniają. Coraz więcej jest przeto rozczarowania przebiegiem i rezulta
tami posocjalistycznej transformacji. Zaobserwować to można we wszyst
kich krajach przechodzących przez trudy tworzenia gospodarki rynko
wej. Co ciekawe, niezadowolenie rośnie nie tylko w łonie społeczeństw,
które szczególnie dotkliwie dotknięte zostały wielką transformacyjną
depresją i narastającymi nierównościami społecznymi - jak na przykład
na Ukrainie czy w Mołdowie - lub też ucierpiały ponad miarę w wyniku
przeciągających się konfliktów etnicznych, a nawet lokalnych wojen jak na przykład w Bośni i Hercegowinie czy Tadżykistanie. Rozgorycze
nie, a nawet wątpliwości co do historycznego sensu całego przedsię
wzięcia nasilają się także w krajach, które najczęściej powoływane są
jako przykłady sukcesów w sferze przekształceń ustrojowych i tendencji
rozwojowych - jak na przykład w Słowenii czy Czechach.
Nie powinno to dziwić, miara ocen bowiem zawsze jest względ
na, a punktów odniesienia wiele. Zarówno jednostki, jak i wielkie gru
py społeczne oceniają zatem stan faktyczny - tak jak go postrzegają
i interpretują - poprzez pryzmat porównań, które nie jedno mają tło.
Nawet w przypadkach, gdzie sytuacja zmienia się na lepsze w ujęciu
absolutnym, miary względne wskazywać mogą na jej pogarszanie.
Chodzi tutaj przede wszystkim o ekonomiczno-społeczną stronę pro
cesu. Oczywiste jest, że ogrom niezadowolenia bierze się z narastania
czy tylko utrzymywania się na wysokim pułapie wielu negatywnych
zjawisk i procesów, które - aczkolwiek bezpośrednio związku z go
spodarowaniem nie mają - bezsprzecznie biorą się z przebiegu ustro-

jowej transformacji, jak chociażby nasilona fala przestępczości czy
restytucja wtórnego analfabetyzmu.
Wiele z nich dotyczy negatywnych zmian kulturowych i politycz
nych. Obserwujemy pruderię niektórych mediów pod przykrywką wol
ności słowa czy dyskryminację mniejszości pod hasłem dbałości o war
tości narodowe i rodzinne. Zakłamywana przy tym jest historia, a to już
samo w sobie dla wielu światłych ludzi jest dostatecznym powodem, by
twierdzić, że dzieje się gorzej. A na królowaniu prawdy powinno zale
żeć wszystkim. Skoro nie może być zasobnie i bogato, to niech przynaj
mniej będzie szczerze i uczciwie. A nie jest.

na płaszczyźnie ekonomicznej? Czy w Esto
nii jest lepiej niż w Chorwacji, a na Węgrzech gorzej niż w Słowacji, co
sugerować może zróżnicowanie poziomu dochodu narodowego na miesz
kańca szacowanego na bazie parytetu siły nabywczej? A może o tym,
gdzie jest lepiej, decyduje nie poziom realnego dochodu, ale dynamika
jego zmian? Może zatem już lepiej jest w Rosji niż w Polsce, gdyż obec
nie tam szybciej niż u nas rośnie PKB, a w ślad za tym również kon
sumpcja? Może lepiej dzieje się na Łotwie niż w Bułgarii, ponieważ
ważniejsze od samej wielkości dochodów są relacje jego podziału, a wy
stępujące na tym polu dysproporcje bardziej zwiększyły się w tym dru
gim kraju? To tylko kilka pytań pod adresem formułowania wartościujących ocen; można by je mnożyć.
Jakiej by wszakże miary nie zastosować, to znamienne jest, że nie
ma takiego kraju przechodzącego transformację, w którym większość
społeczeństwa oceniałaby sytuację jako dobrą i zmieniającą się na lep
szą. Stan niezadowolenia dominuje nawet tam, gdzie dochody są wy
ższe, a bezrobocie mniejsze niż przed kilku laty, jak i tam, gdzie tempo
wzrostu jest szybsze, a nierówności społeczne mniejsze niż w krajach
sąsiednich. Dlaczego?
Otóż ludziom do trafnej oceny sytuacji wcale nie jest niezbędny
pełen zasób informacji ani też umiejętność posługiwania się skompli
kowanym aparatem analizy ekonomicznej. Ich opinie opierają się przede

wszystkim na subiektywnej ocenie stanu rzeczy, przy czym porównują
oni własną sytuację zawsze na skali relatywnej, przede wszystkim
z tym, co - według ich mniemania - powinno czy mogłoby być. Taka
względna miara dominuje wyraźnie nad chęcią porównywania stanu
obecnego z bliższą czy dalszą przeszłością albo też z materialnym po
łożeniem innych grup społecznych czy sytuacją w innych krajach. By
najmniej nie należy lekceważyć tych trzech ostatnich punktów odnie
sienia, ale zasadnicze znaczenie w formułowaniu ocen ma porówny
wanie rzeczywistości z hipotetycznie lepszą sytuacją, która mogłaby
zostać osiągnięta, gdyby tylko wskutek mądrej polityki zaszedł inny,
alternatywny splot okoliczności.
Pytanie zatem trzeba postawić tak: czy ludzie mają rację uważając,
że mogło być lepiej? Lepiej, to znaczy, że dochody mogłyby być wy
ższe, a tempo ich wzrostu większe, podział sprawiedliwszy, a obszary
ubóstwa węższe, skala patologii społecznych mniejsza, a integracja z go
spodarką światową bardziej korzystna? Tak, ludzie mają rację tak twier
dząc. Mogło być dużo lepiej.
Po to właśnie historia uruchomiła proces transformacji i z taką
motywacją społeczeństwa tych krajów zaangażowały się w wielkie
zmiany systemowe. Ich elity i partnerzy zagraniczni także, aczkolwiek
w tych przypadkach motywacje działań są już bardziej złożone i by je
pojąć, niezbędne jest dogłębne zrozumienie kamuflowanych za pięk
nymi deklaracjami partykularnych interesów. Naiwnością bowiem by
łoby przyjęcie założenia, że wszystkie siły uwikłane w proces transfor
macji widzą swój cel w poprawie dobrobytu społecznego. Bynajmniej.
Dla wielu lobbies i ich czołowych eksponentów - podobnie jak dla
wielu zewnętrznych, często z nimi współdziałających partnerów - jest
to przede wszystkim okazja do łatwego i szybkiego wzbogacenia się.
Bywa, że na skalę rzadko spotykaną w historii. Niestety, zbyt często
dzieje się to głównie poprzez transfery i redystrybucję, zwłaszcza zwią
zaną z handlem i prywatyzacją, a nie na drodze poprawy ogólnej sytu
acji ekonomicznej i rozkwitu uczciwej przedsiębiorczości. Największe
majątki powstawały często obok, a niekiedy wręcz dzięki równocze
śnie trwającej recesji i szerzącej się biedzie, a nie wskutek wzrostu
produkcji i podnoszenia przeciętnego dobrobytu.

uczestniczy (walcząc, a jakże, o sprawiedliwość,
postęp i efektywność...) część środowisk medialnych związana własny
mi dążeniami materialnymi z określonymi grupami interesów lub też do
tego stopnia naiwna, że doprawdy nie pojmująca, co się wokół dzieje.
Przykładów można by przytaczać mnóstwo - od prób torpedowania
w latach 1995-96 przez jedną z gazet programu konsolidacji polskich
banków pod hasłem ich rzekomej „rekomunizacji” (dzisiaj są więc głów
nie w rękach wdzięcznego skądinąd obcego kapitału) poprzez naciski
na władze ukraińskie, aby bezkrytycznie dopuściły zagranicznych inwe
storów do wrażliwych sektorów gospodarki, aż po ostatnio ponownie
pojawiające się wypowiedzi, że gospodarka rynkowa w Rosji nie może
się obejść bez kilku znanych oligarchów, którzy całkowicie uczciwie,
bez wątpienia, dorobili się swoich fortun w kwitnącym przecież przez
wszystkie te lata kraju...
Istota tych nacisków polega na tym, że później już się do spraw nie
wraca, a gdy pojawiają się kłopoty i trudności - a jakże często tak właśnie
się dzieje - odpowiedzialni za zaistniały stan rzeczy politycy i ich propa
gandowe zaplecze, funkcjonujące za zasłoną pseudonaukowych autoryte
tów i „niezależnych” mediów, usiłują zrzucić na kogoś lub coś innego
odpowiedzialność za swoją a to nieudolność, a to celowe działania na
własną korzyść, ale na szkodę gospodarki i społeczeństwa. Do tego za
wsze dobrze nadaje się zła pogoda albo spuścizna z przeszłości, zagrani
ca albo opozycja, brak środków finansowych albo nadmierne oczekiwa
nia społeczne. I choć w rzeczy samej wszystkie te czynniki mogą utrud
niać realizację skutecznej polityki gospodarczej, nie one decydują ojej
niepowodzeniu, o tym bowiem - poza nadzwyczajnymi okolicznościami
- przesądzają działania polityków, którzy swoją aktywność niestety nie
rzadko podporządkowują osobistym i partyjnym interesom.
Może zatem ludzie za wiele sobie wyobrażają i oczekują za dużo,
dużo więcej niż da się zrobić? I tak może się zdarzyć, naiwności spo
łecznej bowiem co do skali i zakresu pojawiania się zdrowych owoców
transformacji też nie brakuje. Jednakże jeśli z dzisiejszej perspektywy

spojrzeć na transformację jako proces historyczny, to zaiste trudno twier
dzić, że społeczeństwa posocjalistyczne cierpiały na przerost oczekiwań
i niedostatek cierpliwości. Wręcz odwrotnie; zasługują one na podziw
i nie jeden historyk będzie głowił się jeszcze nad tym, skąd wzięło się
tyle cierpliwości wobec nawałnicy niedostatków i tak wiele tolerancji
wobec naiwności i nieudolności, a nierzadko także pazerności władzy.
Oczekiwania jednakże nie biorą się ze społecznej i politycznej próżni.
Ludzie potrafią samodzielnie oceniać. Porównują fakty materialne i spo
łeczne, ale również słowa i czyny, obietnice i rezultaty. Porównują w cza
sie i w przestrzeni i dostrzegają łatwo, kto się myli, zwłaszcza jeśli czyni
to więcej niż raz jeden. Wpierw - na początku lat 90. - zapowiadano
umiarkowaną i krótkookresową recesję z niewielkim towarzyszącym jej
bezrobociem i szybką stabilizację finansową, a doszło do załamania pro
dukcji, masowego bezrobocia i galopującej inflacji. Później - przed wy
borami w 1997 roku - mamiono opinię publiczną wizją dalszego przy
spieszenie tempa wzrostu, ale wkrótce potem zostało ono odczuwalnie
obniżone, co ponownie wpędziło wiele przedsiębiorstw i gospodarstw
domowych w trudne położenie. W rezultacie polityki „schładzania” ra
dykalnie wzrosło bezrobocie w Polsce, ale za to setki tysięcy miejsc
pracy powstały poza jej granicami, co widać przez pryzmat skokowo
zwiększonego deficytu handlowego. Olbrzymia nadwyżka importu nad
importem to nic innego jak zatrudnianie ludzi zagranicą zamiast w kra
ju, gdyż to przecież zagranicą wytwarza się importowane dobra.
NBP też niejednokrotnie zapowiadał istotne obniżenie dotkliwej
inflacji, która już mogła spaść poniżej pięciu procent, oscyluje zaś na
poziomie dwukrotnie wyższym. W międzyczasie wadliwa koordynacja
polityki kursu walutowego i stóp procentowych kosztowała krocie pol
skiego podatnika i przedsiębiorcę, przynosząc przy okazji intratne do
chody kapitałowi spekulacyjnemu. Nic dziwnego, że znajduje to uzna
nie w oczach zainteresowanych korzyściami z niej płynącymi inwesto
rów zagranicznych.
Później są nagrody dla „najlepszych” ministrów i prezesów. Na ta
kim też tle nikogo nie powinno dziwić, że na przykład rosyjski minister
finansów, który doprowadził swą polityką do wielkiego krachu finanso
wego latem 1998 roku, raptem kilka miesięcy wcześniej uzyskał tytuł

„najlepszego” ministra finansów roku. Otóż warto pojąć, że oznacza to
„najgorszego”, jeśli tylko pamiętać, że ministrowie rządów i prezesi ban
ków centralnych służyć powinni rozwojowi swego kraju.

że dobrze rozumie to społeczeństwo, które niekiedy
surowo, ale przecież sprawiedliwie ocenia polityków, na własnej bo
wiem skórze odczuwa skutki ich błędnych i szkodliwych działań. Ostat
nie badania opinii publicznej na temat działalności NBP są tak druzgo
cące dla kierownictwa tej instytucji, że życzliwe jemu gazety przyto
czyły tylko niektóre wyniki, te relatywnie mniej krytyczne. Podobnie
na żenująco niskim, jednocyfrowym poziomie, kształtuje się poparcie
dla Unii Wolności, która przecież nie może uciec przed odpowiedzial
nością za tak znaczne pogorszenie stanu gospodarki narodowej i fi
nansów publicznych. I ludzie to wiedzą, choć znowu ta czy inna gaze
ta chciałaby, aby zatracili zdolność zdrowego osądu, co i dlaczego
- a także dzięki komu - się dzieje.
Problem ten ma jednak szerszy wymiar. Choć pewnie przyjdzie
poczekać (i może nie doczekać) na sprawiedliwy osąd historii, czym te
jej zgrzyty w naszej części świata w latach 90. zostały spowodowane, to
jednak już teraz widać pewną ewolucję ocen i stanowisk. Nie można
bowiem iść w zaparte i wciąż utrzymywać, że ma się rację, skoro ewi
dentnie się jej nie ma. Otóż ostatni „World Economic Outlook” - dorocz
ny raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego - wreszcie przy
znaje, że w pewnych fundamentalnych sprawach MFW (a w ślad za nim
wielu innych) mylił się. Długo trzeba było przekonywać, ale warto;
zawsze to bliżej prawdy. Teraz MFW stwierdza, że „Znaczenie reform
instytucjonalnych było uznawane od początku transformacji, ale w prak
tyce zarówno politycy, jak i ich doradcy zwracali na nie zbyt mało
uwagi w porównaniu z procesami makroekonomicznymi, prawdopodob
nie z powodu niedoceniania trudności z wdrażaniem tych reform i nie
dostatku doświadczonych kadr” („WEO 2000”, s. 167). Otóż nie tylko
i nie przede wszystkim, a głównie ze względu na brak zrozumienia
istoty posocjalistycznej transformacji.

Tak seria wymownych faktów, jak i ta samokrytyka osłabia inte
lektualną i polityczną pozycję ekonomicznego doktrynerstwa oparte
go na neoliberalnym, jakżeż już skompromitowanym dogmatyzmie.
Również i na naszym rodzimym gruncie oczekiwać zatem należy dal
szych taktycznych zmian pozycji, czyli koniunkturalnych przesunięć
w głoszonych poglądach. Najważniejsze jednak, aby wyciągnąć wła
ściwe wnioski na przyszłość. Gorzkie doświadczenia minionej dekady
stwarzają ku temu szanse.

że w Polsce kiedyś istniał komu
nizm, a niektórzy nawet próbują słuszności takiej hipotezy dowodzić, to
patrząc ex post na nie tak przecież dawną rzeczywistość warto ponowić
pytanie, czy zdołaliśmy chociaż zbudować do końca porządny socja
lizm, zanim koło historii się odwróciło i wkroczyliśmy w fazę tworzenia
innej formacji społeczno-ekonomicznej i politycznej. To na pozór para
doksalne pytanie bierze się stąd, że ćwierć wieku temu rozgorzała tak
naprawdę nigdy do końca nie zwieńczona jednoznacznymi konkluzjami
debata, czy w ówczesnej Polsce był już „socjalizm”, czy też - w odróżnieniu od innych krajów regionu - byliśmy opóźnieni, wciąż tkwiąc
w „okresie przejściowym od kapitalizmu do socjalizmu”. Za tą drugą
interpretacją przemawiać miało kilka znaczących faktów, zwłaszcza utrzy
mywanie się prywatnego sektora w rolnictwie oraz pewien pluralizm
polityczny. Jakby nie wydawał się on z dzisiejszej perspektywy rachi
tyczny, przez sąsiadów postrzegany był wtedy jako właściwy krajowi,
który do socjalizmu jeszcze nie dojrzał.

Gdy zatem pojawiła się w połowie lat 70. koncepcja „rozwiniętego
społeczeństwa socjalistycznego”, które wtedy zostało już, oczywiście,
zbudowane w Związku Radzieckim i – jak się szybko okazało - do jego
budowy przystąpiły wszystkie europejskie kraje RWPG łącznie z Rumu
nią, ale nie Polska, to powstał problem. Dyżurni ideolodzy szybko

jednakże znaleźli rozwiązanie. Obeszło się bez uspołecznienia rolnictwa
i upaństwowienia wąskiego sektora prywatnego utrzymującego się
w drobnym przemyśle i usługach, a także bez burzenia ładu instytucjo
nalnego funkcjonującego w sferze polityki, który zezwalał na ograniczo
ny pluralizm i relatywnie szerszy zakres swobód. Wystarczyło dodanie
do słowa „socjalizm” magicznego sformułowania „zbudowany w zasa
dzie” i Polska także mogła zostać zaliczona do grupy krajów, w których
kończył się już okres przejściowy, powstał socjalizm i wkroczono w etap
budowy jego rozwiniętej formy. I chociaż takim to sposobem nie dali
śmy się zostawić w tyle, to zanim ta rozwinięta faza formacji została
zbudowana, tak szerokie rzesze społeczne zwątpiły w sens całego przed
sięwzięcia, że system upadł wcześniej niż rozkwitł. Metamorfoza się nie
dopełniła - z larwy poczęła się poczwarka, ale piękny motyl już nie
zdążył się zrodzić.
Rozpoczęła się transformacja, po której - jak się teraz okazuje każdy spodziewał się czegoś trochę innego, w innym tempie, nie w ta
kich proporcjach, w odmiennej sekwencji, przy innych kosztach, z zu
pełnie innymi korzyściami, a nawet nie w takim kierunku. Mało kto
(jeśli ktokolwiek) wyobrażał sobie, że po z górą dekadzie wielkich spo
łecznych wysiłków powstać może sytuacja, w której za pieniądze podat
nika jedna część „budżetówki” - postawna i dobrze wyposażona policja
- zostanie wysłana przez władze na ulice, aby spacyfikować tamże inną
jej część - mniej postawne i gorzej tak wyposażone, jak i uposażone
pielęgniarki. Co ciekawe, dzieje się to w czasie, kiedy niektórzy gotowi
są zadekretować zwieńczenie tym razem „okresu przejściowego od so
cjalizmu do kapitalizmu”. Skoro jednak tyle wciąż na nim pęknięć i rys,
może lepiej ten twór określić jako „kapitalizm zbudowany w zasadzie”?
No bo motyl przecież to bynajmniej nie jest.
Larwa też już nie. Mamy do czynienia z poczwarka, ze stanem
pośrednim, który jak najbardziej uzasadnia pogląd, że nadal trwa syste
mowa transformacja, która obejmuje daleko więcej niż tylko sferę eko
nomiczną. A i na tym obszarze daleka jest ona od zakończenia. Gdy
cztery i pół roku temu - w lipcu 1996 roku - podpisywałem w Paryżu
w imieniu Rzeczypospolitej historyczny akt przystąpienia do OECD, ostro
stanęła kwestia kryteriów przeistoczenia się w nową jakość, którą bez-

sprzecznie w wypadku kraju posocjalistycznego jest gospodarka rynko
wa. Pomimo że z zasady OECD skupia jedynie rozwinięte od strony
instytucjonalnej gospodarki rynkowe, twierdziłem, iż nam do osiągnięcia tej formy w procesie złożonej metamorfozy - choć już dużo bliżej
niż kiedyś - wciąż jeszcze bardzo daleko.

powtórzyć dwa tysiące dni później, na koniec
roku 2000. Daleko nam wciąż do instytucjonalnie dojrzałej gospodarki
rynkowej. Daleko nam również do zintegrowanego prawdziwą ludzką
solidarnością społeczeństwa obywatelskiego. Daleko nam też do praw
dziwej demokracji, która przecież nie polega na głosowaniu od czasu
do czasu i liczeniu kto uzyskał więcej głosów, ale na nieustannym
uwzględnianiu preferencji społecznych w realizowanej, a nie w dekla
rowanej polityce, oraz na szanowaniu praw przegranych mniejszości
przez wygraną większość.
Jeśli podejmowane są teraz próby politycznego zadekretowania,
że oto Polska zwieńczyła z powodzeniem proces ustrojowej transfor
macji i jesteśmy już jakoby „po drugiej stronie”, to jest to nieprawda.
Bieg czasu i narastające na tym tle zniecierpliwienie z powodu mniej
szych niż oczekiwano rezultatów oraz zbliżanie się przełomowego
momentu formalnego zintegrowania się z Unią Europejską - to niektó
re z przesłanek orzekania, że niby już jesteśmy krajem o gospodarce
rynkowej. W kategoriach czarno-białych tak, gdyż w obliczu ostrej al
ternatywy musimy być gospodarką rynkową, skoro nie jesteśmy już od
kilkunastu lat planową. Rzecz w tym, że cały czas jesteśmy uwikłani
w proces metamorfozy i dekretowaniem niczego nie da się tutaj przy
spieszyć. Zabiegi takie to wyraz skracania perspektywy historycznej.
Aczkolwiek dokonywane w zupełnie innym kontekście, kojarzyć się
mogą z tamtymi sprzed ćwierćwiecza. Na pewno zburzyliśmy poprzedni
ustrój - socjalizm taki, jakim on był - ale kapitalizmu nie zbudowali
śmy jeszcze nawet w zasadzie. To tylko niektórzy politycy i zaintere
sowane grupy interesów chciałyby go narzucić społeczeństwu wbrew
pewnym zasadom.

Nie ulega wątpliwości - choć wciąż jeszcze tak wielu doprawdy nie
rozumie tego w pełni i do końca - że gospodarka rynkowa musi być
gospodarką kapitalistyczną. Ale nie powinno też ulegać wątpliwości, że
poważnie trzeba cały czas traktować niegdysiejszą zapowiedź, że two
rzyć będziemy w Polsce „społeczną gospodarkę rynkową” - z wszystki
mi jej atrybutami. Bardzo źle zatem się stało, że olbrzymi kapitał spo
łeczny, jaki został powierzony władzy, został wpierw tak mocno nad
szarpnięty na początku dekady, a prawie bez reszty utracony w jej końcowej fazie. Teraz, kiedy dobiegają jej dosłownie ostatnie dni - a wraz
z tym kończy się i cały wiek, i całe milenium, co tym bardziej skłania do
głębszych refleksji - kwalifikowana większość narodu, bo aż 67 pro
cent, twierdzi, że sytuacja w kraju idzie w złym kierunku. I to przecież
nie dlatego, że policja zamiast gonić złodziei - goni pielęgniarki, a pie
lęgniarki zamiast chodzić po salach - chodzą po ulicach.
Nastroje chwili i doraźne emocje też mają swoje znaczenie, ale tu
chodzi o coś więcej. O kompromitację pewnej idei - idei społecznej
gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego. Trzeba pojąć, że
odpowiedzialność za to ponosi właśnie polityka początku i końca lat
90. Wyjątkowo nieudolne próby łączenia dwu samych w sobie błęd
nych opcji - neoliberalnego monetaryzmu z jednej strony oraz prawico
wego populizmu z drugiej - zwielokrotniły jeszcze skalę negatywnych
konsekwencji ekonomicznych i społecznych, doprowadzając do obec
nego stanu. Pocieszanie się, że na tle innych krajów posocjalistycznych
wyglądamy relatywnie lepiej, nie zmienia wymowy tych faktów, a po
kazuje tylko, ile dały nam reformy poprzedzające okres transformacji
oraz później lata realizacji „Strategii dla Polski”.

nowego stulecia sytuacja jest szczególnie trudna, ale
mądrą strategią można właściwie ukierunkować proces rynkowych prze
mian i zyskać zwrotnie społeczne dla nich poparcie wyrażające się w tym,
że co najmniej dwie trzecie rodaków będzie przekonanych, iż sprawy
kraju idą w dobrą stronę. Wymaga to jednak uporania się z pięcioma
fundamentalnymi dylematami tej fazy transformacji.

Po pierwsze, polityka finansowa musi sobie poradzić z godzeniem
niezbywalnego w kapitalistycznej gospodarce rynkowej kryterium efek
tywności ze sprawiedliwym podziałem efektów rosnącej wydajności pracy.
Jest to trudne, ale możliwe, czego dowodzą doświadczenia niektórych
krajów kapitalistycznych (na przykład państw nordyckich), o ile tylko
potrafią obrać właściwy model funkcjonowania tego systemu. Niestety,
w Polsce w ostatnich trzech latach zmierzanie w takim kierunku przero
sło zdolności odpowiedzialnych za to polityków. W rezultacie w dużym
stopniu zaprzepaszczone zostały osiągnięcia lat 1994-97, kiedy to jedno
cześnie szybko poprawiała się efektywność, a zarazem zahamowane
zostało narastanie nieuzasadnionego zróżnicowania dochodów.
Po drugie, źródłem zamożności i ponadprzeciętnego bogacenia się
musi stać się przede wszystkim kreatywność i zdolność do wnoszenia
ponadprzeciętnego wkładu do wytwarzania nowej wartości dodanej, a nie
żerowanie na jej redystrybucji w wyniku przechwytywania poprzez transfe
ry części cudzego (najczęściej, ale nie tylko państwowego) majątku i do
chodów. Koncentracja nadmiernej dozy aktywności na sferze redystrybu
cji, a niedostatecznej w obszarze produkcji, przyczynia się zarówno do
niższej efektywności, jak i większej nierówności w podziale dochodów.
Po trzecie, autentyczna przedsiębiorczość musi przebić się ponad
„właścicielskość”. Ta ostatnia oznacza stan, w którym wejście w posia
danie jakichś aktywów i ich prosta reprodukcja - bez zabiegów o ich
pomnażanie - służy jedynie podtrzymywaniu na zadowalającym właści
cieli poziomie ich własnej konsumpcji, bez nieustannego dążenia do
akumulacji kapitału i jego inwestowania w poszerzanie zdolności pro
dukcyjnych. W obliczu wynikającej stąd stagnacji realna wartość akty
wów niewiele rośnie, pozbawiając gospodarkę dodatkowego kapitału,
który mógłby być uzyskany w alternatywnej sytuacji autentycznej przed
siębiorczości. Syndrom tak rozumianej „właścicielskości” - prywatnej
własności środków produkcji bez przedsiębiorczego podejścia do ich
wykorzystania w długim horyzoncie czasowym - ogranicza możliwości
nieinflacyjnego finansowania rozwoju w oparciu o systematycznie zwie
lokrotniane rodzime zasoby.
Po czwarte, dalszego istotnego wzmocnienia wymaga instytucjonal
na strona rynku. Stosowany w praktyce prymitywny neoliberalizm do-

prowadził do tego, że w miejsce prawidłowej regulacji zliberalizowa
nych stosunków gospodarczych wkradł się chaos i instytucjonalny bała
gan. Panoszenie się biurokracji i narastająca na wszystkich szczeblach
władzy (pomimo postępu w sferze prywatyzacji) korupcja są tego naj
lepszym (to znaczy najgorszym) dowodem.
Po piąte, prawdziwa społeczna solidarność zastąpić musi obecny
stan skłócenia różnych grup i warstw społecznych oraz regionów kraju
wywołany przez nieudolnie przeprowadzane reformy strukturalne i chy
bione próby osiągnięcia stabilizacji finansowej. Gorzką ironią jest, że
drastyczne pogorszenie sytuacji na tym polu nastąpiło za rządów koali
cji AWS-UW - partii wywodzących się z ruchu pod nazwą „Solidarność”.

wyprowadzić pięć podstawowych zasad, które
- oczywiście, obok prywatnej własności środków produkcji - są nie
odzowne dla stworzenia społecznej gospodarki rynkowej, która prze
cież też nie będzie wolna od problemów, biedy, konfliktów, kryzysów.
Chodzi o to, aby było ich jak najmniej i by w sytuacji, gdy już zaistnieją,
nie trzeba było uciekać się do rozwiązań siłowych. Tak więc godzenie
efektywności ze sprawiedliwością, oparcie bogactwa o maksymalizację
wartości dodanej, ekspansja przedsiębiorczości, instytucjonalna obudo
wa rynku oraz społeczna solidarność - to niezbywalne warunki, aby
z czasem gospodarkę rynkową polubili nie wszyscy - bo to nie jest
możliwe - ale przytłaczająca większość. W przeciwnym wypadku jest
ona odbierana jako coś narzucanego społeczeństwu wbrew jego suwe
rennej woli, a to obraca się przeciwko postępowi.
To oczywiście tylko niektóre z warunków postępu w sferze prze
poczwarzania się obecnej hybrydy systemowej w coś, co z czasem
zasługiwać będzie ewentualnie na miano społecznej gospodarki ryn
kowej. Warunków tych jest jednak o wiele więcej i trzeba pamiętać, że
większość z nich jest już spełniana wskutek kontynuowanej od lat
polityki reform, także pod obecnymi rządami. Można jednak osiągnąć

więcej i zmierzać trzeba dalej. Nie można spoczywać na pozornych
laurach i zadowalać się odrzucanym przez tak wyraźną większość
społeczeństwa „kapitalizmie zbudowanym w zasadzie”. Znowu za
jakiś czas okazać się może, że tak naprawdę to w ogóle go nie
zbudowaliśmy. Jeśli nawet jest to dla niektórych rodzimych i zagra
nicznych tzw. elit już zadowalająca je gospodarka rynkowa, to dopó
ki nie zyskuje ona zrozumienia i akceptacji własnego społeczeństwa,
nie jest to system, dla którego warto było robić rewolucję i ciężko
pracować przez okres pół pokolenia.
Na tym tle trudno oczekiwać wielkich zmian na lepsze już w naj
bliższym roku. Dlatego też, z optymizmem jednak patrząc w przyszłość,
życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Wieku!

o meandrach posocjalistycznej trans
formacji zazwyczaj mówi się tylko o fundamentalnych zmianach syste
mu gospodarczego, jakby tylko od tego zależała nasza przyszłość. Tym
czasem równie istotne jest zredefiniowanie roli państwa. Wyłaniający się
rynkowy sposób funkcjonowania gospodarki wymaga głębokiej przebu
dowy jego instytucji. Przecież współdecydują one o efektywności spo
łecznego procesu reprodukcji. Nowy, wyłaniający się w wyniku trans
formacji ustrój implikuje nowy kształt państwa, ten zaś zwrotnie oddzia
łuje na to, co dzieje się w sferze gospodarczej. Tak więc o jakości życia
decyduje nie tylko ekonomiczna efektywność, ale także jakość państwa.

a zarazem dość powszechnych błędów,
jaki popełniano podczas pierwszej dekady transformacji, było (i w du
żym stopniu jest nadal) lekceważenie roli państwa. Nie uwzględniano
dostatecznie znaczenia jego instytucji dla całokształtu przeobrażeń eko
nomicznych i jakości życia. Oceniając marny dotychczas w większości
krajów posocjalistycznych postęp w sferze gospodarczej - w tym przede
wszystkim niski poziom produkcji i wciąż słabą dynamikę rozwojową
- nie sposób nie dostrzec związków, jakie występują pomiędzy osłabie
niem państwa a destrukcją sfery realnej. Gdyby inaczej, z większą dozą
pragmatyzmu podchodzono do ewolucji państwa, również inaczej
- bezsprzecznie lepiej - kształtowałaby się sytuacja gospodarcza. Koszty
reform byłyby mniejsze, a ich rezultaty korzystniejsze.

To prawda, że rola ta musi ulec istotnym modyfikacjom, ale prze
prowadzane reformy nie mogą polegać na nierozważnym wycofywaniu
się państwa z wielu obszarów życia społecznego bez uprzedniego wzmoc
nienia instytucjonalnej strony rynku oraz rozbudowy całej sieci pozarządowych organizacji, które stanowią fundament funkcjonowania społe
czeństwa obywatelskiego. Nie jest natomiast prawdą, że silne państwo
jest nam niepotrzebne, gdyż wiele zasadniczych kwestii rozwiązuje ja
koby sam mechanizm rynkowy. Otóż niektóre problemy zaiste potrafi
on rozwiązać, ale zarazem jest też w stanie stworzyć wiele innych,
których bez zaangażowania państwa przezwyciężyć się nie da.
Gospodarka rynkowa to nie tylko dominacja prywatnej własności
i nieskrępowanie działający rynek z wolnymi cenami i handlem oraz
swobodnym dostępem do różnych form aktywności ukierunkowanej na
osiąganie zysku. To także określona regulacja stosunków ekonomicz
nych, za którą odpowiedzialność ponosi państwo. W Polsce po okresie
naiwnej i szkodliwej euforii początku lat 90. - kiedy to lansowano tezę
i, co gorsza, usiłowano realizować oparte o nią podejście, że najlepszą
polityką przebudowy struktury przemysłu jest brak polityki - w końcu
lat 90. tym samym siłom politycznym przyszło realizować ogrom zmian
w funkcjonowaniu państwa w związku z postępującym procesem inte
gracji z Unią Europejską. Ku zaskoczeniu zwolenników naiwnego neoliberalizmu i przeciwników interwencjonizmu w życie gospodarcze oka
zało się, że jednak bardzo wielki jest obszar, na którym zadania państwa
muszą być sformułowane na nowo.
Transformacja polega nie tyle na wycofywaniu się państwa z gospo
darki, ile na przeformułowaniu jego funkcji. Pozostawiając prywatnej przed
siębiorczości bezpośrednią działalność gospodarczą, nie jest ono bynaj
mniej zwolnione z odpowiedzialności za bezpieczeństwo obrotu handlo
wego oraz regulację rynków kapitałowych i finansowych. Państwo także
odpowiada za stan i rozwój infrastruktury oraz inwestowanie w kapitał
ludzki. Wreszcie zawsze domeną państwa pozostanie świadczenie wielu
usług związanych z obsługą gospodarki, przedsiębiorstw i ludności. Zmienia
się zakres i formy świadczenia tych usług, ale nie znika obowiązek ich
dostarczania w trosce o dobro społeczne i stworzenie ogólnych warun
ków do prawidłowego funkcjonowania gospodarki.

minione lata transformacji przez pryzmat osiągnięć
i niepowodzeń w sferze gospodarczej, to wyraźnie dostrzec można trzy
różne okresy charakteryzujące się pewną korelacją pomiędzy kondycją
państwa i gospodarki. Gdy nadmiernie słabło państwo i erodowały jego
stare instytucje i struktury organizacyjne, a w to miejsce nie powstawały
nowe, słabł też impet gospodarczy.
Zamierzone ze względów doktrynalnych osłabianie struktur państwa i celowe ograniczanie jego roli na początku minionej dekady
szybko przyniosło swoje zgubne skutki w postaci dużo większej niż
zakładano skali recesji oraz utrzymywania się przez dłuższy okres
destabilizacji finansowej. Zamiast opanowania inflacji i szybkiego wej
ścia na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego, przeszliśmy do głę
bokiej slumpflacji - połączenia recesji i towarzyszącego jej coraz więk
szego bezrobocia z silną inflacją.
Zupełnie inaczej wyglądały lata 1994-97, kiedy to istotną częścią
alternatywnej strategii gospodarczej było instytucjonalne wzmocnienie
rynku, między innymi poprzez nowe podejście do państwa. Jego rola
została zredefiniowana. Z pewnych form aktywności państwo sukce
sywnie było wycofywane (na przykład ze zbyt daleko posuniętej kon
troli przepływu kapitału w kontaktach z zagranicą), na innych zaś ob
szarach wręcz brało na siebie dodatkowe zadania (na przykład w odnie
sieniu do aktywnych form przezwyciężania strukturalnego bezrobocia).
Z biegiem czasu dawało to coraz lepsze skutki, co szczególnie widocz
ne było w przyspieszeniu tempa wzrostu PKB z 3,8 procent w 1993
roku do 6,9 procent w roku 1997 oraz równoczesnym głębokim spadku
tak stopy inflacji, jak i bezrobocia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie
coraz sprawniej wówczas funkcjonujące państwo i przemyślana inter
wencja w rozwijający się i dojrzewający mechanizm rynkowy.
Niestety, później ponownie zmieniła się opcja polityczna i raz jesz
cze usiłowano ograniczać rolę państwa bez odpowiedniego przygoto
wania dostatecznie dojrzałych instytucji rynkowych oraz rozwoju orga
nizacyjnej strony społeczeństwa obywatelskiego. Na rezultaty nie trzeba

było długo czekać. Dynamika gospodarcza została utracona, a inflacja
i bezrobocie wzrosły. Jednak tym razem - w latach 1998-2001 - obserwu
jemy daleko większe negatywne konsekwencje, gdyż nie tylko postępuje
destrukcja instytucji „starego” państwa, odziedziczonego jeszcze z poprzed
niego ustroju, ale także erozji podlega „nowe” państwo. A przecież po
winno ono sprawnie obsługiwać wyłaniającą się w coraz bardziej rozwi
niętej postaci gospodarkę rynkową i społeczeństwo obywatelskie.
Warto mieć pełną świadomość, że kraje największego sukcesu go
spodarczego - tak pośród gospodarek najwyżej rozwiniętych, poczyna
jąc od Stanów Zjednoczonych i Australii, jak i wśród krajów mniej za
awansowanych, jak w przypadku Chile czy Malezji - swoje osiągnięcia
zawdzięczają nie tylko oddolnej przedsiębiorczości, ale również spraw
nemu i silnemu państwu i jego odgórnemu interwencjonizmowi. Acz
kolwiek na różne sposoby - uciekając się na skalę większą, jak w Chile,
lub mniejszą, jak w Malezji, do liberalnej deregulacji - to właśnie państwo, poprzez swoje zaangażowanie legislacyjne i tworzone ramy praw
ne oraz nadzorowanie metodami „kija i marchewki” przestrzegania usta
lonych reguł gry, stwarza przesłanki do ekspansji ekonomicznej. Im
sprawniejsze jest państwo, tym skuteczniejsze są w swojej polityce rządy i tym szybszy jest rozwój społeczno-gospodarczy.

z Unią Europejską jedynie wówczas możemy liczyć
na życzliwe przyjęcie Polski w skład tej formacji regionalnej - a dotyczy
to także innych krajów posocjalistycznych aspirujących do członkostwa
w UE - gdy będą spełnione dwa warunki jednocześnie. Po pierwsze,
nasza gospodarka musi się szybko rozwijać i, po drugie, otaczać nas
musi sprawne państwo.
Niestety, tak nie jest. Wyhamowanie w rezultacie nieudolnej polity
ki finansowej uprzednio tak dobrej już koniunktury gospodarczej powo
duje, że przeciętne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przewyższa
o niewiele ponad jeden punkt procentowy tempo wzrostu w Unii Euro
pejskiej; o ile tam PKB wzrosnąć może w tym roku o 3,2 procent, to dla
naszego kraju prognozuje się wzrost jedynie o 4,3 procent, a faktycznie

będzie jeszcze mniej. Na następne lata - o ile nie nastąpi przełom w stra
tegii gospodarczej i funkcjonowaniu państwa - przewiduje się jeszcze
gorsze wskaźniki, co tylko może zniechęcać mieszkańców Europy Za
chodniej do integracji z Polską.
Co do sprawnego państwa zaś, to - pomimo ogromnych wysiłków
legislacyjnych i znacznej liczby uchwalonych aktów prawnych - sytu
acja wydaje się też coraz gorsza. To prawda, że w odniesieniu do wdra
żania acquis communautaire - pakietu nowych ustaw, zgodnych z insty
tucjonalną obudową państwa i rynku w Unii Europejskiej - sporo udało
się w ostatnich latach zrobić. Rzecz jednak nie w formalnym przyjmowa
niu nowych regulacji prawnych, ale w zdolności do ich przestrzegania.
Rzecz nie w uchwalaniu ustaw, ale w umiejętności powszechnego prze
strzegania zasad, które one dyktują. Rzecz nie w głosowaniu w Sejmie
i przepychaniu kolejnych rozstrzygnięć „na czas”, ale w autentycznych
zmianach funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Rzecz we wzmac
nianiu instytucji nowoczesnego państwa, które przekazuje część swoich
prerogatyw do ugrupowania, z którym się integrujemy, ale zarazem pod
nosi jakość swoich usług, które wciąż musi świadczyć obywatelom.
Na tym tle w najbliższych latach można spodziewać się wśród spo
łeczeństw krajów członkowskich Unii Europejskiej - a także niektórych
krajów Europy Środkowowschodniej, które lepiej niż my radzą sobie
pod tym względem - kolejnej fazy sceptycyzmu co do sensu integracji.
Unii Europejskiej - jej mieszkańcom i podatnikom, elitom i przedsiębiorcom, rządom i grupom interesów - potrzebna jest integracja z part
nerami ze sprawnie funkcjonujących państw o prosperujących gospo
darkach. Nam zaś jest to potrzebne ze względów oczywistych. Cóż
jednakże dzieje się w rzeczywistości?
Otóż trwa proces nie tylko psucia gospodarki, ale i państwa, a dalej
- jedno posiłkuje drugie. Im gorzej z gospodarką, tym gorzej z państwem - i odwrotnie. Profesorowie Jerzy Hausner i Mirosława Marody
wraz z zespołem badawczym zwracają uwagę na te niepokojące proce
sy w swoim najnowszym raporcie Jakość rządzenia”. Choć nosi on
podtytuł „Polska bliżej Unii Europejskiej”, to w świetle niektórych ocen
i konkluzji można się zastanawiać, czy czasami nie jesteśmy jakby dalej
od tego strategicznego celu, skoro niestety trwa proces psucia państwa.

J. Hausner w oparciu o wszechstronne obserwacje i studia konklu
duje („Droga z przeszkodami”, „Trybuna”, 3.01.2001), że źle dzieje się
w państwie polskim oraz zwraca uwagę na narastające zagrożenia i pa
tologie, które stanowią główną barierę w integracji z Unią Europejską:
„— powszechne dążenie jednostek i grup społecznych (vide lekarze czy
górnicy) do prywatyzacji zysków i upubliczniania strat;
-

partyjna kolonizacja aparatu państwa;

-

obojętność klasy politycznej wobec patologii życia publicznego;

-

uznawanie, że ci, którzy wygrywają wybory, mają prawo do renty
politycznej;

-

wyprowadzanie środków publicznych do quasi publicznych agen
cji i funduszy, kontrolowanie których jest co najmniej utrudnione;

-

urzędnicza uznaniowość, łapówkarstwo i korupcja;

-

niska jakość decyzji i procedur administracyjnych”.

Jest oczywiste, że takie schorzenia, do których dopuszczono pod
hasłem wielkich reform strukturalnych i politycznej liberalizacji, osłabia
ją państwo i szkodzą rozwojowi gospodarczemu, a także pociągają za
sobą dezintegrację społeczeństwa i sprzyjają konfliktowaniu różnych grup
społecznych. Zahamowanie narastania tych patologii i odwrócenie nie
korzystnych tendencji w sferze osłabiania naszego państwa wymagać
będzie teraz ogromnego wysiłku i politycznego kunsztu. Jest przy tym
oczywiste, że nie są w stanie podjąć się tego dzieła ci, którzy do tak
drastycznego pogorszenia sytuacji doprowadzili.

niestety, w wiek XXI wkroczyliśmy z coraz mniej spraw
nym państwem i coraz wolniej rozwijającą się gospodarką. Nic dziwne
go przeto, że narasta społeczne niezadowolenie z dotychczasowych efek
tów transformacji ustrojowej. Ale przecież to nie transformacja jako taka
jest odpowiedzialna za pogarszanie się - niekiedy absolutne, innym
razem tylko względne - jakości życia. Za obecny stan rzeczy odpowie
dzialność spada na nieudolność tych, którzy sprawują władzę, na źle

wdrażane reformy i brak zdolności wypracowania i realizacji tak nie
zbędnej Polsce w tej fazie przemian strategii rozwoju społeczno-gospo
darczego. Jej niezbywalnym elementem musi być dalsza przebudowa
państwa i jego wzmocnienie poprzez poprawę jego funkcjonowania.
Potrzebne jest nam państwo silne siłą swoich instytucji i sprawno
ścią swoich struktur. Potrzebne jest nam państwo integrujące społeczeństwo wokół realizacji naszych narodowych ambicji. Potrzebne jest nam
sprawne państwo ułatwiające funkcjonowanie młodej gospodarki ryn
kowej i wspierające rozkwit przedsiębiorczości w oparciu o formowa
nie się rodzimego kapitału. Potrzebne jest nam państwo nowoczesne.
Co najważniejsze wszakże, to wszystko nie tylko jest nam potrzeb
ne. To jest możliwe.

Zawsze chcieli być. „Na swoim”, jak
to dawniej mawiano. Teraz - podczas posocjalistycznej transformacji,
w którą jesteśmy zaangażowani już przez pół pokolenia - to pojęcie nie
traci bynajmniej na aktualności, ale musi być, podobnie jak wiele in
nych, zredefiniowanych. Mamy z tym wciąż poważne trudności, a w ostat
nich latach - bardziej wskutek nieudolnych rządów koalicji Akcji Wy
borczej Solidarność i Unii Wolności niż samej materii ustrojowych prze
obrażeń - jakby nawet ich przybywa. A wraz z tym przybywać nam
będzie, wbrew oczekiwaniom i zamiarom licznych światłych reformato
rów, skomplikowanych problemów społecznych i politycznych, których
rozwiązywaniem przyjdzie parać się podczas wielu nadchodzących lat.
Nie tylko w tej najbliższej przyszłości.

odejścia od poprzedniego systemu zetatyzowanej gospodarki centralnie planowanej - chociaż decydujące zna
czenie miały uwarunkowania natury ekonomicznej, zwłaszcza brak zdol
ności utrzymania dostatecznie wysokiego i zrównoważonego tempa wzro
stu i sprostania wymogom konkurencyjności - to z pewnością stary sys
tem mógłby trwać jeszcze dłużej, gdyby tylko społeczeństwa państw
socjalistycznych były traktowane bardziej podmiotowo. Konstatacja ta
dotyczy nie tylko naszej Polski, ale wszystkich krajów regionu, w którym sytuacja pod tym względem była skądinąd bardzo zróżnicowana;
lepiej było na Węgrzech, gorzej w Rumunii, znośniej było w dawnej

Jugosławii, fatalnie w Albanii. A ponadto różnie było w różnych okre
sach, także i w naszej ojczyźnie.
Bunt społeczny lat 80. i jego apogeum w końcu tamtej dekady
spowodowany był narastaniem i kumulowaniem się społecznego nieza
dowolenia coraz to szerszych grup ludności z powodu stanu, jaki wystę
pował w odniesieniu do wszystkich trzech społecznych ról, w których
każdy z nas równocześnie występuje.
Po pierwsze, ludzie byli coraz bardziej niezadowoleni jako konsu
menci w obliczu stagnacyjnych tendencji w sferze konsumpcji. Jej wzrost
utrudniony był niewydolnością systemową niektórych usług publicz
nych oraz szerzącym się i niszczącym jak rak całą tkankę gospodarczą
syndromem niedoborów rynkowych wraz z idącymi w ślad za tym pato
logiami w stosunkach podziału. Warto też przy okazji pamiętać, że wów
czas w Polsce to „Solidarność” strajkami i protestami „wywalczała” kart
kowy system sprzedaży niektórych produktów, rodem z epoki komuni
zmu wojennego, blokując wszelki próby racjonalizacji cen i płac podej
mowane przez reformatorskie rządy.
Po drugie, ludzie widząc marnotrawstwo państwowego majątku
i nie rzadko swego czasu oraz wysiłków byli coraz bardziej niezadowo
leni jako producenci. W swoim odczuciu - choć subiektywnym, ale
przecież nie fałszywym - pracowali dużo, ale efekty tej pracy były dość
marne, gdyż w warunkach coraz większych zniekształceń cen sensu
largo ipanoszącej się biurokratyzacji stosunków ekonomicznych marna
była też jakość zarządzania na szczeblu mikroekonomicznym, jak i poli
tyki w skali całej gospodarki narodowej. Pragnienie i wiara w to, że stan
ten można zmienić poprzez zasadnicze zreformowanie mechanizmów
funkcjonowania gospodarki były głębokie i w istocie stanowiły jedną
z głównych sił motorycznych późniejszych przeobrażeń.
Po trzecie, ludzie byli coraz bardziej niezadowoleni jako obywate
le, widząc nie tylko ignorancję części aparatu władzy, ale także jego
deprymującą arogancję. Choć deklaratywnie poprzedni ustrój miał jako
by z człowieka i społeczeństwa uczynić epicentrum swojej troski, to
w rzeczywistości alienacja władzy była daleko posunięta, a vox populi
tak naprawdę liczył się z rzadka, a w niektórych okresach tylko wtedy,
gdy lud był skłonny buntować się bądź wręcz wychodził na ulice.

nigdy nie powtarza się dokładnie, to tak trochę powta
rza się zawsze. Dla wielu może wydawać się to zaskakujące, ale oto w Pol
sce - a na mniejszą lub większą skalę również we wszystkich pozostałych,
bez wyjątku, krajach posocjalistycznych - ludzie ponownie są coraz bar
dziej niezadowoleni. Jako konsumenci, jako producenci, jako obywatele.
Na tyle niezadowoleni, aby co najmniej buntować się wewnętrznie prze
ciwko temu nowemu ładowi, który przecież w jakiejś mierze został stwo
rzony na ich własne życzenie przez wybrane przez nich samych „elity”.
W wyniku posocjalistycznej transformacji miało powstać społeczeństwo obywatelskie. Trzeba mieć nadzieję, że tak właśnie stanie się z cza
sem w większości państw tej części świata. Nie można wszakże mieć
złudzeń, że nawet w krajach najbardziej pod względem jego tworzenia
zaawansowanych - a przecież Polska, pomimo wielu słusznych krytycz
nych uwag, z pewnością do tej grupy należy - do prawdziwie obywatel
skiego społeczeństwa droga wiedzie wciąż jeszcze daleka.
Otóż wpierw stworzenie, a później umocnienie prawdziwie oby
watelskiego społeczeństwa wymaga zbudowania prawdziwie społecz
nej gospodarki rynkowej, a nie skorumpowanej „republiki kolesiów”.
Najczęściej (bo i najłatwiej) na przykłady takich zwichnięć systemowych
wskazuje się w odniesieniu do odległych „wyłaniających się” z „Trzecie
go Świata” rynków; a to w przypadku Indonezji generała Suharto, a to
w stosunku do Nigerii generała Abacha. Często też mówi się w tym
kontekście o niektórych z naszych bliższych czy dalszych sąsiadów, ryn
kach „wyłaniających się” ze „Świata Drugiego” - a to w odniesieniu do
Ukrainy, a to w stosunku do Uzbekistanu. Nasz narodowy problem wszak
że tkwi w tym, że nie aż tak skrajny, ale jednak patologiczny system
rynkowy rozwija się wokół nas.
Co do objawów, to przede wszystkim widać je w narastaniu nad
miernych nierówności majątkowych i utrwalaniu się antyrozwojowych
dysproporcji dochodów, co w konsekwencji prowadzi także do spo
łecznych i politycznych różnic pomiędzy szerokimi kręgami ludności
a wąskimi elitami gospodarczymi i politycznymi. Te rozpiętości tym bar-

dziej rażą, ponieważ nie są one ani wyłącznie, ani nawet przede wszyst
kim skutkiem aż tak zróżnicowanego wkładu do tworzenia dochodu
narodowego. Wiele fortun i bogactw powstaje nie tylko - co pożądane
i pożyteczne - dzięki większym zdolnościom, dużej pracowitości, twór
czej inwencji, autentycznej przedsiębiorczości oraz uczciwemu angażo
waniu własnych oszczędności i kapitału - ale wskutek żerowania na
redystrybucji tego dochodu, a zwłaszcza nieekwiwalentnego przejmo
wania części majątku podlegającego prywatyzacji.
Szczególnie szkodliwa jest przy tym korupcja, która po 1997 roku
narasta w zastraszającym stopniu. Tak jak kiedyś wspomniane niedobo
ry, tak teraz ona jest tym rakiem wyniszczającym zdrowy organizm
rodzącej się gospodarki rynkowej. Narzekają na nią i uczciwi rodzimi
przedsiębiorcy, i zagraniczni inwestorzy. Narzekają na nią zwłaszcza
obywatele, którym jakoś trudno czuć się w takiej sytuacji „na swoim”.
A płacą za to wszyscy, gdyż korupcja ewidentnie obraca się przeciwko
efektywności gospodarczej i szkodzi wzrostowi gospodarczemu.
Widać to również w przerostach biurokratycznych. Pomimo akcji pod
jętej na początku kadencji obecnego rządu przez ówczesnego przewodni
czącego KERM i zarazem współrządzącej UW, intencjonalnie zmierzającej
do zmniejszenia biurokracji, panoszy się ona jak nigdy dotychczas pod
czas transformacji. Złe regulacje, sprzeczne przepisy, nadmiar urzędni
czych interwencji stanowią jawne zaprzeczenie z taką chęcią głoszonych
tez o gospodarczym liberalizmie i obywatelskiej wolności. Może te słowa
sprawdzają się w nazwach partii, no bo przecież nie w rzeczywistości.
Co zaś tyczy się przyczyn tego stanu rzeczy, to są one znane.
Zlekceważenie roli instytucji w początkowej fazie transformacji - co
ciekawe, przez tych samych polityków, którzy tak wiele popsuli w na
szej gospodarce w ostatnich kilku latach - nadal się mści, zwłaszcza że
polityka gospodarcza odeszła od wielu dominujących wartości i spraw
nie stosowanych instrumentów w latach realizacji „Strategii dla Polski”.

koniunktury gospodarczej - błąd sam
w sobie z czysto ekonomicznego punktu widzenia - w sposób oczywi-

sty zahamował także proces umacniania rodzącego się społeczeństwa
obywatelskiego z co najmniej z trzech powodów.
Po pierwsze, zepchnął on (a proces ten trwa nadal) na wciąż po
szerzający się margines znaczne grupy ludności, które w coraz więk
szym stopniu są wykluczone z udziału w życiu społecznym; wielu po
zbawionych jest dostępu do kultury, oświaty, ochrony zdrowia. Nade
wszystko zaś, gdy prawie co szósty obywatel pozostaje bez pracy, to
nawet gdyby dać mu prawo wrzucania do urny wyborczej po trzykroć
kartki z głosem popierającym Unię Wolności i AWS oraz ich skompromi
towaną politykę gospodarczą, to i tak oddaliłoby nas to jeszcze bardziej
od prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego.
Teraz zresztą ludzie będą głosować już inaczej. I słusznie. A dopi
sywanie sobie słowa „wolność” czy „obywatelska” w nazwie partii poli
tycznych, ludzi myślących zwieść nie powinno, rzecz bowiem nie w sło
wach, lecz w czynach. A zanim pojawią się nowi aktorzy, to wszyscy
dotychczas występujący w różnych przebraniach na naszej ruchomej
scenie politycznej już pokazali, co potrafią. Albo też - w jakże wielu
przypadkach - że potrafią niewiele, jeśli chodzi o zadbanie o obywatel
skie, a nie własne - partyjne, „kolesiów”, osobiste - interesy.
Po drugie, karygodne zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego
pozbawiło polskich przedsiębiorców środków na finansowanie rozwoju
rodzimego kapitału i jego zdrową ekspansję, a także skłoniło wielu z nich
do mało twórczych, a niekiedy nawet społecznie destruktywnych zabie
gów o zyski bardziej pochodzące z redystrybucji leniwie płynących stru
mieni niż z agresywnej, ale uczciwej walki o ich powiększanie na dro
dze wzrostu produkcji i poprawy jej opłacalności. A przecież oczywista
jest teza, że nie może w warunkach gospodarki rynkowej funkcjonować
sprawnie społeczeństwo obywatelskie bez autentycznie wolnej, ale i twór
czej oraz uczciwej przedsiębiorczości.
Po trzecie wreszcie, społeczeństwo obywatelskie kosztuje. Pieniądze muszą mieć i obywatele, i rząd. Irracjonalna z tego punktu widze
nia polityka finansowa lat 1998-2000 ograniczyła możliwości tak więk
szości gospodarstw domowych, jak i państwa, które ma pełnić wobec
obywateli rolę służebną. Państwo ma być wobec niego przyjazne, ale
także musi być srogie sprawnością i skutecznością swego aparatu przy-

musu i wymiaru sprawiedliwości wobec tych, którzy ładowi społeczne
mu i żmudnie rodzącym się pozarządowym instytucjom obywatelskim
przeszkadzają i zagrażają. Nie może rozwijać się społeczeństwo obywa
telskie, w którym rozwija się przestępczość, a przecież i temu sprzyja
odwrócenie tak korzystnej w latach 1994-97 koniunktury gospodarczej.
Podpiłowanie gałęzi, na której siedzi minister finansów (czyli nasz
budżet), to nic innego jak osłabienie fundamentów, na których rozwijać
należy rozmaite formy aktywności społecznej i zaspokajania zbiorowych
potrzeb. Bez właściwej integracji społeczeństwa - także poprzez mądre
zaangażowanie finansów publicznych - nie ma szans na wzmocnienie
społeczeństwa obywatelskiego. Bo społeczeństwo obywatelskie to spo
łeczeństwo zintegrowane. Natomiast psując koniunkturę gospodarczą
bez wątpienia stwarza się dodatkowe sytuacje konfliktogenne i sprzyja
się dezintegracji, co widać wokół nas.

cywilizacyjny i krzewienie rodzących się
zbyt wolno instytucji społeczeństwa obywatelskiego wymaga powrotu na
ścieżkę szybkiego wzrostu. Każdy dzień naiwnej wiary, że mogliby tego
dokonać ci, którzy nas z niej swoją nieroztropnością, brakiem kwalifikacji
i pazernością sprowadzili, byłby dniem straconym. Dokonać tego mogą
- być może - tylko ci, którzy nas niegdyś na tę drogę wprowadzili.
Ponowne przyspieszenie tempa wzrostu - i to w oparciu głównie
o ekspansję rodzimego kapitału - jest także historycznym imperatywem,
kwestią polskiej racji stanu, ponieważ winnym przypadku coraz bar
dziej będzie nam zagrażało już nie urojone niebezpieczeństwo ukształtowanie się w Polsce zależnego kapitalizmu i gospodarki peryferyjnej.
Lata 1998-2000 - a zwłaszcza realizowana w tym czasie polityka finan
sowa i przebieg prywatyzacji - znakomicie nas na te manowce po
pchnęły. Teraz więc trzeba skręcić we właściwą stronę. I uciekać do
przodu. No bo przecież nie sposób budować w gospodarce zależnego
kapitalizmu nowoczesne społeczeństwo obywatelskie.
Jest ono wartością samą w sobie. To zrozumiałe. Ale koniecznie
i do końca trzeba też pojąć, że jego funkcjonowanie i rozwój wymaga

nie tylko stosownych zmian politycznych i kulturowych - dalszego po
stępu demokratyzacji na szczeblu państwa i lokalnym, prawdziwie nie
zależnych mediów i sądownictwa, apolityczności religii i kościołów, de
centralizacji finansów publicznych i policji, równouprawnienia kobiet
i respektu dla praw mniejszości, wolnej nauki i kultury. Wymaga to też
dynamicznie rozwijającej się społecznej gospodarki rynkowej.
Aby żyć, trzeba wytwarzać i dzielić. Aby dostatnio żyć, trzeba więcej
wytwarzać i sprawiedliwiej dzielić. Aby żyć godnie - trzeba rozwijać wła
sną gospodarkę narodową. Trzeba być społeczeństwem swego kraju.

startujemy w zupełnie innych okolicznościach
niż to sobie całkiem niedawno zakładaliśmy. To smutna prawda w sto
sunku do całego obszaru transformowanych gospodarek posocjalistycznych, aczkolwiek Polska znalazła się na tym tle w sytuacji szczególnej.
Nawet najwięksi sceptycy nie przewidywali, że na początku bieżącej
dekady tak marna może być dynamika gospodarcza. Dla niejednego
przy tym określenie „dynamika” brzmi jak szyderstwo, skoro coraz wy
raźniej występują tendencje stagnacyjne. A tak właśnie jest, gdyż tempo
wzrostu PKB wynoszące o tej porze przed czteroma laty 7,5 procent
spadło w pierwszym kwartale 2001 roku do niewiele ponad 1 procent.
Są przeto i tacy, którzy widzą wręcz widmo recesji, zwłaszcza że po
ziom produkcji przemysłowej - a przecież to ona najbardziej wpływa na
skalę postępu - jest mniejszy niż przed rokiem.

w punkcie startu - a jesteśmy w jego przeddzień
ze względu na obecną fazę cyklu politycznego - mamy bardzo słabe,
wręcz rachityczne tempo wzrostu gospodarczego. Na tle radykalnego
wyhamowania tendencji rozwojowych i, co gorsza, popsucia mechani
zmów wzrostu gospodarczego, wiele niezależnych ośrodków koryguje
w dół swoje wcześniejsze prognozy. Już prawie nikt nie zakłada istotne
go przekroczenia 4-procentowego średniookresowego tempa wzrostu.
Można spodziewać się, że wkrótce pojawią się przewidywania jeszcze
bardziej powściągliwe.

Z drugiej jednak strony - z punktu widzenia osiągniętego w latach
transformacji wskaźnika wzrostu - Polska nadal znajduje się na czele
listy krajów posocjalistycznych. Poziom PKB w roku 2000 wyniósł w po
równaniu z rokiem 1989 „aż” 127 procent, podczas gdy w 22 innych
krajach Europy Środkowowschodniej i poradzieckiej Azji wciąż pozosta
je poniżej wielkości sprzed 12 lat, oscylując od tragicznego minimum
około 30 procent w Mołdowie i 35 w Gruzji do 95 procent w Uzbekista
nie i 96 w Czechach. Oprócz Polski jeszcze tylko cztery kraje - w kolej
ności Słowenia, Węgry, Albania i Słowacja - wydźwignęły od strony
ilościowej swoją produkcję ponad pułap z okresu zamykającego po
przednią epokę.
Trzeba jednak cały czas pamiętać o tym, że w najnowszej historii
gospodarczej Polski - i tak właśnie zostanie to zapisane w jej annałach
- wyróżniają się trzy wyraźnie odrębne okresy. Przeszliśmy bowiem od
„szoku bez terapii” wlatach 1990-93 poprzez „Strategię dla Polski” do
okresu „schładzania bez sensu” w latach 1998-2001. Podczas pierwszych
czterech lat transformacji PKB spadł w sumie o 18 procent, aby następ
nie podnieść się aż o 28 procent w latach 1994-97 i z kolei zwiększyć
się jedynie o 13,6 procent w ostatnich trzech latach. Ten rok sytuację też
niewiele poprawia.
Tak więc obecny wskaźnik - 127 procent poziomu sprzed zapo
czątkowania transformacji - to rezultat dynamicznego skoku do przodu
osiągniętego zbiorowym wysiłkiem Polaków w latach 1994-97 oraz ob
niżenia poziomu dochodu narodowego w pozostałych siedmiu latach
(1990-93 oraz 1998-2000) w sumie o 1 procent. Zatem tamte siedem
nader chudych lat to mniej niż zero! Innymi słowy, gdyby nie okres
„Strategii dla Polski” pod rządami koalicji SLD-PSL, to poziom produkcji
byłby wciąż mniejszy niż przed rokiem 1989.
O ile ktoś mógłby jeszcze usiłować wmawiać sobie i innym, że
załamanie z początku minionej dekady było jakoby nieuniknione - co
jest oczywistą nieprawdą, gdyż zostało ono spowodowane przestrzele
niem polityki stabilizacyjnej i zlekceważeniem instytucjonalnych aspek
tów budowy gospodarki rynkowej - o tyle trudno mieć złudzenia, iż
mizerne efekty jej końcowych lat są rezultatem ewidentnie błędnej poli
tyki gospodarczej. Zważywszy nadto, że jest ona dziełem tych samych

sił politycznych, a po części także tych samych osób, jej negatywna
wymowa jest jednoznaczna. To kompromitacja.

przesłanki do optymizmu. Otóż defetystyczne progno
zy na przyszłość i narastający na tym polu pesymizm oparte są na fałszywych założeniach. Przyjmują one najczęściej, że w nadchodzących
latach niewiele zmieni się na lepsze, ponieważ - ogólnie biorąc - kon
tynuowana będzie aktualna linia polityki gospodarczej. Założenie to
trzeba uchylić, gdyż jest ono błędne.
Nie ma żadnych racjonalnych podstaw, aby przyjmować, że nowa
władza, która nastanie po jesiennych wyborach parlamentarnych, trwać
będzie w starych błędach. Tym bardziej, że jej trzon w postaci politycz
nej formacji SLD - a być może również, co dobrze by było, PSL - ma już
swoje własne twórcze doświadczenia z bezsprzecznie najlepszego okre
su w powojennej historii gospodarczej Polski. No bo chyba nie były to
wczesne lata 50., kiedy realizowano finansowaną przymusowymi oszczęd
nościami forsowną „przyspieszoną socjalistyczną industrializację”, ani
też początek lat 70., kiedy to przejściowo zdynamizowano wzrost go
spodarczy zadłużając się przy okazji ponad miarę. A że nie był to ani
okres poprzedzający lata „Strategii dla Polski”, ani też po nich następują
cy, to wszyscy już wiedzą ponad wszelką wątpliwość.
Chociaż punkt startu do ponownego przyspieszenia tempa wzrostu
gospodarczego wydaje się obecnie być mniej korzystny niż po roku
1993, to takie szanse się rysują. Udało się wyprowadzić gospodarkę
z transformacyjnej recesji i podwoić tempo wzrostu PKB z przeciętnie
3,2 procent wlatach 1992-93 aż do 6,4 procent wlatach 1994-97, to
może uda się powrócić na tę ścieżkę i po roku 2001. Jest to Polsce
potrzebne jak powietrze. Co najważniejsze, jest to także możliwe, acz
bynajmniej nie pewne. To zależy od obranej strategii rozwojowej i sku
teczności realizowanej polityki.
Powodów do optymizmu (umiarkowanego, bo umiar nigdy nie
zaszkodzi) jest więcej. Otóż dobrą politykę gospodarczą oprzeć można

tylko na dobrej teorii ekonomicznej, a taka istnieje. Dzisiaj to już nie te
czasy, kiedy pod hasłem wolności przy pomocy partyjnej propagandy
oraz niektórych politycznie uwikłanych mediów można było indoktrynować społeczeństwo i szantażować je brakiem tzw. alternatywy. Za
wsze istnieją alternatywne możliwości działań, gdyż nawet w łonie po
dobnych koncepcji można lepiej bądź gorzej kombinować dostępne
instrumenty polityki finansowej i dochodowej, przemysłowej i handlo
wej, strukturalnej i instytucjonalnej.
Co więcej, istnieją różne opcje wyboru w odniesieniu do sposobów
stymulowania wzrostu gospodarczego i formowania finansującego go
kapitału, jak też odmienne sposoby włączania się do światowego ukła
du gospodarczego wyłaniającego się w wyniku współczesnej odsłony
permanentnego procesu globalizacji. Różne są wreszcie możliwości ko
ordynacji poszczególnych segmentów jakże skomplikowanej polityki
stricte ekonomicznej z polityką społeczną, a w ślad za tym odmiennego
niż dotychczas kształtowania stosunków podziału.
Dostatecznie źle przysłużyła się nam polityka naiwnego neoliberalizmu, która w pewnych kręgach wciąż jeszcze jest kultywowana albo
z przyczyn dogmatycznych, albo też ze względu na własne cele wąskich grup partykularnych interesów i ich partyjnego zaplecza, najczęściej bardzo ładnie, oczywiście, się nazywającego, choć jeszcze lepiej
dbającego o swoje korzyści kosztem dobra ogólnego. Doktrynerstwo
i dogmatyzm naiwnego neoliberalizmu są jednak już tak skompromito
wane w odbiorze społecznym - a także coraz mniej wzięte w szerokim
świecie - że teraz pojawia się realna szansa zastosowania bardziej twór
czych koncepcji ekonomicznych, które zarazem okażą się bardziej no
śne społecznie.
Podstawą nowej polityki gospodarczej musi stać się współczesna
ekonomia instytucjonalna, w oparciu o którą konstruować można strate
gię rozwoju prowadzącą do rzeczywistego kształtowania społecznej go
spodarki rynkowej w miejsce pustosłowia dominującego w tym zakre
sie. Nie ulega wątpliwości, że na tym polu podczas całego dwunastolet
niego okresu transformacji dokonaliśmy znacznego postępu, ale wciąż
wiele pozostaje do zrobienia. Instytucje gospodarki rynkowej - czyli
nowe reguły gry państwa, podmiotów gospodarczych i obywateli, a tak-

że partnerów zagranicznych, oraz organizacje wspomagające metodą
„kija i marchewki” stosowanie się do tych reguł - przynosić mogą pożą
dane efekty tylko wtedy, kiedy skorelowane są z dobrą polityką. Inaczej
mówiąc, nie ma dobrych instytucji bez dobrej polityki - i odwrotnie.
Tak jak znany kabarecista żartował kiedyś, że wystarczyłoby wpro
wadzić centralne planowanie w Afryce, a rychło piasku zabrakłoby na
Saharze, tak dzisiaj nie bez żartów można sobie wyobrazić, jakie spusto
szenie spowodowaliby niektórzy nasi „reformatorzy” w Szwajcarii, gdy
by tylko oddać im ją w pacht. Kraj ten już byłby ponad wszelką miarę
zadłużony i Alpy trzeba byłoby prywatyzować. Oczywiście, szukając
„inwestorów strategicznych” zagranicą, bo rodzimego kapitału z pewno
ścią by nie starczyło...

obok użyteczności zdobytych
doświadczeń politycznych oraz pogłębionej wiedzy ekonomicznej - jest
korzystny zbieg uwarunkowań, w których przychodzi nam gospodaro
wać w początkowej fazie XXI wieku. Tych okoliczności, które są zna
kiem czasów, a które trzeba umiejętnie zdyskontować konstruując stra
tegię rozwoju na wiele następnych lat, jest kilka.
Sama transformacja i wprowadzanie rynkowych mechanizmów aku
mulacji i alokacji kapitału to podstawowy argument na rzecz długookre
sowej poprawy efektywności mikroekonomicznej, pod warunkiem jed
nak, że poprawie ulega także jakość zarządzania firmami. Atu wciąż
wiele mamy do zrobienia. Dźwignięcie dynamiki PKB na wyższy po
ziom musi przecież opierać się na podniesieniu poziomu efektywności
na szczeblu mikroekonomicznym.
Na to nakładają się dobrodziejstwa obecnej fazy globalizacji. Prze
cież postępująca liberalizacja - i w ślad za tym idąca integracja odrębnie
dotąd funkcjonujących rynków w jeden wielki światowy rynek kapitału
i towarów - stwarza polskiej gospodarce więcej dodatkowych szans, niż
przynosi dodatkowego ryzyka. Dzięki mądremu włączaniu się do międzynarodowego (a raczej globalnego) podziału pracy możemy wynieść
więcej dodatkowych korzyści, aniżeli z tego tytułu przyjdzie nam po-

nieść dodatkowych kosztów, które skądinąd też są nie do uniknięcia.
Wielkość dodatniego salda tych korzyści jest domeną naszej narodowej
polityki rozwoju, a nie dopustu bożego.
Dalej, Polska ma swoje historyczne szczęście, a to dlatego, że mamy
bodaj najkorzystniejsze we współczesnym świecie położenie geopoli
tyczne. Znaleźć się w tej fazie ewolucji globalnej gospodarki w takim
miejscu - pomiędzy Unią Europejską, której już prawie jesteśmy częścią,
a Wspólnotą Niepodległych Państw z rozpędzającą się gospodarką Rosji
i wchodzącą w fazę wzrostu Ukrainą (w sumie to dla nas także „wyła
niające się rynki” z 200-milionową ludnością) - to jakby spełnione ma
rzenie. Wystarczy spojrzeć na mapę, aby uzmysłowić sobie to w pełni.
Wreszcie jakość naszego kapitału ludzkiego - choć trochę przetrze
biona przez niepotrzebne schładzanie koniunktury i towarzyszące mu
cięcia nakładów na oświatę, naukę i kulturę - jest na relatywnie wysokim
poziomie. Nasi inżynierowie i nauczyciele, menedżerowie i finansiści, pro
fesorowie i artyści, studenci i uczniowie niemało przecież wiedzą i potra
fią. Z tego należy szeroko czerpać, zwłaszcza w okresie czwartej rewolu
cji przemysłowej oraz integralnie z nią związanego przełomu naukowotechnicznego epoki Internetu i ekspansji technologii informatycznych.

budować można już nie tylko racjonalny
optymizm, ale przede wszystkim konkretną wizję i długofalowy pro
gram rozwoju, taką „Strategię dla Polski - XXI wiek”. Bazuje ona na
czterech głównych filarach.
Po pierwsze, szybki wzrost. W oparciu o formowanie się przede
wszystkim rodzimego kapitału - przy jedynie wspomagającym zasilaniu
inwestycjami zagranicznymi - i wskutek rozwoju przedsiębiorczości możliwy jest powrót na ścieżkę wzrostu rzędu 5 do 7 procent rocznie. I to
nie na lat kilka, ale co najmniej na pokolenie. Wówczas - około roku
2025 - poziom PKB na mieszkańca (licząc w kategoriach parytetu siły
nabywczej) może być nawet 4-krotnie większy niż obecnie i sięgnąć
pułapu 30 tysięcy dolarów, a więc wielkości obecnie cieszącej ludność
krajów najwyżej rozwiniętych.

Po drugie, sprawiedliwy podział. Niezbędne jest skierowanie więk
szych nakładów na oświatę, gdyż w długim okresie jest to zarówno
podstawowa dźwignia rozwoju, jak i najlepszy sposób walki z biedą. Na
ścieżce szybkiego wzrostu już za 4-5 lat możemy mieć bezrobocie w gra
nicach 7-9 procent miast 20 procent, czym straszą nas sprawcy obecnej
stagnacji. Inaczej też redystrybuować trzeba dochód narodowy poprzez
system fiskalny i politykę budżetową, aby rozsądnie godzić wymogi
efektywności z imperatywem sprawiedliwości społecznej.
Po trzecie, korzystna integracja. Chodzi nie tylko o wynegocjowa
nie jak najlepszych okoliczności wejścia do Unii Europejskiej, ale o two
rzenie polityką przemysłową i handlową państwa takich warunków eks
pansji polskich przedsiębiorstw, aby miały one lepsze możliwości startu
i perspektywy konkurowania na światowym rynku.
Po czwarte wreszcie, skuteczne państwo. Może to kogoś dziwić,
ale znowu jesteśmy w takiej fazie, że w odniesieniu do funkcjonowania
gospodarki i jakości życia wiele zależy od państwa - jego regulacji,
instytucji, interwencji, wsparcia. Państwo musi być przyjazne wobec
obywatela, ale zarazem silne siłą swoich demokratycznych instytucji.
Polska gospodarka może mieć przed sobą wcale dobrą przyszłość.
By tak wszakże było, trzeba mieć wizję, a nie iluzje. Trzeba mieć dla niej
dobrą strategię, na miarę wyzwań i szans, które niesie z sobą XXI wiek.

nie jest jednoznaczne.
Ani w teorii, ani tym bardziej w praktyce. T o , co jedni mogą uznać za
wzrost „szybki”, inni traktują bardziej sceptycznie. Ponadto dynamika
produkcji, która w pewnych okolicznościach zasługuje na miano „wyso
kiej”, w innych bynajmniej nie musi być tak oceniana.
W teorii można przyjąć, że „szybki wzrost” charakteryzuje się tym,
iż w długim okresie odczuwalnie (choć i ta ocena wartościująca też nie
jest dostatecznie ostra) przewyższa tempo w innych gospodarkach. In
nymi słowy, wzrost w jakimś kraju jest „szybki”, jeśli jego stopa jest
przez wiele lat wyższa niż, przeciętnie licząc, w całej gospodarce świa
towej. Wtedy też dany kraj wysforowuje się do przodu bądź też - jeśli
wcześniej z jakichś powodów pozostał z tyłu - odrabia zaległości wo
bec bardziej ekonomicznie rozwiniętych państw.
Z pewnością też - jako pojęcie relatywne - szybki wzrost występu
je wówczas, gdy przez wiele lat utrzymuje się na dużo wyższym pozio
mie w porównaniu tak z przeszłością, jak i z innymi gospodarki na po
dobnym poziomie rozwoju. W takim sensie z bezsprzecznie szybkim
tempem wzrostu mieliśmy do czynienia w USA podczas dekady lat 90.,
aczkolwiek na tle całego świata - także tego dużo mniej rozwiniętego
- tempo to nie było już tak imponujące.
Z kolei w praktyce „wysokie” tempo wzrostu silnie uzależnione jest
od kontekstu, w którym ten proces przebiega. Dla krajów bardziej go
spodarczo zaawansowanych - powiedzmy cieszących się dochodem
narodowym przekraczającym 20 tysięcy dolarów rocznie na mieszkańca
- stałe, wieloletnie tempo przyrostu produkcji około 3 procent rocznie

to z pewnością wzrost „szybki”. Dla krajów na dorobku, usiłujących
wyrwać się z zacofania czy chociażby tylko zmniejszyć dystans dzielący
je od najbogatszych społeczeństw, takie tempo wysokie nie jest. W tych
krajach raczej tempo nie mniejsze niż 5 procent średnio rocznie może
ewentualnie upoważniać do użycia tego określenia.

wzrost produkcji - nawet szybki - to nie wszystko.
Powinien być on postrzegany tylko jako swoisty instrument, a nie cel
ostateczny sam w sobie, umożliwia bowiem realizację obranej strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego. Wzrost musi mieć odpowiednią ja
kość przejawiającą się przede wszystkim w trosce o równowagę spo
łeczną i środowiskową. Musi on być nie tylko szybki, ale i sprawiedliwy
oraz uwzględniający wymogi ekologiczne oraz stan nieodnawialnych
zasobów, które także są przedmiotem obiegu gospodarczego.
Zdawać sobie jednak trzeba też sprawę, że polityce gospodarczej
mogą przyświecać inne niż oficjalnie deklarowane cele, a realizowana
strategia wcale nie musi być podporządkowana dbałości o dobro ogól
ne, lecz partykularnym interesom. Czasami, aby uruchomić stosowne
mechanizmy redystrybucji mniejszego - bo wolniej rosnącego - docho
du, ale za to gwarantującego korzyści dopływające szerszym strumie
niem do właściwych adresatów stanowiących klientelę polityczną decy
dentów, trzeba wyhamować tempo wzrostu.
Niestety, w posocjalistycznych gospodarkach w trakcie transformacji
- także w Polsce, zwłaszcza w ostatnich latach - tak się w dużej mierze
dzieje. Przecież pomimo, a dokładniej dzięki polityce „schładzania” - czy
li właśnie świadomego i celowego spowalniania tempa wzrostu produkcji
- uruchomiono takie instrumenty redystrybucji wolniej rosnącego docho
du, że pewnym krajowym i zagranicznym grupom interesów zaczął on
rosnąć dużo szybciej. Nie o taki „szybki wzrost” nam chodzić powinno.
Aby wzrost produkcji owocował zdrowym rozwojem społeczno-go
spodarczym, powinien on nie tylko opierać się na istniejącym już kapitale

ludzkim, ale nade wszystko musi jego tworzeniu sprzyjać. W dłuższym
przedziale czasu szybki wzrost wymaga zatem nie tylko wysokiej akumu
lacji oraz dynamicznego formowania się rodzimego kapitału sensu stricte,
ale nieustannej troski o jakościowy rozwój kapitału ludzkiego. W naszych
warunkach szczególnie istotnego zwiększenia wymagają nakłady publicz
ne na naukę i kulturę, w tym także płace, które w tych sektorach powin
ny być w latach 2001-05 podwojone. Stać nas na to i to nam się opłaci.
Bywa i tak, że tempo wzrostu jest nadmierne. Tak dzieje się, kiedy
wyśrubowana dynamika wytrąca układ gospodarczy i finansowy z rów
nowagi, co grozi między innymi nasilaniem się napięć inflacyjnych i idącą
w ślad za tym niekontrolowaną redystrybucją dochodów. A to z kolei
obraca się przeciwko wzrostowi. Na dłuższą metę taki wzrost wówczas
nie jest „szybki”, gdyż po okresowym podwyższeniu dynamiki później
ona spada, niekiedy ostro, i w całym okresie tempo wzrostu jest w su
mie mniejsze niż w alternatywnej sytuacji bardziej zrównoważonego
procesu reprodukcji.
Takich okoliczności bynajmniej nie było w Polsce w końcowych
latach realizacji „Strategii dla Polski”, kiedy to przyspieszyliśmy tempo
wzrostu aż do prawie 7 procent wlatach 1996-97. Stan równowagi
finansowej przecież sukcesywnie się poprawiał, a stopień wykorzysta
nia zdolności wytwórczych po załamaniu początku lat 90. wciąż daleki
był od pełnego. Późniejsze zwolnienie tempa wzrostu i jego obecne
załamanie nie było zatem w żadnym wypadku wymuszone „przegrza
niem koniunktury”, a po prostu zostało spowodowane brakiem umiejęt
ności jej utrzymania na poprzednim poziomie.

że bez szybkiego wzrostu nie można budować
dobrej przyszłości, a wszelkie strategie poprawy materialnego położenia
społeczeństwa pozbawione są sensu, gdyż wówczas nie ma ekonomicz
nych podstaw do podwyższania standardu życia ludności. Wtedy ogromna
część uwagi i energii społecznej koncentruje się na zagadnieniach redy
strybucji, na walce o proporcje podziału ograniczonego dochodu, a nie
na wytwarzaniu nowej wartości dodanej. Staje się to czynnikiem spo-

walniającym i tak już niedostateczne tempo wzrostu. W takiej atmosfe
rze najczęściej akcentuje się zagrożenie populistyczne przejawiające się
w rozmaitych zabiegach uboższych i pasywnych grup społecznych
0 zwiększenie ich udziału w rachitycznie zwiększającym się dochodzie
narodowym. Zachowaniom tych właśnie grup trudno się dziwić, choć
i popierać najczęściej też się nie da.
Nie sposób jednak nie dostrzec innego poważnego zagrożenia, jakim
jest zachłanność bogatszych warstw, które miast koncentrować się na
przedsiębiorczości i maksymalizacji swego wkładu do dalszego wzrostu
produkcji - i na tym tle dalszego wzrostu własnego dobrobytu w harmo
nii z poprawą sytuacji innych warstw ludności - politycznie naciskają na
rozwiązania mające polepszyć jeszcze bardziej ich sytuację kosztem in
nych. Żądania obniżenia podatków są klasyczną ilustracją tego typu po
staw. Paradoksalnie, ale tylko na pozór, stają się one tym silniejsze, im
słabsza jest dynamika gospodarcza. Spełnienie takich oczekiwań byłoby
bez wątpienia bardziej realistyczne wtedy, kiedy ulega ona wzmocnieniu.
To nie tempo wzrostu ulega przyspieszeniu, gdy redukuje się po
datki, ale podatki redukuje się wtedy, gdy przyspiesza tempo wzrostu.
1 taka dokładnie sekwencja została zastosowana w ramach „Strategii dla
Polski”, kiedy to wpierw przyspieszono tempo wzrostu, a w ślad za tym
obniżono podatki - i to istotnie - po to, aby wysokie tempo wzrostu
utrzymać. To zaś, że nie udało się w następnych latach konsekwentnie
kroczyć taką ścieżką, jest winą nieudolnej polityki. Ten żałosny epizod
wszakże dobiega końca.
Polskę stać na powrót na ścieżkę szybkiego tempa wzrostu rzędu
5 do 7 procent rocznie. Tym razem - miejmy taką niepłonną nadzieję nie tylko przez kilka lat sprawowania władzy przez lepiej przygotowaną
i bardziej odpowiedzialną ekipę polityczną, ale na okres całego pokole
nia. Wpierw jednak trzeba znowu nabrać rozpędu.

kontekst integracji europejskiej oraz glo
balizacji, strategia przyspieszonego wzrostu polskiej gospodarki musi
oprzeć się na czterech solidnych podstawach.

Po pierwsze, niezbędny jest wyraźny priorytet dla formowania się
rodzimego kapitału. Sprzyjać temu musi wzrost krańcowej skłonności
do oszczędzania, co z kolei wymaga większego niż w ostatnich latach
wzrostu dochodów realnych gospodarstw domowych oraz rozwoju na
rodowych instytucji pośrednictwa finansowego oraz wzmacnianie rynku
kapitałowego. Pod tym kątem trzeba widzieć między innymi kontynu
ację reformy, z pewnymi niezbędnymi modyfikacjami, systemu zabez
pieczeń społecznych, zwłaszcza emerytur.
Po drugie, postępująca stabilizacja finansowa (rozumiana jako pro
ces) wymaga pełnej konsolidacji w stabilność (stan) przy uwzględnieniu
imperatywu tworzenia eksportowej orientacji polskiej gospodarki. Nie
da się tego osiągnąć w połączeniu z przyspieszaniem tempa wzrostu
przy kontynuacji dotychczasowej polityki pieniężnej. Jest ona najsłab
szym ogniwem całokształtu polityki finansowej, która musi być grun
townie zreformowana. Kierunek tych reform wyznacza konieczność
(i możliwość, bo to jest możliwe) odwrócenia dotychczas dominującej
zależności. To nie stopy procentowe (cena kapitału) mają być w dużym
stopniu ex post dostosowywane do zmian cen towarów i usług (inflacja),
a kurs walutowy stawać się tylko wypadkową manipulacji tymi stopami
(oraz poczynań kapitału spekulacyjnego), ale problem musi być zaatako
wany od strony kursu walutowego, co - poprzez postęp w sferze relatyw
nej stabilizacji cen - będzie sprzyjać (i wymuszać) radykalne i trwałe
obniżenie realnych stóp procentowych (a więc i kosztów finansowych
oraz kosztów obsługi długu publicznego). Działania na tym polu muszą
zasadniczo zmienić relacje kosztowo-cenowe na rzecz skokowego wzro
stu opłacalności produkcji eksportowej oraz względnego zmniejszenia
importu ograniczającego stopień wykorzystania krajowych zdolności wy
twórczych. W ślad za tym to w Polsce będą rosły i wydatki konsumpcyj
ne, i produkcja, i zatrudnienie, i dochody budżetowe (a więc i możliwo
ści zwiększenia wydatków publicznych). Obecna zaś polityka, co jest
dość kuriozalne, po części daje zatrudnienie ludziom zagranicą, a nie
w kraju. To właśnie wskutek polityki pieniężnej bezrobocie rośnie w Pol
sce, ale zarazem spada w pewnym stopniu w krajach (zwłaszcza Unii
Europejskiej), w stosunku z którymi mamy głębokie deficyty handlowe.
Po trzecie, Polska będzie mogła przyspieszyć tempo wzrostu i dłu
go utrzymać je na wysokim poziomie jedynie wtedy, gdy siła robocza

będzie sukcesywnie przesuwana z gałęzi wytwórczości o niskim pozio
mie techniki do nowocześniejszych przemysłów i usług o relatywnie
większej wartości dodanej. Młody, wyłaniający się wciąż mechanizm
rynkowy sam z siebie tego nie gwarantuje. To wymaga aktywnego za
angażowania się państwa poprzez światłą politykę naukową, przemy
słową i handlową oraz odpowiednich form interwencjonizmu państwo
wego, także poprzez sięganie do kasy publicznej. Z czasem tylko ją to
wzbogaci. W tym nurcie widzieć też trzeba fundamentalną rolę kapitału
ludzkiego w powrocie na trwałe na ścieżkę szybkiego wzrostu.
Po czwarte, nawet perfekcyjna (a nigdy ze względów politycznych
taką ona będzie) makroekonomiczna polityka strukturalna i finansowa
oraz dalsze, konieczne także dla przeciwdziałania korupcji i ogranicza
nia biurokracji instytucjonalne wzmacnianie rynku, nie wystarczą dla
zdynamizowania produkcji. Nieodzowna jest stała poprawa jakości za
rządzania przedsiębiorstwami i systematyczne podnoszenie poziomu kon
kurencyjności mikroekonomicznej. Niedostatku tych umiejętności nie da
się zastąpić polityką fiskalną i monetarną. To może tylko dopomóc, ale
tak naprawdę to firmy przesądzą o powodzeniu strategii przyspieszania
tempa wzrostu. Ta faza przemian będzie trudniejsza niż osiem lat temu,
ponieważ mniej teraz jest tzw. płytkich rezerw zdynamizowania pro
dukcji. Tym bardziej trzeba się wysilić.

Tak na pewno - tylko przyszłość. Czy
będzie ona marna, czy chlubna - to zależy. Od mądrości polityki, a ta
na pstrym koniu jeździ. Mamy potencjał, mamy więc i szanse. Szkoda,
że coraz więcej ludzi coraz mniej w nie wierzy. Jeszcze tylko cztery
lata temu niezależne ośrodki prognozowały dla Polski na lata 2001-05
tempo wzrostu PKB rzędu 5 do 6 procent rocznie, teraz natomiast
wróżą nam ledwie 3 do 4 albo jeszcze mniej. A to dlatego, że sądzą, iż
polityka ostatnich kilku lat zasadniczo będzie kontynuowana. Otóż mam nadzieję - mylą się. Zasadniczo to linię rynkowych reform i inte
gracji z gospodarką światową kontynuować z pewnością będziemy,
ale przecież można to robić dużo mądrzej. Wystarczy dokonać nie-

zbędnych korekt dostępnych nam instrumentów polityki gospodar
czej. Jeśli to się powiedzie, wtedy w trakcie kolejnych kwartałów 2002
roku można będzie wspinać się po kolejnych schodkach do tempa
wzrostu PKB 3, 4, 5 i 6 procent. A potem w takim tempie kroczyć.
Przez lata. Do przodu. Szybko.

nie istnieje. To odwieczne
marzenie filozofów bynajmniej nie ziściło się również podczas histo
historycznego epizodu socjalizmu, u którego podstaw intencjonalnie leża
ło. Tym bardziej odlegli od niego byliśmy we wcześniejszych forma
cjach ekonomicznych, a także później - podczas posocjalistycznej
transformacji i ponownego rozwoju gospodarki kapitalistycznej, w jak
że odmiennych wszak warunkach i okolicznościach. Utopia „spra
wiedliwości społecznej” to skądinąd jedno z piękniejszych - choć
szkoda, że nieziszczalnych - dążeń ludzkości. Utopia ta ma jednak
praktyczne implikacje; może okazać się przydatna w sterowaniu pro
cesami rozwoju społeczno-gospodarczego, ponieważ jest źródłem in
spiracji nieustannych działań sił i grup, którym w miarę sprawiedli
wy podział leży na sercu.
Co zaś oznacza „w miarę”, to jest właśnie problem. Nie tylko
abstrakcyjny, ale bardzo konkretny, który musi rozwiązywać polityka
na każdym szczeblu rozwoju i w każdym ustroju. Także w Polsce na
początku obecnej dekady i w obecnej fazie transformacji systemowej.
Nie istnieje przy tym jakaś jedna „sprawiedliwość”, gdyż jest to pojęcie
filozoficzne i społeczne, a nie stricte ekonomiczne czy wręcz matema
tyczne. O tym, co jest sprawiedliwe, a co nie, decydują procesy histo
ryczne i społeczne, a nie jedynie obiektywna prawda. Nauka może tu
tylko pomóc, ale rozstrzygnąć tej kwestii nie jest w stanie.

wiedzieć wypada: nie jest sprawiedliwe to, czego pryncypialnie nie akceptuje społeczeństwo. Z tego też punktu wi
dzenia pojęcie sprawiedliwości - także w odniesieniu do stosunków
podziału - ewoluuje historycznie. To, co kiedyś uznawano za sprawie
dliwe, dzisiaj traktowane jest jako wyraz niesprawiedliwości. I odwrot
nie. To, co współcześnie jesteśmy skłonni uznać za mieszczące się
w akceptowalnych standardach sprawiedliwości, kiedyś absolutnie by
łoby przez społeczeństwo odrzucone.
Na tym tle wiara, że przejście do gospodarki rynkowej przynieść
powinno automatycznie więcej sprawiedliwości społecznej, musi fascy
nować i zdumiewać zarazem. Rzadko bowiem zdarza się, że w społe
czeństwach wydawałoby się zachowujących się racjonalnie, górę bierze
tak wielka doza naiwności. Jeśli sięgnąć pamięcią wstecz do ideałów
„Solidarności” sprzed 21 lat czy też do ducha (a nawet litery) wielu
zapisów porozumień wynegocjowanych przy „Okrągłym Stole” przed
laty 12, to trudno nie dostrzec ogromnego ładunku postulatów, których
wdrażanie miałoby jakoby przynieść więcej sprawiedliwości. Z dzisiej
szej perspektywy tamte porozumienia bardziej wydają się wielkim nie
porozumieniem, co skądinąd jest tożsame z kompromitacją podstawo
wych ideałów „Solidarności”. Podobnie zresztą jak wcześniej socjalizmu.
Sprawiedliwości jak nie było, tak nie ma. Koło toczy się dalej...
Zdumiewać też musi, że zmiany, które przecież musiały przynieść
daleko większe niż poprzednio nierówności społeczne, dokonane zo
stały przy niebywale silnym wsparciu politycznym tych, którzy wierzy
li, iż walczą o coś wręcz odwrotnego - o większą sprawiedliwość
pojmowaną przez nich samych jako niwelacja istniejących wcześniej
dysproporcji. W miejsce jednak eliminacji i zanikania jednego rodzaju
nierówności natychmiast pojawiło się wiele nowych, idących zdecydo
wanie dalej niż podczas minionych dziesięcioleci. Ludzie zatem mają
prawo czuć się oszukani. I tak też jest, gdyż nowa rzeczywistość
- wbrew zapowiedziom - przyniosła coś zgoła odmiennego od lepsze
go, wymarzonego świata.

Zapowiedzi te brały się nie tylko z naiwnej wiary niektórych inte
lektualistów, polityków, ekonomistów czy działaczy związkowych. Wy
nikały one także - a w pewnych kręgach politycznych przede wszyst
kim - z celowego zamysłu politycznego. Po prostu ludzi okłamywano
(a niektórzy czynią to z całą premedytacją nadal), aby zyskać ich przy
chylność, a co najmniej neutralność i bierne przyzwolenie dla przepro
wadzanych zmian, które komu innemu, węższym grupom interesu przy
noszą korzyści. Dla nich „czas sprawiedliwości” dziejowej już nastał.
Szkoda tylko, że tak często i w tak dużej mierze kosztem innych.

oczywiście, nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. A jeśli już, to
w pozytywnym znaczeniu. Choć ostatnimi laty coraz mniej, gdyż nie
równości społeczne i skala niesprawiedliwości w podziale po roku 1997
ponownie w szybkim tempie narastają. Faktem jednak pozostaje, że na
tle wielu innych krajów posocjalistycznej transformacji - zwłaszcza państw
poradzieckich - stopień nierówności pogłębił się u nas (a także w Cze
chach i Słowenii oraz na Słowacji i Węgrzech) na relatywnie mniejszą
skalę. Jeśli zastosować dla porównań najczęściej używaną miarę - tzw.
współczynnik Giniego - to jest on w Polsce wciąż wyraźnie mniejszy
niż na przykład w Rosji czy na Ukrainie.
Jeśli współczynnik Giniego wynosiłby zero, to mielibyśmy do czy
nienia z w pełni egalitarnym podziałem wytwarzanego dochodu; każdy
otrzymywałby dokładnie taką samą porcję. Jeśli zaś równałby się on
100, oznaczałoby to skrajną nierównomierność podziału. Otóż w Polsce
współczynnik ten zwiększył się wpierw z około 26 w roku 1988 do około
32 w 1995 roku, aby potem - przez kilka lat realizacji „Strategii dla Polski”
- ustabilizować się wokół tego poziomu. Później - wskutek zmian prefe
rencji w czasie rządów koalicji AWS-UW i urzeczywistnianej przez nią
de facto polityki niesprawiedliwości społecznej - współczynnik Giniego,
czyli skala nierówności społecznej, ponownie począł wzrastać.
Można szacować, że w ostatnich latach - kiedy to „schładzanie”
gospodarki skutkowało relatywnie szybszym wzrostem dochodów za
możniejszych grup, równocześnie odbijając się na ponadprzeciętnym

wyhamowaniu tempa wzrostu dochodów ludności o relatywnie niższych
dochodach (bo o to w koncepcji „schładzania” między innymi chodziło)
- oscyluje on w przedziale 35 do 36 punktów. Jest to dużo więcej niż na
przykład we Włoszech (27) czy Niemczech (30), a także we Francji (33).
Dla porównania, w Rosji współczynnik Giniego w 1996 sięgał już 48
punktów (podobnie jak w Burkina Faso czy Gwatemali), a obecnie naj
prawdopodobniej przekracza aż 50 punktów. Z kolei na Białorusi wy
nosi ledwie 22 punkty.
Nic przeto dziwnego, że tak bardzo narasta wśród naszego społe
czeństwa niezadowolenie. Nie dość, że radykalnie zostało wyhamowane
tempo wzrostu gospodarczego, ale dodatkowo jeszcze jego coraz mizerniejsze owoce są coraz bardziej niesprawiedliwie dzielone. Niewielu za
możnych szybko się bogaci, wielu ubogich jeszcze szybciej biednieje.
Do coraz większego i coraz mniej akceptowanego społecznie zróżnicowania sytuacji materialnej ludności w warunkach posocjalistycznej
transformacji przyczynia się nie tylko ruch strumieni (dochodów), ale
także zasobów (majątku). Wiąże się to z procesami denacjonalizacji ak
tywów państwowych. Prywatyzacja - znowu wbrew deklaracjom i do
brym intencjom, którymi nie tylko Polska jest wybrukowana - okazuje
się być kolejnym zaprzeczeniem „dziejowej sprawiedliwości”. Współczynnik Giniego nie odzwierciedla jednakże bezpośrednio zmian w dys
ponowaniu kapitałem (własnością), stąd też rzeczywista nierówność jest
daleko większa, niż sugerować mogłyby to wnioski wyprowadzane je
dynie z obserwacji zmian wzajemnych relacji dochodów.

że w trakcie przechodzenia od socjalistycznej
gospodarki centralnego planowania do kapitalistycznej gospodarki ryn
kowej istotnie zmienić muszą się stosunki podziału, a zatem także pro
porcje dochodów. Tym bardziej oczywiste powinno być, że radykalnie
zmienić się muszą relacje majątku, którym dysponują różne jednostki
i grupy społeczne - z wszystkimi tego implikacjami dla strukturalnego
zróżnicowania ich położenia materialnego. Niedorzeczności w rodzaju
„100 milionów dla każdego” czy też „powszechnego uwłaszczania” na

nieistniejącym kapitale brzmią na tym tle jak drwina. Kapitalizm, który
budowany jest w Polsce, prowadzić musi bowiem do dywersyfikacji
społecznej i tworzenia się nowej struktury społecznej, w której jedni
będą bogatsi, a inni z pewnością nie. Rzecz w tym, aby proces wzboga
cania się jednych nie odbywał się kosztem zubożania - absolutnego
albo względnego - innych, a przynajmniej by działo się to na jak naj
mniejszą skalę i nie obracało przeciwko wzrostowi gospodarczemu.
Sprawiedliwie z pewnością nie oznacza równo. Takie pojmowanie
sprawiedliwości minęło bezpowrotnie podobnie jak czasy wymuszania
sprawiedliwości poprzez wprowadzanie na żądanie „Solidarności” ta
kich samych dla każdego kartek na mięso. Dzisiaj nikt już takich niedo
rzeczności nie ośmieliłby się proponować, ale nieporozumień, co jest
„sprawiedliwe”, a co nie, nadal pozostaje wiele. I tak już będzie. Chodzi
zatem o to, aby znaleźć dobry sposób rozwiązywania rodzących się na
tym tle sprzeczności interesów. Jeśli nie są one rozwiązywane we wła
ściwym czasie właściwymi metodami, wówczas sytuacje konfliktogenne
przeradzają się w otwarte konflikty, co jest nie tylko niedobre samo
w sobie, lecz zakłóca także przebieg procesów wzrostu gospodarczego.
Ale sprawiedliwość z pewnością nie oznacza również takiego po
działu majątku i dochodów, gdzie zamożność i bogactwo nie wiele mają
wspólnego z własną zapobiegliwością i kwalifikacjami, z wkładem uczci
wie pozyskanego kapitału i własnej pracy do tworzenia dochodu naro
dowego. Jeśli ktoś - jednostka, grupa, region, branża - bierze ze wspól
nej kiesy, jaką jest nasz polski PKB więcej, niż do jego wytworzenia
wkłada, to jest to niesprawiedliwe. Jeśli konsekwentnie ktoś czerpie
z tego strumienia mniej, niż do jego szerokości swoją aktywnością się
przyczynia, to też sprawiedliwe nie jest.

co sprawiedliwym podziałem nie jest, aniżeli stwier
dzić, co nim jest. Można jednak na zasadzie kontrapunktu stwierdzić
- i bynajmniej nie jest to ogólnik, tylko pragmatyczna wytyczna dla polity
ki gospodarczej, w tym zwłaszcza fiskalnej i dochodowej - że sprawiedli
wy jest taki podział (w tym zakres nierówności), który zyskuje zrozumie-

nie i akceptację społeczną. Nie jest przy tym prawdą, że w Polsce dominują
postawy rewindykacyjne i populistyczne. Po prostu nie ma przyzwolenia
na ewidentnie nieuzasadnione dysproporcje w sytuacji materialnej, zwłasz
cza wynikające z panoszącej się korupcji władzy i nie ekwiwalentnej wy
przedaży majątku publicznego oraz oszukiwania własnego państwa, klien
tów i partnerów przez nieuczciwych „biznesmenów”.
Kilka wszakże konkluzji dla polityki gospodarczej na następne lata
wypada sformułować. Tym bardziej, że w miarę sprawiedliwy podział
uzasadniają nie tylko argumenty natury normatywnej; ludzie po prostu
mają prawo do korzystania z owoców wzrostu społecznej wydajności
pracy. Na tym między innymi polega sens społecznej gospodarki rynko
wej. Nasza zaś gospodarka - po tym, jak zaczęła coraz bardziej nabierać
takiego właśnie charakteru - ostatnio znowu, jak na początku lat 90., od
tego wzorca się oddala. Wzrost realnych dochodów dotyczyć musi tak
że emerytów i rencistów, aczkolwiek na bieżąco do wzrostu wydajności
pracy już się nie przyczyniają.
Sprawiedliwy podział jest także potrzebny ze względów czysto prag
matycznych. Także tym, którym materialnie już powodzi się dobrze czy
wręcz znakomicie. Otóż od niedawna nawet Międzynarodowy Fundusz
Walutowy odszedł od naiwnego dogmatyzmu i twierdzi, że względnie
zrównoważony społecznie (czyli sprawiedliwszy) podział dochodu przy
czynia się do szybszego tempa wzrostu produkcji. To prawda.
W Polsce po 1997 roku drastycznie spadła dynamika PKB również
i dlatego, że narastają nierówności w podziale dochodów. Zbyt daleko
posunięta nierówność obraca się przeciwko wzrostowi gospodarczemu,
a w konsekwencji przeciwko interesom nie tylko biedniejszej ludności,
ale i bogatych przedsiębiorców. Wydaje się, że oni też coraz wyraźniej
to dostrzegają, choć może bardziej z punktu widzenia niedogodności
wynikających z wadliwej polityki finansowej niż bezpośrednio poprzez
pryzmat stosunków podziału. Nieakceptowane bowiem nierówności osła
biają motywację do podnoszenia kwalifikacji i zwiększania wysiłku. Zbyt
wiele uwagi i energii skupia się wtedy na zabiegach o poprawę własnej
pozycji materialnej kosztem innych uczestników procesów produkcji,
miast koncentrować się na jej zwiększaniu drogą intensyfikacji własnego
wkładu do jej ekspansji.

Co zatem czynie? Otóż polityka sprawiedliwszego podziału docho
du narodowego staje się nie tylko koniecznością polityczną, ale także
imperatywem ekonomicznym. Bez pożądanych zmian na tym polu nie
uda się trwale przyspieszyć tempa wzrostu. Niwelowanie nadmiernych
nierówności wymaga szybszego tempa wzrostu dochodów relatywnie
mniej zamożnych grup ludności. Osiągać to trzeba przede wszystkim
poprzez sukcesywne przesuwanie siły roboczej do gałęzi przemysłu
oraz rodzajów usług o wyższej wydajności. Temu z kolei służyć musi
odpowiednio ukierunkowana polityka edukacyjna i wspieranie przed
siębiorczości.
Redukcji skali niesprawiedliwości sprzyjać ponadto musi aktywna
polityka przeciwdziałania bezrobociu, także przy pomocy interwencjoni
zmu państwowego, polityki przemysłowej i handlowej oraz sięgania do
instrumentów fiskalnych. Tak państwo, jak samorządy regionalne, a także
sami przedsiębiorcy aktywnie uczestniczyć muszą w znojnym procesie
przekwalifikowywania siły roboczej i jej sukcesywnego przenoszenia do
dziedzin wytwarzających większą wartość dodaną. Wtedy będzie i więcej,
i sprawiedliwiej. Albo przynajmniej mniej niesprawiedliwie.
Tak więc odwieczny dylemat: efektywność i sprawiedliwość nadal
będzie występował, ale można wytwarzać zarazem coraz efektywniej
i dzielić coraz sprawiedliwiej. Były już lata, kiedy nam się to udawało.
I teraz trzeba będzie spróbować raz jeszcze.

pod silnym wpływem integracji
gospodarki i społeczeństwa z zewnętrznym otoczeniem. Proces ten trzeba
postrzegać w szerokim planie. Dotychczas nasze włączanie się w nurt
światowej gospodarki zdominowane jest nie tyle przez globalizację
- ten znak współczesności i kluczowy dla rozwoju fenomen początków
XXI wieku - ale przede wszystkim przez europeizację. I choć to praw
da, że trwałe związanie się z Unią Europejską ma fundamentalne zna
czenie dla długofalowej strategii rozwoju Polski, to nadmierna koncen
tracja uwagi na tym aspekcie, przy równoczesnym niedocenianiu in
nych, nie jest korzystna. Wtedy można zgubić z pola widzenia wiele
szans, jakie niesie globalizacja, a trzeba przecież pamiętać, że Europa to
nie świat, a Unia Europejska to nie gospodarka światowa.
Proces integracji z całym zewnętrznym układem gospodarczym nie
uchronnie będzie nabierał na sile, co trzeba umieć wygrać na swoją
korzyść. Bez wątpienia istotnym krokiem na tej drodze było przyjęcie
Polski pięć lat temu do OECD. Zaowocowło to twórczym postępem
w sferze liberalizacji, zwiększeniem naszej międzynarodowej wiarygod
ności i notowań wśród inwestorów. W konsekwencji Polska staje się
w coraz pełniejszym wymiarze częścią globalnej gospodarki, a wynika
jących stąd szans jest więcej niż zagrożeń. I choć wiele zależy od spu
ścizny z przeszłości, zaawanasowania (lub zapóźnienia) refrom struktu
ralnych i budowy instytucji gospodarki rynkowej, to jednak najwięcej
od jakości realizowanej polityki. Miniona dekada dostarcza na to zarów
no dobre, jak i złe przykłady.

Na te szanse i zagrożenia trzeba patrzeć przede wszystkim pod
kątem nowych uwarunkowań w sferze szeroko ujmowanych stosunków
gospodarczych. Współczesna faza globalizacji to nic innego jak tworze
nie się zintegrowanego światowego rynku kapitału i towarów. Oznacza
to kolejną, wyższą fazę rozwoju światowego kapitalizmu, gdyż świato
wy rynek może mieć tylko kapitalistyczny charakter. Tak więc i Polska
staje się wraz z postępem transformacji częścią światowej gospodarki
kapitalistycznej, przy okazji biorąc z niej wszystko co dobre i złe. Jak
zaś ukształtuje się saldo, to zależy przede wszystkim od miejsca, jakie
uda nam się zająć w nowym rozdaniu międzynarodowego podziału pra
cy. Jego kluczowe elementy wyznaczają wmontowywanie do globalnej
gospodarki rynków „wyłaniających się” z Trzeciego Świata i krajów posocjalistycznych oraz współczesna rewolucja naukowo-techniczna zwią
zana z erą komputeryzacji i rozwojem Internetu.
Nowe, rodzące się na tym tle procesy nie stwarzają li tylko szans
lub wyłącznie zagrożeń, nie pociągają też za sobą tylko korzyści albo
wyłącznie kosztów. Istota integracji polega na tym, że nie można mieć
jednego bez drugiego. Otwarcie stwarza dodatkowe możliwości eks
pansji poprzez rozwój produkcji eksportowej i plasowanie własnych
wyrobów na rynkach zagranicznych. Wówczas w kraju powstają dodat
kowe miejsca pracy i źródła zysków - a w konsekwencji także docho
dów budżetowych - choć jest to uzależnione od zewnętrznego popytu.
Zawsze zatem ten sposób ekspansji będzie funkcją koniunktury win
nych częściach globalnego rynku, ale i międzynarodowej konkurencyj
ności rodzimej gospodarki. Tylko wyroby i usługi wysokiej jakości
- przy wykorzystywaniu komparatywnych przewag krajowych produ
centów - znajdować będą drogę na światowy rynek. I to jest dodatkowa
szansa. Ale zarazem jest to dodatkowe zagrożenie.
Wystarczy niska jakość produkcji czy też brak umiejętności marketin
gowych, a nade wszystko relatywne pogorszanie opłacalności inwestycji
i produkcji poprzez wadliwe ustawienie podstawowych parametrów fi
nansowych - zwłaszcza stóp procentowych i kursu walutowego - i miast
tworzyć w kraju nowe miejsca pracy, kreować można je zagranicą. A wte
dy chroniczna nadwyżka strumienia importu nad eksportem osłabia po
tencjał wywórczy gospodarki narodowej i przyczynia się do wyższego

poziomu bezrobocia oraz erozji dochodów, a więc i możliwości wydatko
wych budżetu państwa. Prowadzi to niekiedy do sytuacji, w której koszty
liberalizacji, otwarcia i integracji z gospodarką światową mogą przeważać
nad korzyściami - tak jak dzieje się to w Polsce po 1997 roku.
Podobnie jest w przypadku oszczędności i inwestycji. Coraz szer
sze włączanie się do globalnego obiegu gospodarczego stwarza zarówno
możliwości lokowania własnych oszczędności w innych częściach świata,
jak i absorbowania strumienia cudzych oszczędności u siebie. Jedno i drugie
to zarazem szansa i zagrożenie, gdyż z samego faktu inwestowania jesz
cze nie wynika, że muszą to być przedsięwzięcia opłacalne. Jednakże
w przypadku krajów posocjalistycznych, w obecnej fazie ich transforma
cji oraz wielkiego wciąż głodu kapitału, na kwestię ponadnarodowego
przepływu oszczędności patrzeć trzeba przede wszystkim poprzez pry
zmat dopływu zagranicznych oszczędności do tych krajów.
Same one nie dysponują jeszcze nadwyżkami, które per saldo mo
głyby być lokowane zagranicą. Ale i taki czas nadejdzie. A dokładniej
- coraz częściej i z coraz wiekszą intensywnością przepływy kapitału
będą się krzyżowały; będzie on zarówno dopływał, jak i odpływał, a wy
padkowa tych transferów decydować będzie o bilansie rachunku obro
tów bieżących. Dotyczy to także Polski, która pośród krajów posocjali
stycznych jest i pozostanie jednym z głównych odbiorców inwestycji
pochodzących z innych części świata, ale zarazem Polska będzie wraz
z postępem procesów formowania się rodzimego kapitału coraz więcej
inwestowała na zewnątrz.
Szczególne znaczenie ma przy tym struktura inwestycji zagranicz
nych. Jeśli są to głównie inwestycje bezpośrednie, sprzyjające wdraża
niu nowych technologii i poprawie efektywności zarządzania, to przy
czynia się to nie tylko do lepszej jakości produkcji kierowanej na rynek
wewnętrzny, ale także podnosi konkurencyjność całej gospodarki. Przy
okazji rośnie również zatrudnienie, rosną też płace i dochody budżeto
we. To z kolei stymulować może w sposób bezinflacyjny popyt we
wnętrzny, co jeszcze bardziej nakręca koniunkturę i utrzymuje tempo
wzrostu na relatywnie wysokim, a bezrobocie na niskim poziomie.
W długim okresie zatem dopływ oszczędności zagranicznych w po
staci inwestycji bezpośrednich bezsprzecznie sprzyja szybkiemu wzro-

stowi gospodarczemu - jeśli tylko zyski są reinwestowane w kraju. To
z kolei wymaga odpowiedniego klimatu, który stwarzać mogą silne in
stytucje i klarowne regulacje rynków oraz ogólna stabilizacja polityczna,
a nade wszystko finansowa. Niezbędne są też kunsztowne działania
polityki finansowej (między innymi w oparciu o zalecenia OECD) sta
wiające tamę nader szerokiemu ostatnio stosowaniu tzw. cen transfero
wych służących ukrywaniu faktycznych zysków i unikaniu płacenia po
datków przez firmy z kapitałem obcym.
Jeśli jednak oszczędności zagraniczne w nadmiernym stopniu do
pływają w postaci inwestycji portfelowych (najczęściej krókoterminowych), których celem jest przede wszystkim zdyskontowanie zróżnico
wania stóp procentowych między rozmaitymi segmentami globalnego
rynku a ich poziomem u nas oraz spekulowanie na wahaniach kursu
walutowego, to transfery takie dokonują się najczęściej na koszt, a nie
na korzyść kraju absorbującego takie inwestycje.
Niewłaściwie ustawione stopy procentowe i wadliwa polityka kur
sowa obciążają dodatkowymi wydatkami producentów, którzy ponoszą
wyższe koszty finansowe, a tym samym dysponują relatywnie mniejszy
mi zdolnościami akumulacji kapitału. Zawyżone stopy procentowe (utrzy
mywane przez bank centralny pod pozorem zatrzymania kapitału zagra
nicznego, a w istocie na jego korzyść) nie tylko podnoszą koszty funk
cjonowania krajowych firm, ale także prowokują rodzimych inwestorów
do inwestycji portfelowych, odciągając w ten sposób środki od sfery
podukcji. Konsumenci zaś ponoszą dodatkowe koszty, ponieważ pro
ducenci i sprzedawcy usiłują zawsze - co zrozumiałe - przerzucić na
ich barki wyśrubowane nakłady finansowe. Wreszcie dodatkowe koszty
ponoszą wszyscy podatnicy płacąc większe odsetki od długu publiczne
go. Znowu rośnie on szybko, gdyż jego realne oprocentowanie znacz
nie przewyższa gasnące tempo przyrostu PKB.
Podobnie jak w odniesieniu do zliberalizowanego handlu, tak i w wy
padku inwestycji zagranicznych z punktu widzenia rozwoju gospodar
czego sytuacja nie jest a priori i bezwarunkowo korzystna lub nie. Otwie
rając się na nowe ryzyko i decydując na ewentualność (albo przejścio
wo nawet na nieuchronność) poniesienia dodatkowych kosztów, poja
wiają się też dodatkowe szanse i możliwości czerpania dodatkowych

korzyści. Czy ich saldo w długim okresie będzie korzystne - i tym ra
zem zależy to od obranej strategii.
Nie powinno wszak ulegać wątpliwości, że w polskich warunkach
- biorąc pod uwagę wielkość rynku wewnętrznego, położenie w są
siedztwie wyłaniających się rynków Wspólnoty Niepodległych Państw,
jakość kapitału ludzkiego oraz kwalifikacje siły roboczej - dopływ
oszczędności zagranicznych może i powinien przyczyniać się do dyna
mizowania długookresowego rozwoju gospodarki. Podobnie jest w od
niesieniu do eksportu, który w rosnącym stopniu powinien stawać się
jedną z dźwigni rozwoju.
To zaś, że tak od kilku już lat się nie dzieje, dowodzi jedynie coraz
bardziej kosztownych dla polskiego społeczeństwa błędów nieudolnej
polityki. Tak jak wlatach 1990-93, tak i w latach 1998-2001 nie potrafi
ona zmaksymalizować dodatkowych szans, jakie daje nam otwarcie i inte
gracja z gospodarką światową, narażając nas zarazem niepotrzebnie na
dodatkowe koszty, których przecież możnaby w dużej mierze uniknąć.
Nadzieja na przyszłość w tym, że nie ma obiektywnych podstaw,
by błędy popełniane w polityce rozwoju były na dłuższą metę kontynu
owane. Integracji ze światową gospodarką nie ma się co bać, trzeba się
tylko na tym znać.

w sterowanie przebiegiem
procesów rozwoju społeczno-gospodarczego bynajmniej nie jest w po
ważnych profesjonalnych gremiach kwestionowana, chociaż znaczenie
i pozycja narodowego państwa we współczesnym świecie ulega istot
nym zmianom. Dotyczy to zarówno państw o bardzo zliberalizowanych
stosunkach gospodarczych oraz silnym nurcie pozarządowych organiza
cji obywatelskich - na przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie państwo
de facto jest bardzo silne i dobrze zorganizowane - jak i krajów, które
przy okazji posunęły się najdalej na polu integracji ponadnarodowej, na
przykład coraz silniej połączonej wspólnymi więzami politycznymi, go
spodarczymi i instytucjonalnymi Unii Europejskiej.
Przeobrażenia dokonujące się w odniesieniu do roli współczesnego
państwa odzwierciedlają przede wszystkim zmiany wzajemnych relacji
oraz interakcje występujące pomiędzy państwem i jego ogniwami z jed
nej strony oraz sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi
- z drugiej. Zatem rzecz nie sprowadza się do ograniczania roli państwa
w gospodarce, ale do jej redefinicji oraz restrukturyzacji form i sposo
bów zaangażowania w społeczny proces reprodukcji.

podczas ostatnich kilkunastu lat (a prawidłowość
ta będzie coraz silniej przebijała się w przyszłości) podlegają ewolucji
także ze względu na postępującą globalizację rynków towarowych i ka
pitałowych. Liberalizowane na nieustannie rosnącą skalę przepływy ka-

pitałowe, rosnące znaczenie korporacji transnarodowych, umiędzynaro
dowienie rynku dóbr i usług, migracje ludności, rozwój tzw. nowej go
spodarki, kształtowanie się światowego rynku dóbr kultury, rosnące
znaczenie niektórych organizacji międzynarodowych - to wszystko czyn
niki, które powodują, że coraz większa część aktywności gospodarczej
nie podlega ani kontroli, ani nawet regulacji władz państwowych.
W wyniku globalizacji - ex definitione - powstaje globalna gospo
darka, ale bynajmniej nie wyłania się globalne państwo, które usiłowa
łoby sterować procesami w niej przebiegającymi. I dobrze, gdyż nie jest
to potrzebne, problem bowiem nie w niedostatku biurokracji, ale braku
skutecznej polityki uprawianej na skalę ponadnarodową. Dlatego wła
śnie nieodzowne jest koordynowanie polityki ekonomicznej w skali glo
balnej. Na tym polu w XXI wieku dokonywać się będą niezwykle dale
ko idące zmiany, co z kolei wymaga głębokiej przebudowy obecnego
międzynarodowego ładu instytucjonalnego.
Proces ten, niestety, jest wyraźnie opóźniony, co powodować
będzie rosnące napięcia społeczne na scenie światowej. Częste prote
sty i nasilające się ruchy antyglobalizacyjne są tego wyraźnym sympto
mem. Próby ich wyszydzania czy też lekceważenia są przejawem krót
kowzroczności politycznej. Będzie się to coraz bardziej mściło. Z sen
tymentami antyglobalizacyjnymi należy bowiem walczyć nie poprzez
obrzucanie ich eksponentów inwektywami w rodzaju „anarchiści” czy
„chuligani”, ale poprzez sięganie do najgłębszych źródeł tych prote
stów i usuwanie ich korzeni.
Na tym tle postrzegać trzeba również rolę państwa w gospodar
kach posocjalistycznej transformacji, a w Polsce w szczególności. Rów
nież u nas sentymenty antyglobalizacyjne i związane z tym zaścianko
we fobie będą tym silniejsze, im mniej skuteczne będzie państwo. To
już widać, zwłaszcza w wyniku erozji państwa i kompromitacji wielu
jego instytucji w latach 1998-2001 pod rządami koalicji AWS-UW. Fałszywa doktryna ekonomiczna - skądinąd silnie podbudowana oraz
motywowana ideologicznie i zarazem podporządkowana interesom
wąskich grup usiłujących dyskontować przechodzenie do rynku na
własną korzyść cudzym kosztem - spowodowała już wiele szkód,
w większości nieodwracalnych.

Należy do nich w pierwszej kolejności wielka transformacyjna de
presja, która doprowadziła do tego, że po całej dekadzie transformacji
dochód narodowy w krajach Europy Środkowowschodniej i republikach
poradzieckich jest wciąż niższy o ponad jedną czwartą od poziomu
sprzed zapoczątkowania transformacji. Słabość państwa wyraża się tak
że w braku możliwości uruchomienia i wykorzystania w pełni poten
cjalnych możliwości, jakie stwarza gospodarka rynkowa. Państwo bo
wiem jest wobec niej komplementarne, a nie konkurencyjne.

konsekwentnie poprzez denacjonalizację akty
wów, prywatyzację i deregulację z bezpośredniego zaangażowania w pro
cesy produkcji i zarządzanie nimi, równocześnie państwo musi aktywi
zować się na polu budowy instytucji. Troska o silne i rozwinięte instytu
cje - klarowne reguły gry ekonomicznej oraz prawo i organizacje wy
muszające na wszystkich uczestnikach procesu reprodukcji przestrzega
nie tych reguł - to podstawowa domena państwa, zwłaszcza w okresie
przejściowym. Tworzenie gospodarki rynkowej - a przecież do tego
sprowadza się posocjalistyczna transformacja w sferze ekonomicznej to nie tylko, a w pewnych fazach nawet nie przede wszystkim liberali
zacja i prywatyzacja, ale właśnie tworzenie instytucji.
Ponadto państwo ponosi szczególną odpowiedzialność za kształto
wanie kapitału ludzkiego. W młodych gospodarkach rynkowych kwestia
ta nie może być pozostawiona sama sobie, gdyż szybko prowadziłoby to
do erozji tego kapitału, który w relatywnie dobrym stanie został odziedzi
czony po socjalistycznej gospodarce centralnie planowanej. Jest to jedna
z nielicznych jej spuścizn, na których można i należy twórczo budować
strategie rozwoju już w nowych warunkach gospodarki rynkowej.
Jakość kapitału ludzkiego - zwłaszcza w epoce, w której w coraz
większej mierze długofalowy rozwój stymulowany musi być ekspansją
gospodarki opartej na wiedzy - współdecyduje o międzynarodowej kon
kurencyjności i pozycji w globalnym układzie ekonomicznym. Stąd też
elementem każdej sensownej strategii rozwoju musi być autentyczna tro
ska - a to oznacza zarówno bezpośrednie zaangażowanie finansowe, jak

i odpowiednie regulacje systemowe - w tworzenie wysokiej jakości kapi
tału ludzkiego. Państwo musi dbać o wysoki stan edukacji oraz finanso
wać wiele badań i niekiedy wdrożeń, gdyż zwłaszcza w średnio i nisko
rozwiniętych krajach posocjalistycznych tego obowiązku nie jest w stanie
wziąć na siebie ani sektor prywatny, ani też organizacje pozarządowe.
Wreszcie niebagatelna jest i będzie rola państwa w rozwoju twardej
infrastruktury, od której zależy funkcjonowanie całej gospodarki, w tym
szybko rozwijającego się sektora prywatnego. Nierozważne i pochopne
wycofywanie się państwa z redystrybucji dochodu narodowego, ukie
runkowanej także na finansowanie infrastruktury, pod hasłem jakoby
konieczności zmniejszania jej zakresu spowodowało, że liczne odcinki
infrastruktury, zwłaszcza w zakresie transportu, są bardzo zaniedbane,
a sektor prywatny, łącznie z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi,
bynajmniej nie kwapi się do rozwiązywania tego problemu. Powstają
zatem liczne wąskie gardła, które hamują rozwój przedsiębiorczości
oraz wzrost produkcji w całej gospodarce, w tym oczywiście także w sek
torze prywatnym.
Państwo ma także wiele innych zadań do spełnienia. I choć nie są
one bezpośrednio związane z funkcjonowaniem gospodarki - jak na
przykład bezpieczeństwo publiczne czy dyplomacja - to bezsprzecznie
ich realizacja wpływa na rozwój społeczno-ekonomiczny. Stąd też two
rzenie niezbędnych przesłanek dla dobrego wywiązywania się państwa
z jego pozaekonomicznych powinności również musi być postrzegane
jako składnik kompleksowej strategii rozwoju. Jako przykład można
podać tutaj ogromne zaniedbania i zaniechania naszej dyplomacji w sto
sunkach zwłaszcza z Rosją i niektórymi innymi państwami Wspólnoty
Niepodległych Państw, co wyraźnie zahamowało współpracę gospodar
czą na tym kierunku geopolitycznym. W konsekwencji dodatkowemu
osłabieniu uległo tempo wzrostu całej gospodarki.

oznacza zatem taki sposób jego funkcjono
wania, który sprzyja podnoszeniu efektywności mikroekonomicznej
i szybkiemu oraz zrównoważonemu - finansowo, społecznie i ekolo-

gicznie - wzrostowi w długim okresie. Oczywiście, chodzić nam musi
przy tym o państwo demokratyczne. Demokracja bowiem jest nie tyl
ko wartością samą w sobie, ale również sprzyja poprawie efektywno
ści alokacyjnej w dłuższej perspektywie. Państwo jest więc skuteczne,
jeśli w ramach instytucji i procedur demokratycznych koryguje eksce
sy rynku, sprzyjając zarazem jego sprawnemu funkcjonowaniu w dłu
gim horyzoncie czasu.
Sprawne państwo oznacza również, że angażuje się ono w sposób
światły w politykę przemysłową, współcześnie zwłaszcza koordynując
ją z polityką proinnowacyjnych przemian w rzeczowej strukturze go
spodarki z jednej strony oraz z polityką handlową, tak ważną w dobie
postępującej globalizacji z drugiej strony.
Skuteczne państwo wreszcie to taki sposób zorganizowania się oby
watelskiego społeczeństwa, w którym poprzez politykę w zakresie redy
strybucji dochodu narodowego rząd nie dopuszcza do narastania nierów
ności w podziale tegoż dochodu na skalę, której przekroczenie mogłoby
obrócić się przeciwko wzrostowi gospodarczemu. A w Polsce właśnie do
tego doprowadziła polityka „schładzania” koniunktury, a przy okazji także skłócania różnych grup społecznych z państwem i jego rządem.
Obecnie w polskich warunkach trudno byłoby twierdzić, że państwo jest skuteczne. Nie sposób nie dostrzec, że państwo słabnie, a jego
skuteczność z punktu widzenie podtrzymywania wysokiej koniunktury
gospodarczej wyraźnie zmniejszyła się podczas ostatnich kilku lat. Nie
jest to wszakże ani przejawem obiektywnej konieczności, ani też nie
uchronnym skutkiem toczącej się nieodwracalnie transformacji, lecz na
stępstwem określonych wyborów politycznych (błędnych) i preferencji
ideologicznych (szkodliwych z punktu widzenia polskiej racji stanu).

zjawiska i tendencje trzeba odwrócić. Wymaga to
mozolnego trudu, ale z pewnością wzmocnienie roli państwa w intere
sie wzrostu gospodarczego jest możliwe, jeśli tylko będzie ku temu
dostateczna determinacja polityczna.

Zarazem, co oczywiste (choć może nie zawsze, nie wszędzie i nie
dla wszystkich), należy nieustannie wystrzegać się innego niebezpie
czeństwa. Otóż działania zmierzające do wzmocnienia roli państwa nie
muszą prowadzić do zwiększenia jego skuteczności, jeśli górę miałyby
wziąć tendencje populistyczne i biurokratyczne. Takie zagrożenie za
wsze występuje - także w gospodarce rynkowej z dominującym sekto
rem prywatnym - ale z tego faktu bynajmniej nie wynika, że państwo
ma być słabe czy też „małe” (w znaczeniu zredukowanych funkcji redy
strybucyjnych). Skuteczne państwo zatem to nie tyle statyczny stan obo
wiązujących niezmiennie rozwiązań, ile dynamiczny proces oscylowa
nia pomiędzy Scyllą antyefektywnościowego populizmu a Charybdą na
iwnego neoliberalizmu.
Skuteczne państwo nie może być ani „duże”, ani „małe”. To nie jest
w tym przypadku właściwe kryterium. Ma ono być przede wszystkim
przyjazne tak wobec obywateli, jak i prywatnej przedsiębiorczości, a nade
wszystko ułatwiać w miarę twórcze współdziałanie wszystkich uczestni
ków rynkowej gry ekonomicznej. To właśnie państwo musi stwarzać
odpowiednie warunki i dbać swoją polityką o to, aby w interesie szyb
kiego wzrostu gospodarczego reguły tej gry były zawsze przestrzegane.

Nie musiały, ale nadeszły. To, przed
czym tak często przestrzegałem, stało się. Na jesieni roku 2001 mamy do
czynienia z niezwykle niekorzystnym zbiegiem negatywnych okoliczno
ści i procesów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. I o ile na
świat zewnętrzny my jako Polska mamy wpływ znikomy, a najczęściej
żaden, o tyle na procesy wewnętrzne mogliśmy mieć wpływ jeśli nie
decydujący, to jednakże bardzo wielki. Jeśli zatem obecnie sprzęgają się
złe tendencje w gospodarce światowej z niekorzystnymi procesami w na
szym własnym kraju, to pretensje o to trzeba mieć przede wszystkim do
rodzimej polityki, a nie do świata zewnętrznego.
Wiemy (albo też kto wie, ten wie), że polityka gospodarcza zresztą tak jak każda inna - jest sztuką wykorzystywania istniejących
okoliczności dla realizacji zamierzonych celów. Oczywiście, chodzić
powinno o cele ogólne (narodowe, państwowe, społeczne), a nie party
kularne (osobiste, grupowe, partyjne). W krótkim okresie okoliczności
towarzyszące działaniom i ograniczające pole wyboru są obiektywnie
dane. Tak jest i teraz. W dłuższej zaś perspektywie - a kto nie potrafi jej
postrzegać, nie jest też w stanie w pełni zrozumieć skomplikowanej
teraźniejszości - okoliczności te można kształtować. Oczywiście tak
kształtować, aby ułatwiać sobie rozwiązywanie doraźnych problemów,
które się nieustannie wokół nas piętrzą. Z tej perspektywy ocena strate
gii gospodarczej lat 1998-2001 - jeśli w ogóle polityka z tego okresu
zasługuje na określenie „strategia” - musi być druzgocąca.

wyborów rządzący układ polityczny staje
w obliczu niezwykle złożonej sytuacji gospodarczej, zwłaszcza finanso
wej, oraz społecznej i w konsekwencji politycznej. Ten punkt startu musi
być dobrze zdiagnozowany, gdyż warunkuje on działania na przyszłość.
Ponadto jest to punkt końcowy czteroletniej kadencji i jakże nieudanych
rządów koalicji AWS-UW. Trzeba pamiętać, że chociaż Unia Wolności
opuściła rząd piętnaście miesięcy temu, uprzednio narobiwszy swoją
polityką ekonomiczną szkód co nie miara, to w całej rozciągłości ponosi
odpowiedzialność za obecną marną kondycję finansów publicznych i go
spodarki. Nie tylko przyczyniła się do aktualnego, bez mała kryzysowe
go stanu własnymi działaniami - przede wszystkim psuciem koniunktu
ry gospodarczej poprzez jej niepotrzebne schładzanie wtedy, kiedy na
leżało ją akurat podtrzymywać i stymulować - ale i ze względów czysto
politycznych, źle przy tym definiując i błędnie interpretując narodowe
interesy, podtrzymywała aż do końca kadencji poprzedni układ poli
tyczny. Wyzwania rzeczywistości wszakże zupełnie go przerosły, za co
teraz przychodzi nam wszystkim płacić wysoką cenę. Tę cenę trzeba
zmniejszyć, a okres kwarantanny maksymalnie skrócić. Udało się po
1993 roku, może udać się i po roku 2001.
Międzynarodowy prestiż Polski, w dużym stopniu oparty o poli
tyczne osiągnięcia początkowego okresu transformacji oraz sukces go
spodarczy lat 1994-97, uległ zauważalnemu obniżeniu. Produkcja, po
kilkuletnim okresie szybkiego wzrostu, wykazuje tendencje prawie sta
gnacyjne. Standard życia znakomitej części społeczeństwa przestał się
poprawiać, a w wielu rodzinach wręcz się pogorszył. Nierówności spo
łeczne narosły ponad akceptowaną miarę, co nie tylko jest politycznie
konfliktogenne, ale dodatkowo obraca się przeciwko wzrostowi gospo
darczemu, erodując motywację do pracy i skłonność do oszczędzania.
Klimat aktywności i przedsiębiorczości został zatruty panoszącą się ko
rupcją i niewydolnością polityki finansowej, a klasa średnia pesymistycz
nie zapatruje się na własną przyszłość, o cudzą tym bardziej mniej się
martwiąc. Zdolności akumulacyjne gospodarki zostały zawężone, a na-

rodowe instytucje pośrednictwa finansowego radykalnie okrojone i ze
pchnięte na pozycje marginesowe. Przy okazji stopień uzależnienia pol
skiej gospodarki od interesów i kaprysów zagranicy - w tym zwłaszcza
międzynarodowego kapitału spekulacyjnego - wzrósł do największych
w historii rozmiarów. Ta enumeracja bynajmniej nie wyczerpuje listy wszyst
kich schorzeń, patologii i słabości. Łatwo można by ją jeszcze wydłużyć.
Ale polska gospodarka to przecież nie tylko obraz nędzy i rozpaczy,
jak twierdzili to niektórzy podczas kampanii wyborczej. Przy wszystkich
słusznych uwagach krytycznych pod kątem polityki gospodarczej lat 19982001 trzeba także dostrzec jej osiągnięcia, choć - jakaż szkoda - jest to
o wiele trudniejsze niż wskazywanie na ułomności. Dokonany został jednak
pewien postęp w odniesieniu do reform strukturalnych i dalszej integracji
Polski z układem zewnętrznym. Szczególnie wiele - i to jest najjaśniejszy
fragment na tej ciemnej plamie - zrobiono w odniesieniu do procesu zbli
żania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Dokonał się także po
stęp w sferze prywatyzacji, przynajmniej w niektórych sektorach. Wzmoc
nieniu uległy też niektóre instytucje gospodarki rynkowej. Niestety, tę
listę wydłużyć przychodzi nader trudno. A szkoda, bo warto by było.

intelektualnie niepojętym, a politycz
nie nie do wybaczenia- jest wytrącenie gospodarki z jej uprzedniej dyna
miki rozwojowej. W czteroleciu 1994-97 opierała się ona na umiejętnym
wykorzystaniu tendencji zewnętrznych i równoczesnym uruchamianiu we
wnętrznych, pozytywnie skorelowanych z nimi mechanizmów rozwojo
wych. Wówczas udawało się z jednej strony dyskontować korzystne (bo
niekorzystnych przecież też nie brakowało) tendencje w gospodarce eu
ropejskiej i światowej na rzecz średniookresowej strategii rozwoju pol
skiej gospodarki, z drugiej natomiast sukcesywnie rozbudowywany był
rodzimy potencjał. Wspierano go budową instytucji gospodarki rynkowej
i rozważnymi reformami strukturalnymi. I to dało wtedy owoce.
Później już nie, bo sternikom polskiej nawy gospodarczej nie dana
była owa sztuka wykorzystywania okoliczności dla realizacji zamierzo
nych celów. Nie zawsze też byli oni w stanie podporządkować partyku-

larne interesy interesowi ogólnemu. I tak zamiast zapowiadanego przy
spieszenia tempa wzrostu, doszło do jego załamania; zamiast zrówno
ważenia finansów publicznych, doprowadzone zostały one do najwięk
szego kryzysu podczas wszystkich lat transformacji; zamiast umocnienia
politycznego poparcia dla społecznej gospodarki rynkowej, koncepcja
ta została w oczach wielu ludzi skompromitowana. I takie są warunki
startu nowej ekipy, która wyłania się w ślad za wyłonionym w wyniku
wyborów nowym parlamentem.
Te okoliczności wszakże to również zła i nadal pogarszająca się
koniunktura w gospodarce światowej. Za to akurat winić naszej polityki
nie można, ale tym bardziej widać, jak fundamentalne znaczenie ma
troska o wewnętrzne uwarunkowania rozwojowe. Jej brak to tak jakby
lekceważyć znaczenie ogrzewania własnego domu, gdy na zewnątrz
coraz zimniej i pogoda coraz gorsza. Gdyby chociaż od tej strony grunt,
po którym przyjdzie nam poruszać się w najbliższych miesiącach i la
tach, był mniej grząski, łatwiej moglibyśmy sobie poradzić z negatywny
mi implikacji dekoniunktury światowej. A na tym polu, niestety, należy
spodziewać się dalszego pogarszania sytuacji.
O ile przed rokiem dla strefy euro, do której kierujemy ponad
połowę naszego eksportu, prognozowano tempo wzrostu PKB o 3,1,
a dla USA 3,3 procent (dla Japonii 2,0), to teraz przewiduje się tylko 1,8
procent dla Eurolandu, a dla USA 1,7 (dla Japonii -0,4). Wkrótce pro
gnozy te raz jeszcze zostaną zweryfikowane w dół, zwłaszcza w obliczu
ekonomicznych i politycznych następstw terrorystycznego ataku na USA
i amerykańskiej nań riposty. Co więcej, widmo światowej recesji staje
się obecnie najwyraźniejsze od z górą dekady i kraje, które są nieprzy
gotowane na tego typu szoki, ucierpią szczególnie. Polski te konse
kwencje też nie ominą, ale zważywszy na nasze wciąż małe wyekspo
nowanie na kapitałowe i handlowe związki ze światem znaczenia tych
zewnętrznych uwarunkowań też nie należy przeceniać.

płynące stąd ograniczenia zdolności do
ekspansji gospodarczej polegać musi na szukaniu innych rynków zbytu,

a nade wszystko na umiejętnym, w miarę nieinflacyjnym pobudzaniu po
pytu wewnętrznego i, co za tym idzie, lokowania rosnącego strumienia
produkcji na krajowym rynku. Są przecież kraje - i to niemałe - gdzie
produkcja nadal rośnie szybko pomimo dekoniunktury na rynkach świa
towych. Oczywiście, każdy ma swoją specyfikę, a już na pewno gospo
darka chińska czy rosyjska, ale znamienne jest, że potrafią one nawet
w obecnej sytuacji tak się ustawić, aby zminimalizować wpływy szoków
zewnętrznych na własne tendencje rozwojowe. O ile na przykład w pierw
szym połowie 2001 roku PKB w USA zwiększył się ledwie o około 1,5
procent, to w Rosji jego poziom podniósł się w tym czasie aż o 5,4 pro
cent. W sposób oczywisty ma to implikacje także dla polskiej gospodarki.
Rzecz jednak przede wszystkim w ożywieniu na dużą, odczuwalną
skalę rynku wewnętrznego. Obecnie - w subiektywnie i obiektywnie
zaistniałych okolicznościach - konieczne jest pobudzenie popytu we
wnętrznego i zwiększenie stopnia wykorzystania istniejących mocy wy
twórczych. Strategicznie Polska musi oprzeć swój model wzrostu o eks
pansję eksportową, ale dzisiaj sztuka polityki gospodarczej polegać musi
przede wszystkim na w miarę bezinflacyjnym pchnięciu produkcji szyb
ko do przodu, przy jedynie wspierającym znaczeniu popytu zewnętrz
nego - i to w tej fazie z kierunków bardziej wschodnich niż zachod
nich. Jeśli nie można liczyć w najbliższym czasie na skokowy wzrost
zewnętrznego popytu na produkty polskiej gospodarki, to tym bardziej
zadbać trzeba o wewnętrzny rozmiar rynku.
Nie da się poprawić jego kondycji kontynuując obecną politykę
finansową, nawet poprawiając ją przy okazji tu i tam, co się zapowia
da. Nie tędy wiedzie droga. To ta właśnie polityka - prymitywnego,
bo siłowego duszenia popytu wewnętrznego między innymi cięciami
wydatków budżetowych i nadmiernym ograniczaniem skali wzrostu
płac z jednej strony oraz wyśrubowanymi stopami procentowymi z dru
giej - doprowadziła do zarówno załamania koniunktury, jak i budżetu.
To też rzadka sztuka w polityce gospodarczej, ale przecież nie o taką
„sztukę” nam chodzi.
Sytuacja jest poważna i aby poważnie mówić o z czasem radykal
nej poprawie koniunktury gospodarczej - bez czego mowy nie ma ani
o polepszeniu stanu budżetu państwa i całych finansów publicznych,

ani też o podniesieniu jakości życia społeczeństwa - to trzeba zmienić
sposób koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej. Przy okazji zmienić
się muszą na korzyść przedsiębiorstw eksportujących relacje kosztów
i przychodów oraz zmniejszone muszą być finansowe koszty ich funk
cjonowania. To wymaga odejścia od obecnej ortodoksji polityki finan
sowej. To jest warunek brzegowy przywrócenia silnej dynamiki pol
skiej gospodarki.
Jest to możliwe także w obecnych warunkach. Więcej nawet; teraz
to jest konieczne, gdyż w innym wypadku przyjdzie nam ekonomicznie
li tylko brnąć na pozór do przodu przy równoczesnym dalszym pogar
szaniu się sytuacji społecznej i psuciu atmosfery politycznej. A to jesz
cze bardziej zeroduje i tak już osłabione przesłanki rozwoju.

ciężkich czasach Polacy dokonali politycznego wy
boru. Słusznego, miejmy nadzieję. Teraz nadeszła pora kolejnych (i
trudniejszych) wyborów, czyli decyzji co do podstawowych proporcji
makroekonomicznych oraz finansowej i instytucjonalnej instrumentacji
ich osiągania. To nie jest tak, że nakreślona wcześniej „Strategia dla
Polski - XXI wiek” i jej cztery filary (szybki wzrost, sprawiedliwy po
dział, korzystna integracja, skuteczne państwo) jest jedyną możliwą opcją
polityki gospodarczej. Jest opcją najlepszą, ale są przecież inne, choć
dość mgliste. Aby jednak ta linia programowa pro bono publico mogła
być realizowana, spełnione muszą być określone warunki brzegowe.
Przede wszystkim oczyszczone dla dalszych reform i działań musi być
przedpole finansowe i instytucjonalne.
Zanim będzie można z odpowiednim rozmachem tworzyć nową
architekturę gospodarki i na tej podstawie stopniować budować nasz
dobrobyt, konieczne jest wdrożenie specjalnego „Pakietu ratunkowego
finansów publicznych i gospodarki”. Jego koncepcja istnieje, a zarys znany
jest decydentom. Wdrożenie pakietu z kolei jest wstępnym warunkiem
powrotu na ścieżkę tempa wzrostu PKB rzędu 5-7 procent rocznie. I to
nie za lat wiele, ale wkrótce. I nie na lat kilka, ale wiele. To jest możli
we nawet w tych ciężkich czasach, choć sztuka to niemała. By jednak

powrót taki stał się realny, spełnionych musi być również szereg warun
ków brzegowych dotyczących sposobów koordynacji polityki gospodar
czej - politycznych i kadrowych, organizacyjnych i merytorycznych. Nade
wszystko zaś programowych. Czy tak się stanie?

zbliżył się do 4,70 złotych za
dolara. Ówczesna Prezes NBP stwierdziła, że jest to poziom właściwy,
odzwierciedlający rzeczywisty stan polskiej gospodarki i kondycję naro
dowej waluty. Gdy kilka miesięcy później opuszczała swoje stanowisko,
też mówiła to samo, mimo że cyferki po przecinku się przestawiły i kurs
na przełomie roku wynosił 4,07 złotego za dolara. Myliła się w obu
przypadkach, podobnie jak jej następca myli się później. Także w tym
roku władze monetarne udzielają sprzecznych wypowiedzi. Dowodzą
one, że nie tylko nie panują nad sytuacją, za którą są merytorycznie
i politycznie odpowiedzialni, ale często mylą przyczyny ze skutkami
i nie do końca rozumieją, co od czego zależy.
Z pewnością zaś od ustawienia parametrów pieniężnych i ich koor
dynacji z polityką fiskalną zależy koniunktura gospodarcza, a więc w dłuższych okresach tempo wzrostu. Oczywiste przy tym jest - choć jak się
okazuje wciąż nie dla wszystkich - że najłatwiej dostosowywać do
zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych parametry
pieniężne, gdyż zmiany w sferze budżetu i podatków są dużo trudniej
sze zarówno ze względów technicznych, jak i politycznych. Niestety,
dostosowania takie nie mają miejsca i nowy rząd myli się licząc, że
wkrótce nastąpią. Zapłacimy za to wszyscy. Zresztą już płacimy.

nie można było spodziewać się po wadliwej
polityce pieniężnej i złej jej koordynacji z polityką budżetową, jak tylko
zamierania tempa wzrostu gospodarczego. Oczywiście, z wszystkimi tego

konsekwencjami dla spadku opłacalności produkcji, podupadania firm
i ich bankructw (także sprywatyzowanych i na nowo założonych w wy
niku oddolnej inicjatywy przedsiębiorców), wypierania niektórych pol
skich producentów z rynków zagranicznych, a w rezultacie także spad
ku dochodów. A spadek dochodów budżetu oznacza automatycznie
konieczność spadku wydatków, jeśli deficyt nie może wzrosnąć ponad
rozsądną miarę. A przecież nie może, przede wszystkim ze względu na
trudności w jego sfinansowaniu.
Teraz zaś nowy rząd i stare kierownictwo NBP ścigają się ze sobą
w weryfikacji prognoz wzrostu w dół. I jeszcze się trochę będą ścigać,
gdyż - o dziwo - nawet w końcu października prognozy banku central
nego na obecny rok są nierealistyczne. I tak więc ostatnio rząd skorygo
wał założenia co do wzrostu PKB na ten rok do 1,5 procent (półtora
roku temu - pamiętajmy - miało to jeszcze być ponad 5 procent!),
a członkowie Rady Polityki Pieniężnej wypowiadający się zbyt wiele
i zbyt często (bo zbyt często się mylący) konserwatywnie do 2 procent.
A przecież będzie jeszcze mniej!
Wydawałoby się, że należy stosować zasadę, iż im częściej ktoś się
myli, tym rzadziej się wypowiada. Jest odwrotnie. Pewnie w myśl zasady,
że w tym zgiełku już nikt się nie połapie, co kto mówi i robi, a tym
samym kto za co odpowiada. A tymczasem tempo wzrostu zamiera. Do
brze, że za dwa miesiące kończy się ten rok, bo gdybyśmy krążyli po
orbicie trochę dalej oddalonej od Słońca, to jeszcze trochę i już głoszono
by minusowe wskaźniki wzrostu gospodarczego. A tak rok 2001 skończy
się wzrostem PKB na poziomie niewiele ponad 1 procent, choć niektóre
niezależne ośrodki - na przykład zagraniczne banki inwestycyjne - ostrożnie
dodają wskaźniki prognozowane przez rząd i NBP, a potem dzielą je
przez dwa i wróżą nam z tych fusów wzrost o 1,7 procent. Pomyśleć, że
kiedyś - nie tak dawno przecież - i te cyferki były odwrotnie ustawione.
Przez rzeczywistość tworzoną odmienną polityką.

w takiej sytuacji wydawać musi się stwierdze
nie Prezesa NBP, że załamanie spadku tempa wzrostu gospodarczego

spowodowane jest niskim tempem wzrostu popytu. Oczywiście, nie
licząc uwarunkowań zewnętrznych, na które tak chętnie u nas (bo nie
wszędzie) od lat zrzuca się odpowiedzialność za swoje błędy. Rzecz
w tym, że w polityce poprzednich lat - tak budżetowej w latach 19982000, jak i w pieniężnej do chwili obecnej - jej autorom i wykonawcom
chodziło właśnie o głębokie wygaszenie popytu, aby w ten sposób ogra
niczyć podwójny deficyt - budżetowy i na rachunku obrotów bieżących. Niestety, zamysł ten nie powiódł się. Obecnie zarówno deficyt
budżetowy, jak i ujemne saldo rachunku obrotów bieżących są prawie
dwukrotnie większe niż przed czteroma-pięcioma laty, a przy okazji
tempo wzrostu jest mniejsze ponad czterokrotnie!
Nie zmienia tego stanu rzeczy pewna poprawa w odniesieniu do
stanu rachunku obrotów bieżących w ostatnim czasie. Z jednej strony
należy postrzegać go na tle wcześniejszych wskaźników, a nie dołowa
nia w roku 1999, które przecież było następstwem załamania eksportu
w związku z błędną polityką kursową. Z drugiej strony poprawa ta na
stąpiła kosztem najgłębszego od początku transformacji kryzysu budże
towego, czego konsekwencje w pełni dopiero odczujemy.
To fakt, że w tym roku obserwujemy pewne pozytywne tendencje
w sferze handlu zagranicznego. Cieszyć to musi tym bardziej, że dzieje
się tak dzięki przedsiębiorczości i pomimo braku wsparcia eksportowej
ekspansji naszych firm polityką pieniężną. Ta poprzez wyśrubowane do
irracjonalnych rozmiarów realne stopy procentowe i zawyżony kurs walu
towy działa akurat w odwrotnym kierunku. Jak można szacować, eksport
w skali tego roku zwiększy się o około 10 procent, podczas gdy import
tylko o 4 procent. Nadal jednak między pierwszym (w wysokości 31
miliardów dolarów) a drugim (około 43 miliardy) występuje ogromna
luka (około 12 miliardów dolarów). Co gorsza, jeśli nie nastąpią radykalne
zmiany w sferze polityki pieniężnej, to w roku 2002 można spodziewać
się wzrostu eksportu już tylko o około 5, a importu o więcej, bo o jakieś
6 procent. Deficyt handlowy zatem ponownie wzrośnie sięgając pułapu
13 miliardów dolarów, a więc aż około 40 procent wartości eksportu.
To wskaźnik rzadko spotykany w warunkach pokojowych.
Dzieje się to wszystko przy rachitycznej wielkości naszego ekspor
tu, która oscyluje w przedziale 17-18 procent PKB. Jest to aż około

trzykrotnie mniej niż w Czechach czy na Węgrzech i dwukrotnie mniej
niż w Bułgarii czy Rumunii. Tak niski udział eksportu w dochodzie na
rodowym dowodzi i tego, że zła koniunktura polskiej gospodarki nie
jest skutkiem niekorzystnej koniunktury na świecie (a dokładniej jego
określonej części, gdyż są kraje - także nasi wschodni sąsiedzi - które
radzą sobie wcale dobrze), ale następstwem niepotrzebnego przestrze
lenia polityki schładzania wewnętrznego popytu.

architekci polityki finansowej realizowanej
w ostatnich latach? Jaki był i jest cel lansowanej przez nich przy pomocy
życzliwych mediów i z taką determinacją realizowanej polityki? Przecież
już nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy od roku co najmniej
- i to nie tylko dyskrecjonalnie, ale publicznie - zaleca poluzowanie
gorsetu i między innymi śmielsze obniżenie stóp procentowych. No, ale
- co skądinąd wiemy - MFW też czasami się myli, może więc mylą się
wszyscy z jednym czy dwoma wyjątkami? Bynajmniej.
Dziś już każdy - ludzie nie znający się na ekonomii i finansach
także - widzi jak na dłoni, że polityka finansowa ostatnich lat jest chora.
Przyniosła nam rozległy kryzys, który przenosi się ze sfery gospodarczej
na społeczną, a za jakiś czas - jeśli ten lot ćmy do ognia nie zostanie
przerwany - również na płaszczyznę polityczną. I nawet próby podpie
rania się osiągnięciami w sferze walki z inflacją nie na wiele się tutaj
zdadzą. To fakt, że jest ona coraz niższa, ale prawdą również jest to, iż
gdyby nie błędy ostatnich lat, to byłaby jeszcze mniejsza. A ponadto nie
zapominajmy, że 30 miesięcy temu - w lutym 1999 roku - inflacja
wynosiła już tylko 5,6 procent. Tak więc obecne 4,3 wcale nie jest
znacznym osiągnięciem zważywszy na koszty, jakie poniosła w między
czasie gospodarka i społeczeństwo.
Autorzy tej polityki zakładali, że restrykcyjna polityka finansowa
i szybka prywatyzacja - która skądinąd często nie była niczym innym
niż wyprzedażą poniżej wartości majątku narodowego obcemu kapita
łowi - przyniosą poprawę mikroekonomicznej efektywności i powrót
na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Mylili się - i mylą się

nadal - ponieważ nie ma na świecie gospodarki, która może rozwijać
się w sytuacji, gdy zwija się popyt wewnętrzny. Teoretycznie jest to
możliwe w małych, otwartych gospodarkach, z wysokim udziałem eks
portu w dochodzie narodowym pod warunkiem, że szybko rośnie po
pyt zewnętrzny na produkty i usługi takiego kraju. Żaden z tych warun
ków nie był spełniony w Polsce. Musiała nastąpić zapaść.
To prawda, że polityką drogiego pieniądza ograniczono niekiedy
zaiste nadmiernie rozpasany popyt konsumpcyjny gospodarstw domo
wych. Niektóre z nich zbyt pochopnie sięgały do finansowania swoich
potrzeb kredytem bankowym, antycypując przyszłe wysokie dochody,
które teraz w wielu przypadkach okazują się iluzoryczne. Jednakże i tu
taj restrykcyjność polityki finansowej i dochodowej - także wobec pra
cowników sfery budżetowej, na których usiłowano ponad miarę zaosz
czędzić i teraz chce się oszczędzać jeszcze więcej - poszła za daleko.
Popyt konsumpcyjny rośnie w tym roku zaledwie o 1,7 procent i zbliżo
ny przyrost PKB nie jest kwestią przypadku.
Dużo gorzej, że ponad rozsądną miarę stłumiono popyt inwestycyj
ny, co w sposób oczywisty odbić się musi na stopie wzrostu gospodar
czego w przyszłości. W krótkim okresie można liczyć na ożywienie ko
niunktury poprzez szersze wykorzystanie istniejących zdolności produk
cyjnych. W dłuższej zaś perspektywie o tempie rozwoju decydują inwe
stycje. Te zaś w tym roku realnie spadają, a w roku 2002 zwiększą się
jedynie o jakieś 2,5 procent. To jest stagnacja. Wzrost inwestycji w takim
kraju, jak Polska, i to w czasach nasilającej się globalizacji i integracji
z Unią Europejską, o 2 procent, to regres.

popyt wewnętrzny rośnie w bieżącym roku o marne
0,3 procent. W takiej sytuacji nie może rozwijać się produkcja, skoro
równocześnie szkodliwa z punktu widzenia stymulowania wzrostu go
spodarczego polityka pieniężna czyni dla coraz większej ilości produ
centów eksport przedsięwzięciem już nie tylko nader ryzykownym, ale
po prostu nieopłacalnym. Pamiętajmy, że wielu eksporterów siłą rozpędu realizuje wcześniej zawarte kontrakty pomimo ich nierentowności.

Albo dlatego, że ich zerwanie byłoby jeszcze bardziej kosztowne, albo
dlatego, iż nie chcą wypaść z już opanowanego rynku, wciąż jeszcze
mając nadzieję, że fanaberie polityki finansowej są przejściowe. Zwłasz
cza teraz, kiedy nastał nowy rząd. Ale czy nastąpią nowe porządki?
Polska jak mało kiedy potrzebuje w tej właśnie fazie reform i polity
ki dostosowań strukturalnych dobrej koordynacji polityki budżetowej i pie
niężnej. Niektórzy na to liczą. Aby się wszakże nie przeliczyli, niezbędne
są zmiany instytucjonalne umożliwiające posługiwanie się wewnętrznie
zgodną polityką finansową przy wzajemnym pozytywnym sprzęgnięciu
obu jej głównych komponentów. Tego nie da się zrobić ani w warun
kach dominacji błędnych doktryn ekonomicznych, ani tym bardziej przy
wadliwych rozwiązaniach systemowych. A tak niestety jest.
Wiele zależy od charakteru oczekiwań uczestników procesów ryn
kowych. Znane są dwie zasadnicze próby ich usystematyzowanego uję
cia. I tak mamy teorię oczekiwań racjonalnych i adaptacyjnych. W Pol
sce zaś od kilku lat mamy praktykę irracjonalnych oczekiwań. Oczeki
wano przecież tego, co stać się nie mogło. No to i się nie stało. Pora
wyciągnąć z tych nauk właściwe wnioski.
Główny z nich wydaje się oczywisty, ale skoro dominuje praktyka
irracjonalnych oczekiwań, może zaiste nawet formułowanie takiej kon
kluzji to zbyt wiele? Nie można przezwyciężyć obecnego kryzysu bu
dżetowego drogą dalszych cięć wydatków i bez powrotu na ścieżkę
szybkiego wzrostu. Ale nie jest możliwe wejście na tę ścieżkę bez istot
nego zwiększenia popytu wewnętrznego. To z kolei nie jest realne bez
drastycznego potanienia pieniądza; dodajmy, że teraz spokojnie można
obniżyć stopy procentowe banku centralnego o 6 do 8 punktów. Nie
jest to także realne przy obecnym zawyżonym o około 20 procent kur
sie walutowym.
Tak więc ten oczywisty wniosek mówi, że trzeba pójść inną drogą
niż ta, którą kroczymy. Niestety, sporo wskazuje na to, że tak nie bę
dzie. Liczy się bowiem na życzliwe wsparcie ze strony polityki pieniężnej. A ona - jak już wszyscy wiedzą - jest „niezależna”. W polskich
warunkach oznacza to, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki swo
ich błędnych działań. Również dlatego, że kieruje się irracjonalnymi
wyobrażeniami o rzeczywistości. A że bezkarnie, to kiedyś będzie zdu-

miewać nie tylko światłych ekonomistów i uczciwych ludzi, ale nawet
historyków. My zaś, niestety, powinniśmy racjonalnie oczekiwać, że
problemy będą się przed nami piętrzyć, choć tempo wzrostu mogłoby
już w najbliższym roku przekroczyć 4 procent, a wkrótce potem sięgnąć
nawet 6 procent. Chyba że nastąpi przełom. Ale to już jest nieracjonalne
oczekiwanie. Przynajmniej na teraz.

co nas czeka w bliższej
i dalszej przyszłości. Dziś przede wszystkim ciekawi jesteśmy, jak pod
stawowe tendencje gospodarcze rzutować będą na standard życia i je
go zmiany w nadchodzących latach. Stąd też z zainteresowaniem śle
dzi się zapowiedzi co do zmian takich wskaźników, jak tempo wzro
stu (albo spadku) produkcji i dochodów czy też skala bezrobocia i in
flacji. Najwięcej uwagi przy tym przykuwają prognozy krótko i śred
nioterminowe. Zaciekawienie przewidywaniami, co będzie działo się
za lat 10 czy 20, jest dużo mniejsze.
Psychologicznie łatwo wyjaśnić taką koncentracją uwagi na doraźnych problemach. Żyjemy przecież w czasach trudnych i ciekawych za
razem. Mniejsze zafrapowanie długofalowymi wizjami bez wątpienia
bierze się i stąd, że nawet przewidywania na okresy krótkie często się
nie sprawdzają. Wielu sądzi zatem, że nie warto zaprzątać sobie głowy
jeszcze bardziej wątpliwymi przewidywaniami na daleką przyszłość. Skoro
nie wiadomo, co nas czeka na wiosnę, to skąd mamy wiedzieć, co nas
może spotkać za pół pokolenia? Aby jednak spotkało nas coś dobrego,
warto o tym cały czas myśleć. Pamiętając, oczywiście, o najbliższej wio
śnie. A nawet i o przedwiośniu.

że prognozy gospodarcze się
zmieniają, o tyle niektórych może zaskakiwać, że czasami dzieje się to
nader szybko. Niekiedy nawet - na przykład w odniesieniu do przewi-

dywanej dynamiki produkcji - tak radykalnie, że wręcz odwraca się
znak stawiany przed wskaźnikiem oczekiwanego tempa wzrostu. Miało
być plus jeden, a teraz mówią, że może być minus jeden. Ale czy zaiste
jest ono oczekiwane? I przez kogo? Na podstawie jakich założeń?
Są to pytania ciekawe nie tylko dla ekonomistów i przedsiębiorców,
ale także - a może zwłaszcza - dla polityków i szerszej publiczności. Na
podstawie głoszonych prognoz bowiem podejmowane są rozmaite decy
zje zarówno przez rządy, jak i korporacje, przez inwestorów i konsumen
tów. Co więcej, warto zrozumieć istotę prognoz oraz ich kaprysy, ponie
waż ich formułowanie i interpretacja, a zwłaszcza komentowanie w me
diach, służy niekiedy manipulowaniu opinią publiczną.
Zastanawiające jest, jak bardzo prognozy - nawet te metodologicz
nie w pełni profesjonalne i opracowywane w oparciu o najlepsze dane
- podlegają emocjom i ciśnieniu chwili. Dotyczy to także takich organi
zacji, jak Bank Światowy, MFW czy OECD, które pod wpływem ostat
nich wydarzeń politycznych wydają się zbyt skore do redukcji wcześniej
przewidywanych wskaźników. Z pewnością chcą one też skorzystać
z nadarzającej się okazji urealnienia wygórowanych i nadmiernie opty
mistycznych przewidywań. Atak terrorystyczny na USA i towarzyszące
mu zamieszanie stworzyły ku temu niecodzienną okazję.
Za tymi organizacjami idą najczęściej inni, którzy z jednej strony
bazują na ich pierwotnych prognozach, z drugiej zaś bardzo silnie
poddają się oddziaływaniu efektu demonstracji. Niby prognozowanie
opiera się na przesłankach naukowych, ale jest z nim trochę tak jak
z modą. Dlatego też nastroje panujące w najbardziej wpływowych or
ganizacjach szybko się rozprzestrzeniają i udzielają innym, często bez
niezbędnej dozy refleksji i krytycyzmu. Tak więc teraz - niezależnie
od poważnych przesłanek sugerujących rewizję niektórych wcześniej
szych przewidywań - zapanowała światowa moda na pesymizm. Nie
bylibyśmy sobą, gdybyśmy i na rodzimym gruncie jej nie ulegli. Trze
ba przecież iść z modą...
Bez mała wszędzie przeto obserwujemy minorowe nastroje w od
niesieniu do prognoz tempa wzrostu światowego handlu i produkcji. Po
okresie nadmiernej euforii - biorącej się między innymi z nieracjonalne
go zapatrzenia się w rzekomy amerykański cud gospodarczy i jakoby

już koniec epoki cykli koniunkturalnych - teraz weszliśmy w fazę nad
miernego defetyzmu. „Nowa gospodarka” - a zwłaszcza jej zewnętrzna
powłoka w postaci nadętego balonu na rynku kapitałowym, który prze
cież musiał pęknąć - ostro wyhamowała, spada więc ogólna dynamika
gospodarcza. A jeszcze bardziej spadają oczekiwania co do pozytyw
nych tendencji na najbliższą przyszłość. Skrajni defetyści widzą ją już
tylko czarno.
Na tle poważnego załamania koniunktury w USA oraz towarzyszącego mu jeszcze głębszego tąpnięcia oczekiwań podmiotów gospodar
czych, największe organizacje międzynarodowe ścigają się w korygowa
niu w dół własnych prognoz, prowokując innych do pójścia ich śladem.
Niekiedy wręcz licytują się same z sobą, w krótkich odstępach czasu
weryfikując w dół własne prognozy, jak chociażby ostatnio uczynił to
MFW. O ile w maju przewidywał wzrost światowego PKB na 2001 rok
jeszcze o 3,2, to w październiku już tylko o 2,6 procent.
Konsekwentnie dla roku 2002 stopa ta spaść powinna według tych
prognoz z pierwotnie zakładanych 3,9 do 3,5 procent. Nie oznacza to
bynajmniej jakiegoś załamania, jak próbują to niektórzy nam wmówić,
gdyż w roku 2002 wzrost światowej produkcji byłby prawie taki sam jak
w roku 1999 (3,6 procent) i aż o jedną trzecią szybszy niż w 2001 roku.
W Polsce zaś w roku 1999 PKB zwiększył się jeszcze o 4,8 procent,
a w roku przyszłym, być może, czeka nas stagnacja.
Oczywiście, dla polskiej gospodarki - ze względu na powiązania
ekonomiczne i geograficzną strukturę handlu - relatywnie największe
znaczenie ma koniunktura w Unii Europejskiej. Dla tego obszaru MFW
obniżył prognozy wzrostu PKB na rok 2001 z 2,4 do 1,8 procent (a OECD
nawet do 1,6), zaś na rok 2002 z 2,8 do 2,2 procent. OECD jednak
prognozuje, że już w końcu 2002 roku region ten powróci do swego
długookresowego trendu wzrostu około 3 procent. We wszystkich tych
przypadkach jest to wyraźnie więcej niż w Polsce.
Pomimo to mnożą się wokół eksperci i analitycy, którzy radykalnie
obniżają wcześniejsze prognozy, uzasadniając to nie własnymi błędami
i zlekceważeniem szkodliwości polityki schładzania koniunktury, ale rze
komym wpływem czynników zewnętrznych. Zawsze znajdzie się jakiś
„dyżurny” kryzys, na który można zrzucać winę za błędy swoich pro-

gnoz, a zwłaszcza polityki. Była Indonezja, Rosja i Turcja, będzie Argen
tyna i inni. „Krajów do bicia” więc nie zabraknie.

organizacji i instytutów naukowych, a także
odpowiedzialnych uczonych, mają to do siebie, że ich autorzy do nich
powracają. Zwłaszcza wtedy, gdy się mijają z rzeczywistością. Wytłuma
czenie odbiorcom, dlaczego wcześniejsze przewidywanie się nie spraw
dziły - a to ze względu na trudne czy wręcz niemożliwe do przewidze
nia zmiany determinantów rozwoju zdarzać się musi - to niezbywalny
element profesjonalizmu i szacunku wobec adresatów prognoz, obojęt
nie czy są nimi rządy, firmy, inwestorzy czy obywatele. Wspomniane
organizacje zawsze tak czynią.
Każda kolejna prognoza nawiązuje do poprzednich i wszechstron
nie wyjaśnia źródła rozbieżności. Najczęściej biorą się one z przyjęcia
mylnych założeń lub też nieprzewidywalnych wcześniej szoków. Zda
rza się jednak, że przyczyną są błędne założenia teoretyczne czy też
niewłaściwe modele ekonometryczne. Porównywanie jednak tego, co
zapowiadano, z tym co się stało, uwiarygodnia intencje prognozujące
go, a tym samym jego przewidywania na kolejne okresy - nawet jeśli
pomylił się co do poprzednich.
Rozliczenie się z publicznie prezentowanych prognoz jest także
elementem kultury politycznej, której nie zawsze starcza. Jeśli coś głosi
się w mediach po to, aby przekonać ludzi do swoich przewidywań, to
po prostu jest się im winnym wyjaśnienia, dlaczego stało albo też dzieje
się inaczej. Gdzie tkwił błąd? Może brać się z nieprzewidywalnego zwrotu
istotnych okoliczności albo też z przyjęcia niewłaściwych założeń lub
złej metody. Wtedy autor odpowiada za błędy warsztatowe.
Chyba że mamy do czynienia nie z obiektywnie opracowywaną
prognozą, ale z subiektywną „pomyłką”. Bywa bowiem i tak, że celowo
wprowadza się opinię publiczną w błąd, sugerując jej jakoby nadcho
dzące drastyczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej po to, aby zrazić ją
do osób prowadzących politykę gospodarczą. Naiwni mogą nawet li-

czyć, że - zważywszy na siłę oddziaływania mediów na oczekiwania,
a oczekiwań na rzeczywistość - „słowo ciałem się stanie” i ich niepobożne życzenia się ziszczą.
Tak było na przykład latem 1995 roku, kiedy to jedna z gazet
lansowała z wielką determinacją fałszywe i tendencyjne prognozy przy
gotowane na partyjne zamówienie przez jeden z ośrodków badawczych.
Gdy już po propagandowej nawałnicy musiały zniknąć z pierwszej stro
ny tytuły, że oto Polska jako gospodarczy „tygrys” Środkowowschodniej
Europy dostaje niby zadyszki, nikt nie zechciał później wyjaśnić, dlacze
go autorzy tamtych prognoz aż tak bardzo się pomylili. Zła metodolo
gia? Niedoskonała teoria? Jakiś nie przewidywany, szczęśliwy dla Polski
traf, że „tygrys” zdechł nie wtedy, a dopiero kilka lat później, wskutek
innej już polityki? Co też spowodowało, że „tygrys” nie dostał zadyszki
i mimo zapowiedzi (życzeń?) gazety, że tempo wzrostu PKB spadnie do
„tylko” 4 procent, w końcowych kwartałach realizacji „Strategii dla Pol
ski” przekraczało ono 7 procent?
Bywa też i tak, że te same ośrodki i eksperci przeginają w drugą
stronę, jeśli z kolei chcą posłużyć się prognozami jako instrumentem
wspierania błędnej polityki rządu i osób, których z jakichś względów
(najczęściej nie bezinteresownie) lubią i cenią (z reguły nie bez od
wdzięczania). Wtedy intencjonalnie zawyżone (czyli zafałszowane) pro
gnozy stopy wzrostu w przyszłości mają poniekąd substytuować jego
doraźnie marny poziom.
Tak właśnie było, kiedy to jeden z często się mylących i równie
często przywoływanych w gazetach doradców ministra finansów głosił,
że oto w roku 2000 wzrost PKB wyniesie 6 do 7 procent. A przecież
z każdej naprawdę profesjonalnej prognozy wynikało jasno, że gospo
darka jest przechłodzona i nie przyspiesza, tylko coraz bardziej zwalnia;
w końcu tempo wzrostu wyniosło ledwie 4 procent i dalej drastycznie
spadało. Otóż tego typu pomyłki to nie są warsztatowe potknięcia i me
todologiczne wpadki, choć i to się zdarza. Są to świadome przekłama
nia służące jako instrumenty polityki - tej niegospodarczej. Dlatego też
z zasady nie wraca się u nas do uprzednich prognoz, bo niejednokrot
nie wiązać musiałoby się to z kompromitacją jakże wielu, niezależnych
oczywiście, instytutów badawczych i analityków.

Czego teraz można się spodziewać i jak obecnie nale
ży prognozować tendencje gospodarcze? Pozostawmy na razie świat,
powtarzając może tylko, że od tendencji występujących w globalnej
gospodarce doprawdy aż tak wiele w Polsce nie zależy. U nas bowiem
o dynamice produkcji w prawie czterech piątych decyduje popyt we
wnętrzny. Jeśli on jest stłamszony, takoż i jest z ogólną koniunkturą.
Jaka zatem może ona być w następnym roku i potem?
To zależy od strategii i programu działań. I dlatego wolę - jak za
wsze w podobnych przypadkach - kreślić alternatywne scenariusze i pod
powiadać słuszne rozwiązania polityce gospodarczej, niż formułować bierne
prognozy. Własnych zresztą nie opracowuję, a korzystam z najlepszych
przygotowywanych przez naprawdę niezależne ośrodki. Mylę się wtedy
tak samo jak one. Jak chociażby wtedy, gdy tak samo jak one nie zakłada
łem, że chora polityka pieniężna będzie tak długo kontynuowana. Gdy
bym to założył, to oczywiście prognozowałbym już dawno na ten rok nie
więcej niż 1,5 wzrostu PKB. I jeszcze mniej na rok następny.
Wiedząc wszak, co od czego w procesach rozwojowych zależy
i jaki jest punkt startu, na rok 2002 można zakreślić dosyć szeroki prze
dział scenariuszy ewolucji sytuacji gospodarczej. No, może niekoniecz
nie rozwoju, gdyż - jeśli tylko przyjąć, że nadal nie nastąpi stosowny
przełom w polityce finansowej - prawdopodobna, niestety, jest nawet
recesja. PKB może spaść w przyszłym roku otyle mniej więcej, o ile
w tym rośnie. Jedni nam tego życzą, inni - metodologicznie poprawnie
wobec przyjętych przez siebie założeń - tak to widzą. Tak więc przełom
mileniów wyszedłby nam zupełnie na zero.
Ale nadal jest możliwy - bo jeszcze nie jest za późno - taki zwrot
w polityce pieniężnej i budżetowej, że miast dalej się obniżać, już od
pierwszego kwartału nowego roku dynamika produkcji zacznie po
nownie się zwiększać. Wówczas za rok o tej porze nie będzie nam
dochód narodowy spadał, ale rósł, być może nawet o 4 procent. Czy
tak będzie, to zależy nie od pasywnych prognoz czy scenariuszy, ale
od aktywnej polityki.

Wraca zatem pytanie, od czego z kolei ona zależy i dlaczego wciąż
jest tak koszmarnie zła? Dlaczego - skoro można skokowo przyspie
szyć tempo wzrostu produkcji - już prawie nikt, łącznie z nowym
rządem, tego nie przewiduje? Pewnie dlatego, że w Polsce trafne pro
gnozowanie wymaga bardziej kunsztu w rozpoznawaniu meandrów
politycznych niż doskonałości warsztatu ekonometrycznego. No, ale
przecież w rządzie mamy polityków, a nie ekonometryków. Dlaczego
więc tracimy czas? Szkoda go. Tym bardziej, że jeden jest tylko rok
2002. Jak i każdy następny.

A my wciąż nie potrafimy go dobrze wykorzystać.
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki i poziom produkcji, a nade
wszystko standard życia dziesiątków milionów Polaków mogły już być
dużo wyższe. Co ważniejsze, powinny i mogą się one poprawiać w na
stępnych latach - począwszy od tego, co za progiem - w tempie zna
czenie większym, niż to jest zapowiadane. Czas biegnie, a Polska go
spodarka - bynajmniej. Raczej grzęźnie. Onegdajszy lider transformacji
dzisiaj pociesza się tym, że nie spadł z listy kandydatów do Unii Euro
pejskiej. Możliwości oraz szans rozwojowych straciliśmy już wiele. Ale
przed nami przyszłość, mamy więc do stracenie jeszcze więcej...

nie tylko kolejny rok, ale także pewien rozdział
w najnowszej historii polskiej gospodarki. Przyjdzie chwila, gdy zosta
nie ona rzetelnie i uczciwie oceniona. I to nie przez współczesnych
polityków, ale przez historię właśnie. Nie wiem, jak zechce ona na
zwać poszczególne okresy na dłuższej historycznej skali dotychczaso
wego przebiegu transformacji systemowej i społeczno-gospodarczego
rozwoju (albo czasami jego braku), ale z pewnością w odniesieniu do
pierwszego posocjalistycznego dwunastolecia wyraźnie wyodrębni trzy
podokresy: 1990-93, 1994-97 oraz 1998-2001. Określam je adekwatnie
do rezultatów polityki gospodarczej. I tak oto przeszliśmy od okresu
„szoku bez terapii” poprzez „Strategię dla Polski” do „schładzania bez
sensu”. Jeśli tylko ktoś bardziej wnikliwie pochyli nad faktami, to od

razu spostrzeże, jak trafnie te nazwy oddają istotę procesów zachodzą
cych w minionych czteroleciach.
Nie jest przy tym kwestią przypadku, że trzy kolejne epizody trwały
po cztery lata każdy. Były one bowiem skutkiem realizacji określonych
koncepcji teoretycznych oraz wyznawania pewnych opcji i preferencji
ideologicznych. Stąd wywodziły się kierunki polityki gospodarczej, nie
kiedy ujęte w formalne programy, innym razem jedynie podporządko
wane jakiejś doktrynie albo też grupie interesów. Faktem pozostaje, że
cele i instrumenty polityki, a nade wszystkie rezultaty podejmowanych
(i zaniechanych) działań były odmienne w latach 1990-93, 1994-97 i 19982001, nadając każdemu okresowi odmienną charakterystykę.
Nie sposób przy tym nie zauważyć daleko posuniętej zbieżności
i podobieństw pomiędzy pierwszym i trzecim z tych okresów. Odnosi
się to do wielu zjawisk i procesów gospodarczych. Dobitnie pokazują
to jakże różne w porównaniu do lat 1994-97 tendencje w sferze dyna
miki produkcji i newralgicznych czynników ją kształtujących, w tym
przejście od początkowego załamania gospodarczego do okresu szyb
kiego wzrostu stymulowanego ekspansją eksportu (ang. export led)
w trakcie realizacji „Strategii dla Polski”, a następnie jego zupełnego
wyhamowania - do stagnacji obecnie - w latach wolnego wzrostu
żywionego importem (ang. import fed).

Zważywszy, że nawą państwa i gospodarki na początku i końcu
poprzedniej dekady kierowały te same siły polityczne, a po części te
same osoby, łatwo to zrozumieć. Smutne - a dla nich samych kompro
mitujące - jest tylko to, że nie potrafiły wyciągnąć właściwych wnio
sków ze swoich ewidentnych błędów popełnionych wcześniej, skoro
dziwnym demokratycznym trafem miały ku temu możliwość później.

poniekąd mowa, to pamiętajmy, że w bardzo już
odległych czasach ludzie posługiwali się pismem obrazkowym. Nie tyl
ko dlatego, że liternictwo nie zostało jeszcze rozwinięte, ale również
i z tej przyczyny, iż uważali rozmaite obrazki za lepszą formę wyrażania
swoich myśli i emocji, ale także formułowania analiz i ocen. A często
również życzeń. My współcześnie też tak niekiedy czynimy, chociażby
wysyłając sobie życzenia. A to imieninowe, a to urodzinowe; a to świąteczne, a to noworoczne. Teraz właśnie jest pora na te noworoczne.
Ślę więc wszystkim Czytelników kartki noworoczne. Takie specy
ficzne wszakże, aby w przeddzień nowego roku i, być może, nowego
okresu dobrze zapamiętali sobie te lata, które niedawno minęły. Wszyst
kie dwanaście po roku 1989. Bo jest co pamiętać. A skoro czasami
pewne fakty zamazują się w pamięci - zwłaszcza, że nad taką amnezją
usilnie pracuje machina propagandowa związana z siłami politycznymi
i grupami interesów odpowiedzialnymi za marną obecnie formę pol
skiej gospodarki - to trzeba co nieco przypomnieć.
Także posługując się „pismem obrazkowym”, czyli w tym wypad
ku wykresami ilustrującymi z krzyczącą wyrazistością, jak naprawdę
zmienia się rzeczywistość. Jak radykalnie w porównaniu z latami 199093 - kiedy to zaaplikowano społeczeństwu i gospodarce zbyt wiele
zbytecznych szoków, zarazem osiągając jakże mało w sferze terapii
- sytuacja poprawiała się w latach 1994-97. Wtedy bardzo szybko ro
sła nie tylko produkcja, ale w ślad za nią także zatrudnienie i płace
realne oraz świadczenia emerytalne. Bo wtedy była i strategia, i była
ona realizowana dla Polski.

Z kolei na tle poprzedniego czterolecia dramatycznie pogorszyła
się sytuacja wlatach 1998-2001. A to dlatego, że intencjonalnie, ale
zarazem bez sensu schłodzono koniunkturę gospodarczą. Kto nie wie
rzy, niech popatrzy na nasze kartki noworoczne. Czyż może być coś
bardziej wymownego? Przecież cztery lata temu wpierw zapowiadano
wręcz przyspieszenie tempa wzrostu, potem zaś - w obliczu oczywistej
niezdolności nawet do jego utrzymania - zaczęto „schładzać”. No więc
nie ma sie co dziwić, że jest „zimno”.

tempa wzrostu miało jakoby służyć zasad
niczej poprawie sytuacji w zakresie równowagi zewnętrznej i szybsze
mu stłamszeniu inflacji. Ale tak naprawdę i to się nie udało, pamiętajmy
bowiem, że inflacja zanim ostatnio wyraźnie spadła, to wpierw bardzo
wzrosła! Ponadto skala postępu w tym zakresie jest w obu minionych
czteroleciach w zasadzie taka sama.

Innymi słowy, gdyby tylko w latach 1998-2001 kontynuować polity
kę z okresu „Strategii dla Polski”, to inflacja byłaby nie większa niż
obecnie (a może i mniejsza), ale za to poziom aktywności gospodarczej
i życia ludności byłby zasadniczo, bo aż o kilkanaście procent wyższy.
A to jest różnica!
Schładzanie koniunktury miało też poprawić saldo rachunku obro
tów bieżących. Fakt, że kształtuje się ono lepiej niż dwa lata temu, ale
oczywistą prawdą jest i to, iż jest mniej korzystne niż przed czterema
laty. Co więcej, wówczas aż w 93 procentach było pokrywane dopły
wem długoterminowych inwestycji bezpośrednich, co dowodziło zdro
wia naszej gospodarki. Teraz natomiast gros finansowania to krótkoter
minowy kapitał spekulacyjny przyciągany do Polski (i na jej koszt)
irracjonalnie zawyżonymi stopami procentowymi.

Pozostaje więc tylko życzyć wszystkim Do Siego Roku! Życzę więc
od serca. Ale jako racjonalista wiem, że losy ludzi i gospodarki nie
zależą od życzeń, tylko od skuteczności polityki finansowej i społecz
nej, a zwłaszcza umiejętnego ich koordynowania. Trudno wszak liczyć
na jakąś bardziej odczuwalną poprawę sytuacji, skoro ich toczenie się
błędnym torem nadal osłabia nasze zdolności rozwojowe. Wynika to nie
tylko z wyhamowania tempa wzrostu, ale wręcz kryzysowego załama
nia inwestycji. A na długą metę to one decyduję o wzroście.

Tak więc życzę, aby w Nowym Roku ponownie nastąpił radykalny
zwrot w kierunkach realizowanej polityki gospodarczej. Tylko tym ra
zem - podobnie jak z początkiem 1994 roku - we właściwą stronę. Bez
tego nie mamy szans na dobrą przyszłość. A do życzeń załączam te
siedem kartek noworocznych. Ode mnie wszakże pochodzi tylko środ
kowa ich część - lata 1994-97. Oby podobnie wyglądały lata 2002-05.
Na razie zaś SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

zarówno w kraju,
jak i zagranicą - zgadzają się, że kilkuletnie schładzanie koniunktury
bardzo zaszkodziło polskiej gospodarce. Mogliśmy szybko zmniejszać
olbrzymi wciąż dystans dzielący nas od gospodarek wysoko rozwiniętych, zwłaszcza wobec Unii Europejskiej, a tymczasem różnice w po
ziomie rozwoju ponownie, podobnie jak na początku lat 90., narastają.
Mogliśmy zmierzać do tego, aby jak najwięcej osób mogło żyć na
wysokiej stopie, a tu nadal trwa oddalająca nas od tego wyniszczająca
polityka oparta na wysokiej stopie procentowej. Co prawda, w ze
szłym roku produkt krajowy brutto przypadający na jednego miesz
kańca zwiększył się o ponad 500 dolarów i sięgnął kwoty 4.600, ale
przede wszystkim wskutek szkodliwego wzmocnienia kursu wymien
nego złotego. Korzystają na tym tylko importerzy oraz zamożniejsze
grupy ludności, które mogą sobie pozwolić na wydawanie znaczącej
części dochodów zagranicą. Skorzystać mogą również ci, którzy wy
korzystają (i spłacą na czas) relatywnie niżej oprocentowane kredyty
zaciągnięte w obcej walucie.
W ubiegłym roku kurs złotego wzrósł realnie o 5,9 procenta wobec
dolara USA i aż o 8,7 (po wzroście w roku 2000 o 5,1 procent) w sto
sunku do euro, waluty istotniejszej z punktu widzenia naszych zewnętrz
nych stosunków ekonomicznych. Natomiast PKB realnie zwiększył się
zaledwie o 1,1 procent. Podobnego wskaźnika spodziewać się można
w tym roku. Coraz bardziej zostajemy z tyłu, choć mogliśmy już sporo
wysforować się nie tylko pośród państw aspirujących do Unii Europej
skiej, ale wszystkich krajów posocjalistycznych.

dlaczego tak się dzieje? Dlaczego
polska gospodarka utraciła impet wypracowany z takim trudem i wbrew
zapowiedziom polityków i społecznym oczekiwaniom, skądinąd uza
sadnionym, tak szybko przeszła z fazy rozkwitu do stagnacji? Rząd pre
miera Millera za ten stan rzeczy wini przede wszystkim poprzednią
ekipę oraz bank centralny. I słusznie, aczkolwiek już wkrótce w po
wszechnym odbiorze ocena ta się zatrze i opinia publiczna zacznie
obarczać nowy rząd odpowiedzialnością za piętrzące się coraz dotkli
wiej trudności. Takimi meandrami bowiem przebiega polityka. Nas inte
resuje jednakże przede wszystkim ekonomiczny aspekt sprawy, jak i chęć
dopomożenia w pragmatycznym rozwiązaniu narastającego syndromu
„sytuacji bez wyjścia”. Niezwykle bowiem irytujące musi być dla wszyst
kich - a już najbardziej dla Bogu ducha winnego społeczeństwa - tkwienie
w obecnej sytuacji, w której rząd i bank centralny nie są w stanie dojść
do porozumienia. No bo nie są. I to bynajmniej nie z winy rządu.
Aby pojąć, dlaczego tak jest, wpierw trzeba raz jeszcze wskazać
na przyczyny załamania koniunktury i stagnacji gospodarczej. Otóż
poprzedni rząd - wtedy przy wsparciu NBP - usiłował zmniejszyć
inflację ograniczając popyt finalny we wszystkich jego formach. Nie
byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby to właśnie czynniki popytowe
stymulowały zwyżkową tendencję cen, a mechanizmy konkurencji ryn
kowej nie działały. Faktycznie zaś inflacja miała głównie charakter
kosztowy, co zresztą okazało się ewidentne, gdy wzrosła ona skoko
wo w roku 1999 pomimo ostrej polityki ograniczania popytu. Zmniej
szano dynamikę popytu inwestycyjnego przedsiębiorstw aż po ubie
głoroczny bezwzględny spadek poziomu inwestycji. Zmniejszano po
pyt sektora domowego, hamując bezpośrednio i pośrednio tempo wzro
stu dochodów osobistych, zarówno płac, jak i emerytur. W ubiegłym
roku tylko dzięki wzrostowi popytu konsumpcyjnego o 2,2 procent
udało się jeszcze uniknąć recesji. Zmniejszano popyt sektora rządowe
go, tnąc wydatki państwa. Intencjonalnie miało to doprowadzić do
prawie zrównoważonego budżetu, natomiast w rzeczywistości mamy
do czynienia z jego największym kryzysem po roku 1989.

Występuje tu zresztą ciekawa analogia. Otóż wtedy także dążono
do ograniczenia deficytu poprzez drastyczną politykę deflacyjną, a więc
zmniejszając instrumentami finansowymi popyt ludności i przedsiębiorstw.
Wszakże przy okazji ewidentnego „przestrzelenia” polityki stabilizacyj
nej, po złudnej nadwyżce budżetowej w jednym jedynym 1990 roku,
zaraz potem ponownie pojawiła się rosnąca dziura budżetowa. W sto
sunku do budżetu centralnego w roku 1991 wyniosła ona 3,4, a w 1992
aż 6,7 procent PKB. Teraz ponownie zbliżamy się do takiej granicy,
gdyż znowu podobnymi metodami radykalnie zawężono bazę podatko
wą. Jest nią po prostu aktywność gospodarcza, a dokładniej - opłacal
ność produkcji i czerpane z niej zyski, które można opodatkować dla
dobra ogółu. Jeśli zaś przedsiębiorstwom ogranicza się możliwości zby
tu, to spada ich rentowność i coraz mniej mogą łożyć do naszego dziu
rawego, ale wspólnego worka.
I tak gospodarka wchodzi w spiralę: ograniczanie popytu - zawę
żanie rynku - redukcja zbytu - spadek aktywności gospodarczej - więk
sze bezrobocie - mniejsza rentowność - większy deficyt - ograniczanie
popytu. Gorzej, że wyjścia z takiej sytuacji poszukuje się w dalszym
jeszcze ograniczaniu popytu. To prowadzić może już tylko do recesji
i otwartego kryzysu.

o stopy procentowe - obok
wątku stricte politycznego, który niestety utrudnia racjonalne zachowa
nia - dotyczy właśnie popytowych następstw ich poziomu. A jest on ze
wszech miar zdecydowanie za wysoki. Rację ma zatem rząd (i przytłacza
jąca większość fachowców oraz opinia publiczna), który słusznie doma
ga się dalszej redukcji stopy procentowej jako absolutnie koniecznego
(choć na dłuższą metę niewystarczającego) warunku wpierw ożywienia
produkcji, a potem ponownego przyspieszenia tempa jej wzrostu.
Pomimo obniżenia w 2001 roku nominalnego poziomu podstawo
wej stopy procentowej o 7,5 punktów, nadal jest miejsce na jej redukcją
- i to nawet o kolejne 5 punktów. Warto pamiętać tu o dwu faktach. Po
pierwsze, wcześniej - od jesieni 1999 roku do końca roku 2000 - NBP

kilkakrotnie podwyższał stopy procentowe, najczęściej w niewłaściwy
sposób, bo albo w złym momencie, albo na nieodpowiednią skalę. Po
drugie, w międzyczasie istotnie spadła inflacja, choć warto pamiętać, że
trzy lata temu - w lutym 1999 roku - wynosiła ona mniej niż na przy
kład rok czy dwa lata temu.
I tak oto w rok 2002 weszliśmy z siedmioprocentową realną stopą
procentową. Jeśli odnieść ją nie do cen konsumpcyjnych, a produkcyj
nych - po których jedne przedsiębiorstwa sprzedają innym materiały
i środki do produkcji - to jest ona jeszcze wyższa i sięga pułapu 10
procent! Zaciągając zatem kredyt obrotowy na sfinansowanie ciągłości
zaopatrzenia i produkcji, rentowność musi być co najmniej kilkunastoprocentowa, aby produkcja w ogóle się kalkulowała. Przy tak drogim
pieniądzu drastycznie hamowany jest rozwój przedsiębiorczości i kolej
ne sektory oraz firmy wpędzane są w obszar nieopłacalności produkcji.
W ślad za tym ulega ograniczeniu jej zakres, rośnie bezrobocie i spadają
wpływy, a wkrótce potem również wydatki budżetowe. Ten fatalny stan
odczuwa coraz więcej z nas, nie tylko ubożejący beneficjenci budżetu.
Maleje pozabudżetowe wsparcie imprez kulturalnych i sportowych, sty
gnie rynek reklam, nasilają się patologie społeczne.
Jednakże polityka wysokich realnych stóp procentowych nie wszyst
kim doskwiera. Skoro aż tak je wyśrubowano - nie bez wpływu rad
płynących z zewnątrz - to z pewnością są one atrakcyjne dla tych,
którzy dysponują nadwyżkowym strumieniem dochodów, które można
przy tej sposobności przekształcić w kapitał. I tak właśnie się dzieje,
choć niestety jest to głównie kapitał spekulacyjny. Warto dostrzec, że na
Węgrzech inflacja jest dwukrotnie wyższa aniżeli w Polsce (odpowied
nio 7,1 i 3,6 procent), natomiast krótkoterminowa stopa procentowa jest
tam o jedną piątą niższa (odpowiednio 9,6 i 11,8 procent). Podobne
przykłady można mnożyć.

ogólnego ryzyka inwestycyjnego (w tym stabilność polityczną) oraz na
zróżnicowanie stóp procentowych pomiędzy rynkami tego samego typu.
My - jak wiadomo - „wyłaniamy się”, stąd też porównywani jesteśmy
z krajami z tej samej kategorii, chociażby z Chile czy Czechami. I aż
samo się prosi, aby transferować miliardy dolarów do Polski, skoro
oprocentowanie krótkoterminowych inwestycji portfelowych jest u nas
dla lokujących tak korzystne, a jednocześnie tak kosztowne dla nas.
Każdy bowiem wiedzieć powinien, że wysokie koszty obsługi długu
publicznego obciążają budżet państwa, a więc kieszeń podatnika. W ten
oto sposób NBP przyczynia się do relatywnie wyższego poziomu podat
ków albo - alternatywnie - względnie niższego poziomu wydatków
budżetowych na finansowanie usług socjalnych, inwestycje w kapitał
ludzki czy rozwój infrastruktury.
Nic dziwnego, że wywołuje to irytację rządu, musi on bowiem
odpokutować za cudze grzechy i płacić wygórowane odsetki od długu
publicznego, odbierając społeczeństwu „od ust” to, co mogłoby tam
trafić w wypadku bardziej sensownej polityki NBP. Nie stoimy jeszcze
w obliczu tak drastycznych wyborów jak niedawno ostatnio Argentyna,
gdzie skrajna polityka monetarna (w istocie podobna w swej treści do
naszych fanaberii) doprowadziła do ostrej alternatywy: wypłacać na
bieżąco emerytury czy też odsetki od zagranicznego długu? Jednakże
jeszcze kilkanaście miesięcy kontynuacji dotychczasowej polityki, zwłasz
cza pieniężnej, i będzie podobnie...
Co zaś tyczy się krajowych podmiotów, to irracjonalnie zawyżone
stopy procentowe niszczą naszą tkankę gospodarczą. Po pierwsze, sku
tecznie zniechęcają przedsiębiorstwa do inwestowania w rozwój mocy
wytwórczych, co nie tylko wielce szkodzi bieżącej koniunkturze, ale jesz
cze bardziej zemści się w przyszłości z powodu niedorozwoju bazy mate
rialno-technicznej polskiej gospodarki. Po co bowiem angażować środki
w inwestycje rzeczowe, skoro więcej, łatwiej i szybciej (na koszt państwa,
podatnika i przyszłości) można wyciągnąć z inwestycji portfelowych?
Po drugie, kolejną iluzją kolejnego już prezesa NBP jest, że wysokie
stopy procentowe bezwarunkowo zachęcają ludność do oszczędzania.
Akurat jest tak, że dynamika depozytów bankowych ostatnio słabnie,
gdyż oszczędności są w pierwszym rzędzie funkcją poziomu i dynamiki

dochodów realnych, a nie wysokości stóp procentowych. Jeśli nie ma
z czego oszczędzać - a dotyczy to już ponad 80 procent gospodarstw
domowych - to żadne stopy, obojętnie jakby nie zostały wyśrubowane,
niewiele tu zmienią. Można wysłać całą naszą Radę Polityki Pieniężnej
i Zarząd NBP do Zairu albo Afganistanu i nawet jeśli ustawią tam stopy
procentowe na poziomie dziesięciokrotnie wyższym niż w Polsce, to
i tak miejscowa ludność nie będzie oszczędzała. Nie ma z czego.
Tak więc droga do podniesienia poziomu oszczędności w naszym
kraju - a jest to niezbędny warunek finansowania długotrwałego i szyb
kiego wzrostu produkcji - prowadzi przede wszystkim poprzez wzrost
poziomu dochodów realnych, a nie realnych stóp procentowych, te
bowiem mogą odgrywać przypisywaną im rolę tylko w ściśle określo
nych warunkach. Ponadto zawyżone stopy procentowe nie tyle zwięk
szają masę oszczędności, ile zmieniają ich strukturę odciągając wolne
środki z rynku kapitałowego, zwłaszcza z giełdy, do banków. Te zaś
bardziej zainteresowane są zakupem przynoszących wysokie odsetki
obligacji rządowych niż kredytowaniem mało opłacalnej produkcji. I tak
obraca się kolejne błędne koło oliwione przez NBP...

W jakimś stopniu ze względu na opieranie się na fałszywych teo
riach. Laicy i ludzie „spoza branży” nie zdają sobie sprawy, jak olbrzy
mia wśród ekonomistów i polityków gospodarczych jest siła przywiąza
nia do wyznawanych idei. Ba, nawet gdy się już w nie samemu nie
wierzy, to nadal górę bierze swoisty fundamentalizm. Stąd właśnie ta
irracjonalna ortodoksja monetarystyczna, którą jak fałszywą religię głosi
i wyznaje się także wtedy, gdy inni już od dawna gołym okiem widzę, iż
prawda i sens tkwią gdzie indziej.
W jakiejś mierze ze względu na konflikty interesów, przy czym nie
należy postrzegać ich głównie na płaszczyźnie dychotomii: kraj versus
zagranica. To jest nieporozumienie. Przecież zupełnie dobrze na tej
polityce wychodzi znaczna część rodzimego sektora finansowego oraz
handlu i ich polityczne zaplecze (a także część rynku reklam i mediów).
Nic przeto dziwnego, że mniej czy bardziej jawnie wspierają one upra
wianą politykę i jej autorów, którzy - choć szkodzą zdecydowanej więk
szości - im niezgorzej służą.
W jakiejś mierze wreszcie także ze względów psychologicznych
i politycznych. Skoro nie ma się racji, to trzeba iść w zaparte i wmawiać
innym (i sobie, aż do uwierzenia), że się ją ma. Głębsza bowiem i tak
pożądana ze względu na dobro ogółu zmiana polityki pieniężnej ozna
czałaby przyznanie się do błędów. Ale przecież zawsze można z tego
wybrnąć głosząc, że zmieniły się warunki działania. Inaczej i tak zmie
nią się one szybko. Na jeszcze gorsze.

ekonomicznych debat wystrzegać się zbyt
dramatycznych określeń, to pora już powiedzieć jasno, że Polska stoi na
rozdrożu. Wyrazem braku rozeznania materii rzeczy albo, co gorsza,
obłudą części polityków i ekonomistów jest podtrzymywanie fałszywe
go twierdzenia, że przebieg transformacji ustrojowej i procesów rozwo
jowych w naszym kraju jest w zasadzie prawidłowy. Pojawiające się
trudności są głównie skutkiem splotu niekorzystnych jakoby uwarunko
wań zewnętrznych. Znikną one, to znikną i problemy. Bynajmniej. Rzecz
w tym, że trudności się nie pojawiają, tylko piętrzą, a bariery wzrostu
i czynniki pogarszające jakość życia coraz szerszych kręgów społeczeństwa nie mają źródeł zewnętrznych tylko przede wszystkim wewnętrz
ne. Wypadałoby wyciągnąć z tych konstatacji fundamentalne wnioski.
Polska wciąż jeszcze może być krajem sukcesu, ale wcale nie musi.
Leżąc z sercu Europy może dać zepchnąć się na peryferie globalnej
gospodarki. Jeszcze kilka lat kontynuacji obecnego marazmu w produk
cji, a pewne historyczne szanse mogą zostać zaprzepaszczone.

po przejęciu rządów po wyborach
jesienią 1997 roku przez koalicję AWS-UW i w konsekwencji wdrożeniu
błędnej i szkodliwej koncepcji „schładzania gospodarki” - realizuje się
w gruncie rzeczy tę samą linię polityki gospodarczej. Ostatnich kilka
miesięcy także nie przyniosło w tej kwestii jakościowej zmiany. Głów
nie ze względu na inercję procesów reprodukcji makroekonomicznej,

ale - obawiać się można - także z powodu intelektualnej i politycznej
niemocy dokonania pożądanego i radykalnego zwrotu w kierunkach
polityki gospodarczej i jej instrumentarium, między innymi ze względu
na naciski wywierane przez zagranicę oraz ograniczenia, jakie narzuca
niezależny bank centralny. To zawęża rządowi pole manewru, ale by
najmniej nie usprawiedliwia go w zbyt rachitycznych działaniach na
rzecz przerwania trwającego impasu i stagnacji.
Okres, jaki upłynął od przejęcie władzy przez obecną koalicję, po
dobnie jak poprzednie lata wykorzystany został na ograniczanie popytu
sektora gospodarstw domowych i państwa, co dokonuje się głównie po
przez rozmaite dostosowania zaproponowane w przyjętym przez Sejm
budżecie na rok 2002, a także w niektórych innych decyzjach podjętych
podczas minionych miesięcy. Jak dotychczas polityka obecna od po
przedniej różni się głównie retoryką, a nie meritum.
Oczywiście, pięć miesięcy nowych rządów to za mało, aby zmienić
rzeczywistość, ale w pewnych politycznych warunkach - a obecnie są one
spełnione wolą społeczeństwa, które określonego zwrotu żąda i oczekuje
- jest to okres na tyle długi, aby wyraźnie taki zwrot przygotować i pokazać
publicznie jego istotę. Z pewnością zaś jest to okres wystarczający, aby
przedstawić klarowną wizję zamierzonej polityki i naszej przyszłości. Wiele
takich elementów - ale tylko elementów i to słabo z sobą powiązanych
- zawiera przyjęta ostatnio „Strategia gospodarcza rządu SLD-UP-PSL”. Być
może, uda się na bazie tego zarysu coś pożytecznego osiągnąć.
W polityce gospodarczej przeważać muszą elementy kontynuacji; to
zrozumiałe. I dlatego też należy kontynuować zdecydowaną większość
posunięć poprzedniego rządu, ponieważ były one słuszne. Ale tak to już
jest, że dyskusje koncentrują się najczęściej na wątkach krytycznych. A po
lityka „schładzania”, która doprowadziła Polskę do najniższego tempa
wzrostu pośród państw aspirujących do Unii Europejskiej - i to w tak
kluczowym okresie negocjacji - zasługuje na niezwykle surową naganę.

ciu - został przyjęty przez poprzedni Sejm w rezultacie układu zawartego
pomiędzy podupadającymi partiami AWS i UW, w wyniku którego były
szef tego ostatniego ugrupowania został prezesem banku centralnego. Ma
to swoje implikacje w kontynuacji wadliwej i uniemożliwiającej rychłe
ożywienie polityce, tym razem pieniężnej. To jest duży problem, gdyż bez
jej radykalnego zwrotu należy oczekiwać w sferze realnej więcej kontynu
acji niż zmian na lepsze. Tak więc cenę kompromitacji jednych płacą inni.
Naiwnością przy tym byłoby oczekiwać, że środowisko ekonomi
stów i polityków gospodarczych (nie mówiąc już o tych pozostałych)
dojdzie do porozumienia w sprawie li tylko obecnego stanu polskiej
gospodarki, a cóż dopiero przyczyn, które doń doprowadziły, nie mówiąc już o sposobie przezwyciężenia trapiących nas bolączek. To nie
jest możliwe ze względów ideologicznych i merytorycznych, politycz
nych i intelektualnych, psychologicznych i pragmatycznych. Najważniejsze
zatem, aby debaty toczyły się w rzetelnej i profesjonalnej atmosferze,
przy starciach na argumenty i szacunku dla wymowy faktów, ale zara
zem zrozumieniu występowania jakże niekiedy odmiennych interesów
i nazywaniu ich po imieniu. Zbyt często bowiem spory w istocie doty
czą właśnie odmiennych interesów, a nie różnic w poglądach, jak to
wydawać by się mogło na podstawie obserwacji powierzchni zjawisk.
I tak krok po kroku, rok po roku - choć różne one były i być
jeszcze mogą - brnęliśmy po grząskim gruncie transformacji, przy okazji
zaniedbując (oczywiście, z wyjątkiem lat 1994-97) rozwój. A są to dwie
odrębne sprawy, dwa różne problemy, które twórczo podejmować musi
polityka gospodarcza. Nie wolno mylić środków z celami. Rozwój spo
łeczno-gospodarczy i wzrost gospodarczy wymaga co najmniej takiej
samej troski polityki jak reformy strukturalne i instytucjonalne, które
z wiadomym dla sfery realnej i stanu finansów publicznych skutkiem
wciąż były wybijane na czoło. Jeśli jeszcze dodać, że były one silnie
podatne na myślenie doktrynerskie z jednej strony, oraz partykularne
interesy z drugiej, to nie trudno się dziwić, iż stan rzeczy jest obecnie
jeśli jeszcze nie rozpaczliwy, to na pewno już kryzysowy.
Publiczne dyskusje mają tę wielką wadę, że autorzy różnych pomy
słów świadomie nie powracają do głoszonych przez siebie tez i forso
wanych poglądów. Jest to z reguły celowe zachowanie, gdyż wskutek

polityki faktów dokonanych pewne problemy na pozór znikają. Nie ma
czasu (choć tak naprawdę to nie starcza ochoty i sumienia), aby prze
analizować i ocenić trafność wielu posunięć polityki gospodarczej i praw
dziwość z jakąż zawziętością niejednokrotnie lansowanych haseł!
Tak było z szybką prywatyzacją, która sama z siebie miała przy
nieść poprawę efektywności mikroekonomicznej, a dzisiaj mnóstwo pry
watnych przecież firm bankrutuje. Tak było z szybką denacjonalizacją
banków, która teraz jest już faktem, a która miast wyższej efektywności
alokacyjnej, którą automatycznie miała zapewnić, doskwiera brakiem
środków na finansowanie rozwoju. Tak było z iluzją stłamszenia inflacji,
co miało samoistnie doprowadzić do przyspieszenia tempa wzrostu,
przyniosło nam zaś stagnację, a w tym kwartale już wręcz recesję. Tak
było z dogmatem konieczności cięcia wydatków konsumpcyjnych fi
nansowanych z budżetu państwa, co jakoby miało prowadzić do jego
zrównoważenia, a faktycznie spowodowało pojawienie się największe
go od dziesięciu lat deficytu.

dzące na poziomie przedsiębiorstw i gałęzi zmiany mikrostrukturalne,
bezrobocie w Polsce odczuwalnie spadać może dopiero przy stopie
wzrostu PKB przekraczającej 4, a być może nawet 5 procent rocznie.
Stąd też tak wielką, nadrzędną wręcz wagę przypisano temu kierunkowi
działań podczas realizacji „Strategii dla Polski”. Wtedy to bezrobotnych
ubyło nam około miliona, a stopa bezrobocia spadła podczas niespełna
czterech lat z 16,7 do 10,3 procent. I to ćwiczenie trzeba teraz koniecz
nie powtórzyć, inaczej bowiem cały sens transformacji (a przy okazji
i integracji z Unią Europejską) będzie nie bez powodu coraz częściej
przez większość społeczeństwa kwestionowany.
Czy nie należy wobec tego rynku pracy „uelastyczniać”? Tak, ale
w tej fazie kryzysu tylko i wyłącznie w taki sposób, aby to zaiste prowa
dziło do wzrostu zatrudnienia i produkcji w krótkim okresie. Inne zmia
ny muszą poczekać na nadejścia fazy ożywienia. Raz jeszcze nie należy
stawiać wozu przed koniem, uginając się pod naciskiem grup partyku
larnych interesów. A jeśli już władza się ugnie, to przynajmniej pamiętajmy, kto co obiecywał i wróćmy do sprawiedliwych ocen trochę wcze
śniej niż na Sądzie Ostatecznym. Skądinąd gdyby on kiedyś nastał, to
doprawdy byłoby to nader ciekawe seminarium ekonomiczne...

musi prowadzić nową politykę i tworzyć nową, ale
lepszą rzeczywistość. Fundamentalne znaczenie ma jak najszybszy po
wrót na ścieżkę szybkiego wzrostu, gdyż bez tego nie będzie środków
na rozwiązywanie całej masy innych problemów. Ale nie na trzy takty 1-3-5 - ale raczej 3-5-7. To poważna różnica. 1-3-5 to kontynuacja, a 35-7 to zmiana. Już w tym roku możliwe byłoby uzyskanie wzrostu PKB
w granicach 2,5 do 3 procent; gdyby tylko odpowiednio urealniony
został kurs walutowy i głęboko obniżone zostały realne stopy procento
we. Oczekiwania rządu, że doprowadzi do tego swoją suwerenną poli
tyką NBP, były i są naiwne. Nie tędy zatem droga. Tu musi dokonać się
radykalny zwrot polegający na ustawieniu kursu złotego na stałym, od
powiednio niższym od aktualnego poziomie i późniejszym systemowym
jego ustabilizowaniu na trwałe. Wtedy stopy procentowe same szybko

spadną, bo wymusi to rynek, a nie prośby i groźby rządu, na które bank
centralny pozostanie nieczuły.
Kluczową dla szybkiego wzrostu produkcji i zatrudnienia sprawą
jest uruchomienie szerokim frontem robót publicznych powiązanych
z rozwojem infrastruktury, zwłaszcza dróg. Rząd zresztą to zapowiada.
Polska się dusi i gdyby już teraz produkcja rosła o 5-7 procent rocznie,
to transport i komunikacja stałyby się najwęższym gardłem natychmiast
blokującym dalszą ekspansję. Najtrudniejsza jest kwestia finansowania
programów infrastrukturalnych. Rozsądnie licząc na pewne zewnętrzne
źródła i ograniczony rodzimy kapitał prywatny, gros inwestycji musi być
jednak podjęte przez państwo ze środków publicznych. Oznacza to i trzeba to wyraźnie powiedzieć - konieczność finansowania wielu pro
jektów z deficytu budżetowego, nawet jeśli wymaga to jego przejścio
wego zwiększenia. Poprzez efekty mnożnikowe da to zasadniczo efekty
produkcyjne, a nie inflacyjne. Problem z naszym budżetem tkwi prze
cież nie tyle w samej wielkości deficytu, ile w strukturze wydatków
(i poziomie dochodów), które do tego deficytu prowadzą.
W sferze społecznej natomiast fundamentalne są dwie kwestie. Po
pierwsze, poprawa działania służby zdrowia, co ma wielkie znaczenie
zwłaszcza dla starszej części społeczeństwa, głównie emerytów i renci
stów. Dobrze więc, że nowy rząd śmiało podjął na tym polu pewne
działania. Po drugie, edukacja - od podstawowej do wyższej - co z kolei
nie tylko zaspokaja ambicje młodego pokolenia, ale służy długofalowemu
rozwojowi. Trzeba cały czas pamiętać, że już blisko połowa polskiego
PKB (45 procent) pochodzi z sektora usług i to właśnie od ich ekspansji
w coraz większej mierze zależeć będą nasze perspektywy rozwojowe.
Jeśli na tych polach nie nastąpią przełomowe zmiany, to będziemy
dalej grzęźli. To prawda, że już zmienił się na lepsze styl rządzenia.
Więcej jest pragmatyzmu i kultury, spokoju i profesjonalizmu, poważniej traktuje się partnerów społecznych. To jednak starcza tylko do tego,
aby ze słynnej onegdaj formuły „TKM” skreślić „K”. I przejść do kultural
nej i elegantszej formuły „ATM” - „A teraz my”... Ale takie skreślenie „k”
niewiele daje. Gdy ta literka wypadnie, to będzie „ontynuacja”. A prze
cież ma być zwrot.

Chociaż niektórzy uważają, że akurat dokładnie
wiedzą, czego można spodziewać się w nadchodzących latach. A to
ponownego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego i poprawy
warunków życia ludności, a to kompletnej katastrofy gospodarczej i przed
łużania się stagnacji - w zależności od tego, kto co zakłada albo w co
kto wierzy. Skrajnie niekiedy odmienne opinie co do przyszłości biorą
się bowiem stąd, że jedni w coś wierzą, podczas gdy inni coś zakładają.
A wierzy się w różne rzeczy (acz polityka gospodarcza powinna
opierać się na wiedzy, a nie na gusłach) i czyni rozmaite założenia (co
skądinąd jest uzasadnione). Stąd też nic dziwnego, że zarówno w krę
gach profesjonalnych ekonomistów, jak i polityków gospodarczych roz
strzelenie opinii co do perspektyw gospodarczych jest olbrzymie. Widać
to gołym okiem także w odniesieniu do ocen formułowanych w instytu
tach naukowych i lansowanych przez popularne media.
Rozstrzelenie to nie jest cechą tylko chwili obecnej, gdyż podobnie
było również w przypadku oczekiwanego tempa wzrostu wlatach do
piero co minionych, nie tylko w Polsce zresztą. Tak właśnie było w sto
sunku do całego czterolecia 1998-2001 - kiedy to zamiast faktycznie
odnotowanego drastycznego zwolnienia, niektórzy zapowiadali wręcz
przyspieszenie tempa wzrostu produkcji - jak i w zeszłym roku. Co
ciekawe, nawet szacunki skądinąd wydawałoby się profesjonalnych i apo
litycznych centrów analitycznych okazały się wyjątkowo chybione.
Przykładowo, jeszcze w maju Citibank zakładał tempo wzrostu PKB
w minionym roku na 3,5 procent, podczas gdy wskaźnik ten okazał się
ostatecznie ponad trzykrotnie mniejszy i wyniósł zaledwie 1,1 procent.

Ale w bankach też w różne rzeczy wierzą (choć nie powinni) i czynią
czasami błędne założenia (choć nie wypada). Mając takie doświadcze
nia z niedawnej przeszłości, teraz wielu autorów - rządu nie wyklucza
jąc - stara się zachować dużą powściągliwość w przy formułowaniu
ocen co do przyszłości bądź też kreśli alternatywne scenariusze rozwoju
z pasmem dopuszczalnych wahań dynamiki gospodarczej na tyle szero
kim, aby się w nim zmieścić i się nie pomylić.

XX wieku - John Maynard Keynes zasłynął między innymi powiedzonkiem, że oto „w długim okresie wszy
scy będziemy martwi”. Jego głęboki sens sprowadza się do tego, że
ekonomiści - a już szczególnie politycy gospodarczy - mają naturalną
skłonność do wydłużania perspektywy czasowej, w której sytuacja ma
terialna ludności powinna się poprawić. Czyniąc przeto pewne założe
nia co do sekwencji różnych etapów w rozwoju społeczno-gospodar
czym jakże często musimy słuchać, że oto tylko przejściowo borykamy
się z trudnościami gospodarczymi, ale za to „w długim okresie” sytuacja
ulegnie zmianie na lepsze. Rzecz w tym, jak długi jest ten okres. Z jed
nej strony w rezultacie działania naturalnego mechanizmu biologiczne
go wielu nie doczekuje tych „lepszych czasów”, z drugiej natomiast
wskutek międzypokoleniowej redystrybucji dochodów i zasobów kto
inny ponosi koszty „trudnych czasów”, a ktoś inny korzysta później
z owoców ponoszonych wyrzeczeń. Oczywiście, o ile tylko owoce te
się rodzą i są zdrowe. A jak widać w wielu krajach posocjalistycznej
transformacji - w tym w Polsce w 13 już lat po „Okrągłym Stole” - jest
ich niewiele i bynajmniej sprawiedliwie dzielone nie są.
Prowadząc w swoim czasie naszą politykę gospodarczą nigdy nie
mawiałem, że „jest dobrze” (bo nie było), lecz iż „jest lepiej” (bo sytu
acja wyraźnie i sukcesywnie się poprawiała). To odnośnie do „krótkiego
okresu”. Co do długiego zaś - mierzonego na dekady czy wręcz pokole
nia - mawiałem, w odróżnieniu od Keynesa, że jesteśmy skazani na
sukces. Obecnie wypada ponownie zadać sobie pytanie, czy była to
tylko wiara naiwna, bo zrodzona pod wpływem krótkotrwałej poprawy

sytuacji społeczno-ekonomicznej na fali szybkiego wzrostu produkcji
i bardziej sprawiedliwego podziału dochodu dzięki pomyślnej realizacji
„Strategii dla Polski", czy też był to sąd oparty na racjonalnych założe
niach co do trwałych możliwości rozwojowych polskiej gospodarki,
społeczeństwa i państwa?
Dziś odpowiem, że na żaden sukces nie jesteśmy skazani. Podob
nie zresztą jak inne kraje i społeczeństwa. To zależy. Od obranej polity
ki gospodarczej. Od tempa wzrostu gospodarczego. Od sposobów po
działu dochodu narodowego. Od sposobów integracji coraz bardziej
zliberalizowanej gospodarki z układem nie tylko europejskim, ale świa
towym. Od skuteczności państwa i efektywności jego instytucji. Sukces
wszakże - pomimo piętrzących się trudności spowodowanych złą poli
tyką i narastającym defetyzmem - jest wciąż do osiągnięcia i leży w za
sięgu naszych możliwości - i to z pewnością jeszcze za życia naszego
pokolenia. Jednakże będzie on w coraz większym stopniu stawał się
iluzją, a nie realistyczna wizją, jeśli polityka gospodarcza - w tym zwłasz
cza finansowa - nie wyrwie się z gorsetu błędów, w których nadal tkwi.
A coraz więcej wskazuje na to, że nie potrafi tego dokonać.

najbliższych kilku lat - przyszłość też
rysuje się niewyraźnie. Z pewnego punktu widzenia to dobrze, gdyż ta
niepewność oznacza, że możliwa wciąż jest istotna poprawa sytuacji
i ziszczenie się tych bardziej optymistycznych scenariuszy rozwoju. A są
one różne, przy czym w niektórych przypadkach - poczynając od rzą
dowego programu „Przedsiębiorczość - rozwój - praca" - kreśli się
kilka alternatywnych ścieżek, po których, być może, będziemy kroczyć.
Albo grzęznąć, gdyż w przypadku innych autorów jeden ze scenariuszy,
sięgający swym horyzontem aż roku 2020, nazwany został nie bez po
wodu właśnie scenariuszem „ugrzęźnięcia". Rząd natomiast - zakładając
(i wierząc oczywiście) w spełnienie się najlepszej z jego projekcji - ry
suje trzy scenariusze: „kryzysowy" ze średnim rocznym tempem wzrostu
PKB w latach 2002-06 w wysokości 1,6 procent, „stagnacyjny" (3,0 pro
cent) oraz „rozwojowy" (4,1 procent).

Niestety, ten „rozwojowy” scenariusz wielkimi ambicjami też nie
grzeszy. Zarazem wgłębiając się w towarzyszący mu program gospodar
czy można mieć wątpliwości, czy nawet to, co się w nim zakłada, zosta
nie osiągnięte. A pamiętajmy, że z jednej strony w latach 1994-97 - przy
mniej sprzyjających warunkach zewnętrznych - udało się uzyskać śred
nioroczną dynamikę PKB aż 6,3 procent, z drugiej natomiast jeszcze rok
temu czołowi politycy sprawujący obecnie władzę zapowiadali rychły
powrót na ścieżkę wzrostu rzędu 6 do 7 procent rocznie. Wierzyli nie
w to, w co trzeba, czy też poczynili wadliwe założenia? A może te zało
żenia były prawidłowe, tylko okoliczności, w których przychodzi rządzić i prowadzić politykę gospodarczą, zmieniły się radykalnie na gor
sze? Wydaje się jednak, że nade wszystko górę wzięły obawy przed
politycznymi trudami dokonania nieodzownego zwrotu i teraz zamie
rzenia co do wzrostu gospodarczego są już dużo bardziej umiarkowane.
A szkoda, bo polską gospodarkę z pewnością stać na dużo więcej, niż
to rząd zakłada w swoim „scenariuszu rozwojowym”. Oczywiście, pod
warunkiem zasadniczej zmiany antyrozwojowej polityki pieniężnej.
Taki scenariusz, „rozwojowy” właśnie, jest zresztą jedynym możli
wym do przyjęcia jako pewne minimum, jeśli chce się chociażby marzyć
o sukcesie w długim okresie. Dodać trzeba, że już od początku lat 80.
kreśli się w rządowych dokumentach scenariusze wzrostu gospodarcze
go na zasadzie gry w trzy karty, czyli tak, aby dwa warianty definityw
nie odrzucić, a wybrać trzeci, za którym optuje rząd. Podobnie alterna
tywne scenariusze - choć różna jest ilość „kart” - szkicują inne instytu
cje, w tym indywidualni eksperci czy też niektóre placówki naukowe.
Na przykład autorzy z Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS
i PAN pokazują alternatywnie aż cztery warianty rozwojowe: scenariusz
„optymistyczny” ze średniorocznym tempem wzrostu PKB w latach 200206 w wysokości zaledwie 3,7 procent, „pesymistyczny” (2,1 procent),
„kryzysu” (1,2 procent, przy czym lata 2005-06, a także rok 2007 to
okres ponownej recesji) i „ugrzęźnięcia” (2,1 procent, a więc podobnie
jak w wariancie „pesymistycznym”, choć przy innej sekwencji wskaźni
ków w kolejnych latach tego okresu).
Bank Światowy podobnie przyjmuje, że polska gospodarka może
potoczyć się do przodu szybciej lub wolniej, choć w wielu punktach

rozumie z pewnością coś innego niż rząd pod hasłem „przyspieszenie”
i „spowolnienie” reform. Niekiedy to, co rząd skłonny uznać jest za
„przyspieszenie”, zagraniczni eksperci - także z Międzynarodowego Fun
duszu Walutowego - skłonni są postrzegać jako „spowolnienie”. I od
wrotnie. Skądinąd to zdumiewające, jak często MFW mylił się ostatnio
w swoich ocenach i idących w ślad za nimi radach - od Indonezji po
przez Rosję do Argentyny - a mimo to nadal nie potrafi wyciągnąć
właściwych wniosków i znowu źle radzi. Tym razem nam. Bierze się to
nie tylko z wyznawania różnych teorii, ale także z odmiennych intere
sów, co warto do końca pojąć. Wracając zaś do Banku Światowego, to
prognozuje on w swoich dwu „kartach” średnie roczne tempo wzrostu
PKB dla lat 2002-04 odpowiednio 3,5 i 1,4 procent. Tak więc w tym
przypadku nawet wariant „przyspieszenia” porywający bynajmniej nie
jest, gdyż na tle tego, co już było - jak również tego, co mogłoby być jest to w istocie spowolnienie. To doprawdy ciekawe - a nawet zdumie
wające - jak można coś, co prowadzi w ostateczności do relatywnego
spowolnienia tempa wzrostu produkcji i konsumpcji, nazywać „przy
spieszeniem reform”. Przecież szybkie mają być nie reformy, ale rozwój.
Z kolei wspomniany już wcześniej Citibank na lata 2002-03 przewi
duje roczne tempo wzrostu PKB przeciętnie o 2,3 procent, aczkolwiek
zakłada dość wyraźnie jego przyspieszenie - ze stagnacyjnego 1,0 procent
w tym roku do 3,6 w przyszłym. Jest zatem na następny rok nastawiony
nawet bardziej optymistyczny niż rząd. Inny niezależny ośrodek - stricte
badawczy waszyngtoński PlanEcon - prognozuje średnie roczne tempo
wzrostu PKB wlatach 2002-06 w wysokości 4,8 procent, a więc więcej
nawet niż rząd w swoim „rozwojowym” scenariuszu (4,1 procent).
A jak będzie? Otóż nie wiadomo, gdyż polityka gospodarcza na
pstrym koniu jeździ i nie ma obecnie dostatecznie wielu przesłanek,
aby dać wiarę, że ziszczą się pozytywne założenia rządu. Trzeba mu
wszakże w tym pomagać na wszystkie sposoby, bo warto. Więcej na
wet; trzeba dążyć do tego, aby się pomylił się w odwrotną aniżeli jego
poprzednik stronę i dynamika gospodarcza była dużo wyższa niż w wa
riancie optymistycznym, gdyż - powtórzmy - jest to możliwe. Żal tylko,
że istniejące szanse mogą zostać zmarnotrawione, ku czemu wydajemy
się niestety zmierzać.

publikowanym wynikom badania opinii publicznej,
to już 73 procent rodaków uważa, że sprawy kraju biegną w złą stronę
i sytuacja gospodarcza jeszcze bardziej się pogorszy. Oto marny efekt
„schładzania” gospodarki, który doprowadził do tak wielkiego społecz
nego pesymizmu. Jakby jakiś kataklizm się po nas przetoczył. Gospo
darka grzęźnie, społeczeństwo się frustruje, państwo słabnie. A polityka
coraz bardziej się kompromituje, gdyż nie potrafi pokazać ludziom i światu - że oto wiemy, jak wybrnąć z tego zaułka, który ślepy przecież
nie jest. Na co zatem czekamy?
Otóż problem w tym, że każdy na coś innego. Rząd na ziszczenie
się jego iluzji, że oto bank centralny ułatwi mu działania i wesprze jego
politykę radykalnym obniżeniem stóp procentowych. A przecież ze względów pozamerytorycznych tego nie uczyni. Opozycja na to, aż ten rząd
upadnie wskutek swojej niewydolności, na co wraz z upływem kolej
nych kwartałów będzie miał coraz większe szanse. Prawdziwi reforma
torzy zaś na pakiet gospodarczy, który ponownie pchnie koło zamacho
we polskiej gospodarki do przodu i wprowadzi nas na ścieżkę szybkie
go wzrostu, której istnienie niektórzy z nas słusznie zakładają. Ba, na
wet wiedzą, gdzie ona leży, jak tam wejść i dalej nią kroczyć. Do przo
du, a nie na manowce. A jak one wyglądają - widać coraz to wyraźniej.
Na co więc czekamy? Już wiosna...

przyjąłem zaproszenie „Magazy
nu Olimpijskiego” do dzielenia się na tych łamach swoimi refleksjami.
Z ochotą, ponieważ cenię sobie możliwość dyskutowania z Czytelni
kami problemów, którymi nie zajmują się oni codziennie, ale których
znaczenie dla losów współczesnego świata - a więc i dla nas wszyst
kich także - jest wielkie. Z zainteresowaniem, gdyż jest to dla mnie
kolejne wyzwanie, a to dlatego, że od czasu do czasu na świat patrzeć
też warto przez pryzmat zmagań sportowych, a nie tylko finansowych,
ekonomicznych, politycznych. Będąc przy tym bardziej człowiekiem
aktywnie uprawiającym sport niż tylko biernie kibicującym innym,
prowadzę też swoje nie tylko naukowe i polityczne, ale i sportowe,
światowe życie. O tym chciałbym pisać.
Sportowcy jeszcze przed ekonomistami odkryli, że świat staje się
globalną wioską. Podróżowali po różnych jego zakątkach nawet w okresie
zimnej wojny i wtedy to oni najczęściej byli ambasadorami polskiej
sprawy. Gdy jesienią 1956 roku - a wtedy zaczynałem szkołę podstawo
wą w Tczewie - usłyszałem przez radio radosną informację, że Elżbieta
Krzesińska skoczyła w dal 6 metrów i 35 centymetrów, wywalczając
w ten sposób pierwszy po wojnie złoty medal olimpijski dla Polski,
przez myśl mi nie przeszło, że kiedyś boisko, na którym to się stało,
zobaczę na własne oczy. I zobaczyłem. Gdy jako wicepremier Polski
udałem się z wizytą do Australii na początku roku 1996 (i ponownie, już
prywatnie, latem zeszłego roku), odwiedziłem ten stadion, gdyż podróżując po świecie, staram się przyjrzeć także obiektom sportowym - ich
architekturze, lokalizacji, atmosferze, funkcjonowaniu.

Dzisiaj świat jest już inny. Sportowcy w mniejszym niż kiedyś stop
niu kształtują opinie o krajach. Liczy się też nauka i kultura (choć sport
traktuję jako element kultury w szerokim ujęciu), ale nade wszystko
liczy się gospodarka. I chociaż na niwie ekonomicznej nie jest tak łatwo
mierzyć sukcesy i niepowodzenia jak w zawodach sportowych, to nie
jest kwestią przypadku, że także w odniesieniu do procesów finanso
wych i ekonomicznych wciąż formułowane są nie tylko wartościujące
oceny, ale wręcz rankingi przyznające określone miejsca na podium.
Bardziej to jednak przypomina jazdę figurową na lodzie czy też pływa
nie synchroniczne niż szermierkę albo bieg na trzy kilometry z prze
szkodami. Oceniając kondycję gospodarki i jej osiągnięcia, trzeba bo
wiem brać pod uwagę wiele elementów. I– podobnie jak we wspo
mnianych dyscyplinach - jedne z nich wypaść mogą lepiej, inne gorzej.
Ostatecznie zatem decyduje nie tylko czysto ilościowy, mierzalny obiek
tywnie wynik - dalej, wyżej, szybciej, więcej - ale także subiektywne
wrażenie. Jeśli jednak formułują je profesjonalni sędziowie, to i ocena
jest sprawiedliwa; wyżej na podium stają lepsi.
Prowadząc politykę gospodarczą i finansową w Polsce też miałem
swój rok olimpijski. Nie przypadkiem był to rok 1996. Wtedy odbyły się
wielkie „zawody” i nasz kraj został doprowadzony do kolejnej mety,
stając się członkiem organizacji rozwiniętych gospodarek rynkowych
- OECD. Wówczas, nawiązując do nadchodzących igrzysk w Atlancie,
mówiłem o olimpijskiej formie gospodarki. Bo tak można było wtedy
określić jej kondycję i zdolność do konkurowania z innymi. Tempo wzro
stu dochodu narodowego podczas realizacji „Strategii dla Polski”, w la
tach 1994-97, wynosiło średnio rocznie aż 6,4 procent. Szybko spadała
zarówno inflacja, jak i bezrobocie.
Obniżał się deficyt budżetowy i na niskim, kontrolowanym pozio
mie utrzymywał się deficyt na rachunku obrotów bieżących. Nic dziw
nego zatem, że mieliśmy wówczas tak duże uznanie w świecie, a życz
liwe zainteresowanie Polską wyraźnie rosło. To prawda, że trudno
było odpowiednio skoordynować wszystkie elementy polityki i seg
menty gospodarki, tak jak trudno jest w pewnych dyscyplinach spor
towych wszystko na raz robić najlepiej. Trzeba zaiste być w olimpij
skiej formie...

Teraz znowu mamy rok igrzysk. Sydney, piękne miasto z pięknymi
arenami sportowymi, czeka i na naszą ekipę, która - wierzę - może
wypaść jeszcze lepiej niż cztery lata temu. A z pewnością nie gorzej.
Wiele wskazuje na to, że licznym sportowcom udaje się przez te lata nie
tylko utrzymać wysoką formę, ale wznieść ją na wyżyny akurat w roku
olimpijskim. Niestety, w gospodarce tak nie jest.
W wyniku błędnego i niepotrzebnego „schładzania” koniunktury
i złego koordynowania reform strukturalnych bardzo obniżyła się dyna
mika gospodarcza. Ponownie narasta nierównowaga budżetowa. Defi
cyt na rachunku obrotów bieżących jest już na niebezpiecznie wysokim
poziomie. Co gorsza, znowu rośnie bezrobocie, a inflacja po raz pierw
szy w latach transformacji zwiększa się. To tak, jakby dyscypliny w spo
rcie pomyliły się: co ma spadać - rośnie, co ma rosnąć - spada, a co
powinno być wyżej - jest niżej. To Artur Partyka ma skakać wyżej, a nie
inflacja, to Mateusz Kusznierewicz ma płynąć szybciej, a nie deficytowe
strumienie finansowe...
Tak więc w kolejnym roku olimpijskim w olimpijskiej formie jest
już wielu naszych sportowców. Gospodarka mogłaby także w takiej
formie być, gdyby tylko w ostatnich latach prowadzona była lepsza
i skuteczniejsza polityka gospodarcza. Bo to ona - podobnie jak dobrze
pomyślany i sprawnie, z determinacją realizowany trening utalentowa
nego sportowca - decyduje w końcu o tym, w jakiej jesteśmy formie.
Najlepiej być w olimpijskiej.

podziwiania zmagań innych,
zwłaszcza na światowym poziomie. Inaczej wszakże patrzymy na zawo
dy, w których uczestniczą wielkie grupy sportowców, inaczej na elitar
ne imprezy, gdzie sportowców jest ledwie kilkudziesięciu lub kilkuset,
a widzów masy. Ważne też jest, ile to kosztuje. W tym miejscu przema
wia także moja dusza ekonomisty i finansisty, bo kibicować mistrzom
jest przyjemnie, ale i kosztownie. Niekiedy nawet bardzo. Dlatego też
zawsze będzie stało przed nami pytanie: na co nas stać, a na co nie?
Czy warto łożyć doprawdy duże pieniądze, na przykład na orga
nizację wyścigów samochodowych formuły pierwszej, czy też może
lepiej spożytkować je na inne cele, na przykład na wspieranie sportu
szkolnego? W najbogatszych państwach, jak chociażby w USA, tego
dylematu nie ma, ale w większości krajów taka alternatywa występuje
z całą ostrością. Sponsorować imprezy z masowym uczestnictwem, ale
za to niekiedy z widownią mniejszą niż liczba samych zawodników
- jak na przykład przyciągający ponad 20 tysięcy biegaczy waszyng
toński maraton, na który wręcz trudno się zapisać - czy też zmagania
bardzo elitarne, ale za to z masową widownią telewizyjną, jak cho
ciażby turniej PGA w golfa? To pytania, przed którymi będziemy sta
wali zawsze, zawsze bowiem rywalizacja sportowa będzie wzbudzała
zainteresowanie kibiców, ale zawsze też jej zorganizowanie będzie
kosztowało. Niestety - coraz więcej.
Refleksje te nasuwają się w związku z pasjonującą walką o Puchar
Ameryki w żeglarstwie. To nie Wyścig Pokoju, ale jedna z najbardziej
elitarnych, a zarazem najkosztowniejszych imprez sportowych świata.

Co do kosztów w przeliczeniu na ilość startujących w kilkumiesięcz
nych regatach zawodników, jest jedną z najdroższych. Aby w niej wy
startować, trzeba mieć nie tylko jacht najwyższej klasy, ale także
- bagatela - kilkadziesiąt milionów dolarów. Tego roku takich ekip obok obrońców tytułu - zebrało się raptem jedenaście.
Jacht musi być rodzimej produkcji, co oznacza, że na przykład
ekipa Brazylii musiała płynąć na łódce tamże skonstruowanej. Pełno
morskie jachty sportowe też doczekały swej epoki high-tech, co nie
tylko znakomicie podniosło ich walory manewrowe i szybkość, ale tak
że ceny. W wypadku Polski byłoby nas stać technicznie na zbudowanie
odpowiedniego jachtu, ale finansowo w tej fazie wydaje się to bardzo
trudne, skoro mecenat państwa skończył się, a prywatny wciąż jest za
ubogi na tego rodzaju przedsięwzięcia.
Mało kogo w istocie stać na udział w potyczce o żeglarski Puchar
Ameryki. O to zresztą też chodzi organizatorom, bo fakt ten podnosi
i tak niebywały prestiż imprezy. W edycji 1999/2000 zamierzali wystar
tować Rosjanie, ale szybko okazało się, ze choć jest jacht i niezła załoga,
to nie ma nawet na wpisowe, bo to kolejne wiele milionów dolarów.
Ale czy doprawdy byłoby warto w tym rosyjskim i podobnych wypad
kach wydawać masę pieniędzy na tak nie masowe przedsięwzięcie?
Zawodowy mistrz żeglarstwa, nasz znakomity żeglarz, dwukrotny zwy
cięzca Admirals Cup Karol Jabłoński, który obserwował zmagania w za
toce Hauraki pod Auckland, pewnie odpowie, że tak. Zresztą wraz
z redaktorem Leonem Popielarzem z TV Szczecin już podjął działania
zmierzające w tym kierunku. I to się liczy.
Inny mistrz - Mateusz Kusznierewicz, któremu osobiście kibico
wałem i gratulowałem „złotego” sukcesu na wodach pod Savannah
podczas Igrzysk 1996 roku - myśląc o kolejnych olimpijskich zmaga
niach, tym razem na akwenie Botany Bay pod Sydney, na Hauraki też
niedawno trenował. Myślę, że wołałby jednak, aby tak wielkie pienią
dze szły na rozwój masowego żeglarstwa, skoro nie może starczyć i na
jedno, i na drugie. A nas na to wszystko nie stać. Może za jakiś czas,
ale wątpię, aby już podczas następnej serii America’s Cup w roku
2005. W żeglarstwie zatem jak w polityce gospodarczej: wciąż trzeba
dokonywać wyborów i nie tylko patrzeć, skąd wiatry wieją, ale rów-

nież skąd brać pieniądze na to, aby w ogóle mieć szansę złapać je
w swoje żagle.
Amerykanie, rywalizując z Włochami o wejście do finałowej roz
grywki podczas żeglowania na południowym Pacyfiku, narzekali, że
tracą grunt - a raczej wodę pod kilem - bo nie mają dostatecznie dużo
pieniędzy na obsługę. Nawet wymiana złamanego masztu „AmericaOne” okazała się problemem. Włosi zaś mieli pod ręką rezerwę finanso
wą 50 milionów dolarów. Super bogaty sponsor grosza nie żałował, a
w tych regatach tylko na niezawodnym sprzęcie można udowodnić swoje
mistrzostwo. Zwyciężyli zatem Włosi, wygrywając ostatni rozstrzygający
wyścig i w sumie wszystkie biegi 5:4. Grają więc swoją rolę tak pieniądze, jak i wiatry. Nade wszystko jednak - sportowcy, bo to oni decydu
ją, że w końcu na linii mety różnice są niekiedy sekundowe. Potwornie
drogie są te sekundy...
Na Włochów i ich srebrzysty jacht „Prada” czekał obrońca tytułu
- czarny „Team New Zealand”. Podziwiałem go w Yacht-Club wAucland, przy Viaduct Basin, gdzie od pięciu lat wyeksponowany jest wspa
niały puchar Louisa Vittona, który „kiwi” - bo tak się powszechnie
określa nowozelandzką 16-osobowa załogę - zdobyli w 1995 roku. Wtedy,
w finale pod San Diego, na przeciwległym krańcu Oceanu Spokojnego,
pokonali Amerykanów, wygrywając 5:0. A do tamtego czasu to Amery
kanie nieustannie zwyciężali, ostatnio dwukrotnie (1987 i 1988) płynąc
na „Stars and Stripes”, a w 1992 roku na „America3”. Teraz po raz
pierwszy w historii pojedynek o Puchar Vittona rozegrał się na linii
Oceania-Europa. Amerykanie kibicują. A trofeum po kolejnym zwycięstwie „kiwi” nadal dumnie stoi w przystani na antypodach. Ciekawe, kto
złapie wiatr w żagle następnym razem? I ile będzie go to kosztować...

sportowych jest funkcją rozma
itych uwarunkowań. W Polsce w zasadzie uprawiamy wszystkie dyscy
pliny olimpijskie, chociaż niektóre z nich wydają się niekiedy egzotycz
ne, a nawet dziwne. Na igrzyskach w Nagano pojawił się curling, który
popularnym sportem nie jest, ale skuteczne okazało się lobby, które
pragnęło zamiatanie lodu przed posuwającym się po tafli krążkiem wy
nieść do tej rangi. Masowa siatkówka plażowa też trafiła na areny olim
pijskie, począwszy od Atlanty, a w Australii będzie cieszyła się szczegól
ną popularnością, gdyż dla gospodarzy to sport bez mała narodowy.
W 2002 roku w Salt Lake City pojawią się wreszcie - na razie jako
dyscyplina pokazowa - bojery. To powinno nas bardziej interesować;
nie dlatego, że jest to konkurencja masowa, ale dlatego, że jesteśmy
w nich silni. Wskazują na to między innymi rezultaty niedawnych mi
strzostw świata rozgrywanych w Szwecji. Tam na północy jeziora są
dostatecznie mocno zamarznięte, aby można było się po nich ślizgać.
Choć sam tego nie robiłem, to za kołem podbiegunowym - na rzece
Tornio rozgraniczającej Finlandię i Szwecję - latem pływaliśmy z żoną
i córkami pontonowymi tratwami po spienionych wodach, a zimą do
kładnie w tym samym miejscu jeździliśmy zaprzęgami psów husky po
przyprószonym śniegiem lodowym trakcie. Żadna z tych atrakcji nie jest
jeszcze dyscypliną olimpijską, ale może i to w przyszłości się zmieni?
Sport jednak, aby był piękny, bynajmniej nie musi być olimpijski.
To oczywiście go nobilituje, ale często niesamowite pokłady energii
i waleczności, zafascynowanie kibiców i zaangażowanie pieniędzy spon
sorów wywołują dyscypliny nie oglądane na arenach olimpijskich ani

w starożytności, ani współcześnie. Co więcej, w niektórych regionach
i krajach pewne zmagania są wyraźnie bardziej popularne niż najbar
dziej nawet śledzone konkurencje olimpijskie. Bierze się to ze starej
tradycji, ale także i obecnej promocji, wiąże się to z lokalnymi kultura
mi, ale także i wpływami dawnych kolonialnych metropolii.
Tak znana w Europie piłka nożna w Stanach Zjednoczonych wciąż
jest traktowana po macoszemu i dopiero ostatnio staje się bardziej po
pularna. Trochę z tej przyczyny, że jako gospodarze Amerykanie grali
w turnieju olimpijskim w 1996 roku, ale przede wszystkim dlatego, iż to
właśnie Amerykanki, pokonując Chinki, wywalczyły tytuł mistrzyń świa
ta w roku 1999. Stąd też piłka nożna jest w USA bardziej popularna
wśród dziewcząt niż chłopców - odwrotnie niż u nas. Dowód na to
widziałem jakże często na boisku naprzeciwko naszego domu w Bethesda pod Waszyngtonem. Mężczyźni zaś fascynują się dwiema grami
zespołowymi, z których tylko jedną - baseball - udało się dopiero co
wprowadzić do programu igrzysk. Za oceanem wciąż najpopularniejszy
jest jednak amerykański futbol. Jest to także - obok koszykówki największy sportowy interes, wokół którego obraca się miliardami dola
rów. Tak dużymi, że nawet nikt nie próbuje tych rozgrywek wcisnąć do
sportów olimpijskich.
Także krykiet spełnia formalne kryteria, aby stać się dyscypliną
olimpijską. Niby to proste, ale tak zawiłe, że nadal nie potrafię dobrze
liczyć wyniku. Na pozór w coś podobnego grywaliśmy w dzieciństwie
na podwórku, ale to nie to, co wyrafinowana gra Anglików, którzy
spopularyzowali ją w niektórych byłych koloniach. Stąd też gdy tylko
nadchodzi rok Pucharu Świata - a takim właśnie był ostatnio 1999 rozpoczyna się „święta wojna” między metropolią a dawnymi kolonia
mi. W ramach zaś tej „wojny światowej” (choć co to za świat, skoro
nas tam nie ma?) toczą się wojenki regionalne: „święta wojna” Indii
z Pakistanem i Sri Lanką, Australii z Nową Zelandią, Zimbabwe z Po
łudniową Afryką, Anglii ze Szkocją. Wszyscy usiłują wziąć rewanż za
różne niepowodzenia na rozmaitych zakrętach swojej bujnej historii.
Oby tylko takie wojny były...
Krykiet to sport i masowy, i elitarny zarazem. Podobnie jak tenis
czy żeglarstwo. Grają masy ludzi, ale do pewnych klubów dostęp mają

tylko wybrańcy. Przy okazji serii wykładów w Indiach, które wygłasza
łem akurat w trakcie ubiegłorocznej edycji mistrzostw świata, w Bomba
ju (obecnie Mumbaj) i Madrasie (Chennai) gościłem właśnie w klubie
krykieta. Choć nie grałem, to wiele razy obiegłem boisko, uprawiając
jeden ze swoich ulubionych sportów, czyli po prostu bieganie.
Wspominam o tym, gdyż ostatnio wśród amerykańskich czytelni
ków brytyjskiego tygodnika „The Economist” zapanowało oburzenie,
gdy nieopatrznie stwierdził on, że najszlachetniejszy ze wszystkich spor
tów to ...krykiet. Jak to, napisali do redakcji sprowokowani Amerykanie.
Przecież wiadomo, że to futbol! Ja zaś - a to pływając, a to biegając, a to
patrząc na córki, jak Julia zjeżdża na snowboardzie czy Gabrielka ska
cze na swoim koniu - myślę, że najpiękniejszy sport to ten, który my
sami uprawiamy.

w równym tempie i gdy
by im zadać pytanie, co było jego punktem kulminacyjnym, to niekiedy
nie potrafią na to odpowiedzieć, a co najmniej dłużej muszą się zastano
wić. Najczęściej dlatego, że takiego punktu nie było albo też niczym
wyraźnym na trwale nie zaznaczył się w pamięci. Odwrotnie niż przy
aktywnej twórczości czy sportowym wyczynie, które tym się różnią od
codzienności, że punktów kulminacyjnych jest wiele. Wielcy artyści,
politycy, uczeni, odkrywcy, sportowcy - po prostu ludzie ponadprze
ciętnie uzdolnieni, a zarazem ambitni i aktywni - z determinacją zdążają
do pewnego szczytowego momentu w karierze, występie, konstrukcji,
dziele czy zawodach, najczęściej nie rezygnując z dalszych zmagań, stąd
też takich punktów kulminacyjnych odnotowywać mogą wiele.
Bez wątpienia dla każdego sportowca punktem kulminacyjnym jest
zwycięstwo w ważnych zawodach - dla jednego na boisku w szkole
podstawowej, dla innego na stadionie olimpijskim, dla kogoś przy grom
kiej owacji tłumu kibiców, dla kogoś innego w samotnych zmaganiach
z własnymi słabościami, z żywiołem, z czasem. Z pewnością dla Rober
ta Korzeniowskiego wielką chwilą było przejście linii mety na stadionie
olimpijskim w Atlancie i wywalczenie złotego medalu. Niefortunna dys
kwalifikacja pozbawiła go tej szansy w 1992 roku w Barcelonie, ale
może będzie jeszcze taki moment w Sydney w tym roku? Tamten sierp
niowy dzień w 1996 roku był kolejnym punktem kulminacyjnym, cho
ciaż dzisiaj jego wyczynu w chodzie na 50 kilometrów niewielu amery
kańskich kibiców pamięta, a i stadionu olimpijskiego w pewnym sensie
też już w Atlancie nie ma. Przejął go twórca i właściciel sieci telewizyj-

nej CNN - Ted Turner - i nazywa się teraz Turner Fields Stadium. Jak
łatwo się domyśleć, grywa się tam w baseball i inni sportowcy przecho
dzą od czasu do czasu przez swoje punkty kulminacyjne, a to uderzając
kijem w piłkę niezwykle silnie i zarazem precyzyjnie, a to przebiegając
w sprinterskim tempie od bazy do bazy.
Nieco inaczej jest w interesach, zwłaszcza na polu inwestycji port
felowych, gdzie nadchodzi od czasu do czasu punkt kulminacyjny zwyżkujących cen akcji, choć wciąż nie brakuje naiwnych, którzy uważają,
że rzeczywistość składać powinna się z nieustannie wznoszącej się linii
notowań, po której kroczy się od kulminacji do kulminacji. Stąd też od
czasu do czasu wszystkie giełdy - ostatnio na szerszą znowu skalę notują a to korekty w dół, a to nawet większe załamania. Szczytowania
notowań giełdowych podlegają jednak odmiennej logice niż w wypadku
wyczynu sportowego, gdzie zdecydowanie bardziej liczy się kunszt i wy
trwałość, a mniej łut szczęścia, choć i tego przecież nigdy nie jest za dużo.
Tak w sporcie jednak, jak i na giełdach, gdy forma jednych mija, u innych
się rodzi i zwyżkuje. W sumie z czasem padają kolejne rekordy.
Ciekawe, że sportowe skojarzenia przytrafiają się także wybitnym
kompozytorom. Sergiej Rachmaninow, dokładnie sto lat temu komen
tując swój znakomity drugi koncert fortepianowy C-moll, twierdził, że
każdy utwór musi mieć jakiś punkt kulminacyjny. Choć niekoniecznie
musi pojawić się na końcu, porównywał ten moment z linią mety, na
której biegacz przerywa taśmę, osiągając zwycięstwo. To widać w jego
utworach; pełno w nich takich jedynych w swoim rodzaju kulminacji,
zwłaszcza w kompozycjach na instrumenty klawiszowe. Zaiste, skoja
rzenia są tutaj podobne jak w sporcie wyczynowym, gdzie od czasu
do czasu jest meta, ale tak naprawdę to nie ma jej nigdy. Igrzyska
trwają nieustannie...
Ostatnio poświęcam ponownie czas pracy naukowo-badawczej. Jesz
cze bardziej niż w sporcie w tej „branży” wysiłek trwać musi nieustannie,
tutaj bowiem nie ma miejsca na wycofywanie się z aktywności i spoczy
wanie nawet na olimpijskich laurach. Tworzyć trzeba nieustannie, współzawodnictwo nigdy się nie kończy. To dużo dłuższy dystans niż nawet
chód na 50 kilometrów czy maraton. Tu dystanse liczy się w wymiarach
historycznych i aby pokonywać je w dobrym tempie, w pierwszej kolej-

ności trzeba dysponować odpowiednią wiedzą naukową. Nabiera się jej
jak kondycję - długo i z wielkim wysiłkiem. Ale w końcu rodzą się owo
ce i nadchodzi ten upragniony punkt kulminacyjny.
W tym wypadku jest nim wydanie przez Oxford University Press
napisanej po angielsku książki pod tytułem „From Shock to Therapy.
The Political Economy of Postsocialist Transformation”, traktującej o ustro
jowych przeobrażeniach w naszej części świata. Ukazało się już jej pol
skie tłumaczenie, gotowe są także przekłady chiński i rosyjski, w przy
gotowaniu jest japoński. To tak jakby wystąpić w serii wymagających
mityngów na wielu stadionach przed bardzo wymagającą publicznością.
A teraz „kibice” niech ocenią, czy dobry to występ.

od dłuższego już czasu obserwujemy zmaga
nia, które ostatnio nabierają szczególnej dramaturgii i budzą coraz więk
sze emocje. Ta gra to globalizacja. Uczestników jest wielu, ale reguły nie
dla wszystkich są jasne. Ci co je doskonale rozumieją, potrafią nie tylko
- póki co - wygrywać, ale także dostosowywać je do swoich potrzeb,
wykorzystując przewagi dane im przez rozliczne okoliczności. Aby więc
ci słabsi mogli się obronić, muszą również dogłębnie poznać i zrozu
mieć reguły gry oraz opanować tajniki poprawy kondycji i zdolności
konkurencyjnej. Wówczas nie tylko nie będą stać na przegranej pozycji,
ale pojawią się przed nimi również możliwość wygrania. Globalizacja
bowiem to nie jednodniowa rozgrywka, ale nieustannie trwający turniej,
gdzie kolejni uczestnicy mają szansę na zdobycie laurów. Ot, taka świa
towa liga, gdzie swoiście „gra się” w gospodarkę.
Globalizacja oznacza proces stopniowego likwidowania granic w sto
sunkach ekonomicznych. Wskutek rozwoju komunikacji i transportu stra
ciły znaczenie nie tylko naturalne granice geograficzne, ale zanikają też
sukcesywnie podziały, które ludzie (a raczej ich władcy) kiedyś sztucz
nie stworzyli; wpierw ze względów obronnych i politycznych, a potem
także ekonomicznych.
Współcześnie procesy produkcji zarządzane są ponad granicami
fizycznymi i politycznymi poprzez korporacje ponadnarodowe. Handel
obejmuje rynek światowy. Również kapitały przepływają w skali global
nej i coraz mniej napotykają na swojej drodze barier i ograniczeń wyni
kających z przekraczania tradycyjnie rozumianych granic między państwami. Ludzie także przepływają coraz bardziej wartkim strumieniem

wraz ze swymi nawykami, tradycją, kulturą - z regionu do regionu,
z kraju do kraju, ze starego do nowego miejsca pracy i życia.
Globalizacja jest przeto procesem absolutnie nieodwracalnym. Niby
można w tych swoistych światowych zmaganiach nie uczestniczyć, ale
już doprawdy wyłącznie bardzo nieliczni pozostają poza linią boiska,
podczas gdy wszyscy inni zrozumieli, że tam się traci.
Proces ten jest wymuszany nie tylko przez mechanizm współczesnych powiązań kapitałowych, inwestycyjnych, produkcyjnych i han
dlowych. Są one tak zaawansowane, że w coraz większej mierze wymy
kają się spod kontroli. Tracą ją zarówno władze poszczególnych państw,
jak i organizacje międzynarodowe - jak na przykład Międzynarodowy
Funduszu Walutowy czy Światowa Organizacja Handlu - które zostały
stworzone w celu kontroli aktywności ekonomicznej prowadzonej na
skalę ponadnarodową. Wynika to również z charakteru postępu technicznego. Współczesna technologia nie tylko umożliwia tak rozumianą
globalizację, ale wręcz czyni ją nieuchronną.
Globalizacja ma swoje uwarunkowania ekonomiczne i technologicznie. Tak jak kiedyś nie można było stawiać oporu wobec rozwoju
handlu z otwierającymi się nowymi regionami, do których uzyskano
dostęp w wyniku wędrówek ludów czy wielkich odkryć geograficznych, tak dzisiaj nie można odwracać się od operowania w skali świato
wej, od aktywności gospodarczej prowadzonej na skalę globalną, co
umożliwiają aktualne uwarunkowania polityczne, ale nade wszystko
współczesne techniki internetowe i telekomunikacyjne. Nie ulega przy
tym wątpliwości, że rozwój tych technik zwrotnie wpływa na ewolucję
sytuacji politycznej w stronę sprzyjającą dalszym postępom globalizacji.
W powszechnej opinii łączy się ona z dominacją zachodnich tech
nologii, kapitału oraz mediów. Wielu - także w Polsce - w tym wła
śnie upatruje zagrożeń. Naturalną koleją rzeczy jest, że dominują silni;
w tym wypadku kraje najbardziej rozwinięte. Jednak tu już nie o kraje
i narody chodzi, bo te podziały w miarę postępu globalizacji są wła
śnie stopniowo zacierane.
Jestem głęboko przekonany, że akurat w wypadku Polski globalizacja stwarza zdecydowanie więcej szans niż zagrożeń. Transformacja ustroju

gospodarczego, nasze położenie geopolityczne, wejście do OECD i po
stępujący proces integracji z Unią Europejską, jakość kapitału ludzkiego
i duża doza przedsiębiorczości - to wszystko czynniki, które tworzą
grunt, na którym można budować na dłuższą metę korzystną dla Polski
pozycję w układzie światowym. Mocarstwem nigdy nie będziemy, ale
prosperującą gospodarką - być może tak.
O zdolności do długofalowego rozwoju decydować będzie przede
wszystkim zdolność do formowania rodzimego kapitału oraz jakość
kapitału ludzkiego. Inwestować trzeba w jego rozwój sporo, bo to się
szczególnie opłaci - tak jak wytrwały trening w sporcie. Cześć tych
inwestycji polegać musi na uczeniu się skutecznego poruszania się
w otoczeniu globalizującej się gospodarki. Wszyscy muszą się uczyć.
Ludzie - nawet ci bardziej wykształceni i aktywni - boją się tego,
czego nie rozumieją.
Sens globalizacji trzeba więc wpierw dobrze pojąć, a potem „wy
grać” ją dla siebie. Niekoniecznie zajmując miejsce na podium, ale
przede wszystkim aktywnie uczestnicząc w toczącej się globalnej grze
ekonomicznej. To poprawia formę i pomaga w dobrym tempie kro
czyć do przodu.

to nie tylko - a może nawet i nie
przede wszystkim - okres sportowej rywalizacji najlepszych sportowców świata. To także chwile zwielokrotniej konkurencji pomiędzy fir
mami wszelkich możliwych branż, które usiłują wmówić komu tylko się
da, że bez nabycia ich produktów, bez konsumpcji ich wyrobów, bez
skorzystania z ich usług już po prostu żyć nie sposób... Ta reklamowa
rywalizacja nie dotyczy tylko firm związanych ze sportem, które wytwa
rzają sprzęt albo odzież sportową czy też budują obiekty rekreacji fi
zycznej albo obsługują ruch turystyczny, ale wszystkich.
Niestety, wyraźnie było to widać w USA, gdzie posiadająca wyłącz
ność na transmisje sieć telewizyjna NBC tak przeładowała relacje z igrzysk
reklamami, że wydawałoby się, iż to olimpiada jest dodatkiem do tych
reklam, a nie odwrotnie. Piszę „niestety”, gdyż może poprawiło to noto
wania niektórych nachalnie reklamowanych towarów, ale z pewnością
obniżyło atrakcyjność samej imprezy. Komercjalizacja sportu i okolic sięga już granic absurdu i można się obawiać, że już zawsze w ich pobliżu
będzie się obracała. Taka właśnie jest potęga pieniądza, która z pewno
ścią jest silniejsza niż potęga sportu. Nigdy dotąd nie wydano tak dużo na
często bezproduktywne akcje reklamowe; gdy reklamują się wszyscy, to
skutek jest podobny jak wówczas, gdy nie czyni tego nikt. Igrzyska mo
głyby się bez większości z nich spokojnie obejść, ale interesy już nie.
Ekonomiści przeto liczą. Jedni czy zwracać się już poczęło coś
z olbrzymich pieniędzy włożonych w kampanie reklamowe. Inni pró-

buja oszacować, jaki jest związek między kondycją sportowców a sta
nem ich krajów, a dokładniej poziomem rozwoju gospodarek. Podkre
śla się występowanie dodatniej korelacji pomiędzy bogactwem i liczeb
nością ludności danego państwa a ilością medali olimpijskich.
Najwięcej zdobywają ich sportowcy z krajów zamożnych i lud
nych. Pewnym odstępstwem od tej zasady była szczególna pozycja
krajów socjalistycznych, o scentralizowanych systemach ekonomicz
nych i politycznych. Wykorzystywały one sport w celach promocji nie
tyle towarów - bo przecież nie za bardzo miały czym zalewać świato
we rynki - ale dla zadbania o własny prestiż. Stąd między innymi tak
znacząca pozycja w olimpijskim sporcie kiedyś byłej NRD i wciąż na
dal Kuby, która w Sydney złotych medali wywalczyła aż 11, tyle samo
co bogata Wielka Brytania.
Z tej głównie przyczyny - a nie ze względu na poziom rozwoju
gospodarczego - mocarstwami pozostają Rosja (32 złote medale) i Chi
ny (28). Oczywiście, w wypadku tego ostatniego kraju rekordowa liczba
ludności ma swoje duże znaczenie. Są wszakże inne ludne kraje, ale
zarazem i biedne, i pozbawione reżimu politycznego wymuszającego
i promującego sportowy wyczyn, jak Indie (jeden brązowy medal) czy
Pakistan (bez medali), które w rankingach się nie liczą.
Ciekawe, że pomimo złej i przez lata pogarszającej się sytuacji go
spodarczej wszystkie republiki poradzieckie razem wzięte zdobyły aż 48
złotych medali, a więc więcej niż USA, które wywalczyły ich tylko 39.
To „tylko” oznacza więcej niż jakikolwiek inny kraj, ale też mniej niż
zdobyli w sumie sportowcy Unii Europejskiej, którzy wrócili z antypo
dów z 80 złotymi medalami.
Unia Europejska to 6,3 procent światowej populacji oraz 20,3 pro
centa globalnego PKB, USA zaś to odpowiednio 4,6 i 21, 9 procent.
Z tego punktu widzenia obliczyć można, że 50 razy bardziej efektywne
niż USA okazały się maleńkie Wyspy Bahama z około 300 tysiącami
mieszkańców, które zdobyły jeden jedyny złoty medal (ale za to aż dla
czwórki sportowców, bo w sztafecie kobiet) przy PKB w wysokości
około 5 miliardów dolarów. Mała Słowenia okazała się 25 razy efektyw
niejsza, gdyż jeden złoty medal (zdobyła dwa) przypada na produkt
krajowy brutto rzędu 10 miliardów dolarów. Polska, z naszymi sześcio-

ma zwycięstwami olimpijskimi, ma jeden złoty medal na około 25 mi
liardów dolarów PKB, a to jest dokładnie 10 razy więcej niż podobnie
wyliczony współczynnik dla USA. Pokonaliśmy Amerykanów!
Generalnie jednak łatwiej zostać medalistą, gdy pochodzi się z kraju
bardziej rozwiniętego. A to dlatego, że ogólnie wyższy jest tam standard
życia, zdrowsze środowisko naturalne, lepszy stan odżywiania, sprawniej
sza opieka zdrowotna. Wyższy jest też poziom ogólnej kultury fizycznej
i doprawdy mnóstwo ludzi uprawia aktywny sport dla własnej przyjem
ności, dla lepszego samopoczucia, dla zdrowia i kondycji, dla uodpornie
nia się na stresy i poprawę aparycji. Nade wszystko jednak daleko lepszy
jest stan wyposażenia w obiekty i urządzenia sportowe. W USA niekiedy
nawet małe, prowincjonalne ośrodki sportu i rekreacji przypominają eli
tarne centra przygotowań olimpijskich z państw uboższych.
Fakt, że sportowcy z Etiopii (cztery złote, w sumie osiem medali)
czy Kenii (dwa złote, w sumie siedem) mogą zwyciężać z rywalami
z krajów OECD, bo na długich dystansach biegać można bez rozbudo
wanej infrastruktury sportowej. Podobnie jest ze sprinterami z rejonu
Karaibów. Ale to są wyjątki. Reguła jest natomiast taka, że im kraj
bogatszy, tym więcej wydaje się tam na sport tak masowy, jak i wyczy
nowy. A pamiętać trzeba, że prawdziwy sens ma tylko oparcie olimpij
skiego wyczynu o masowy sport rekreacyjny. W innym wypadku wszyst
ko to staje się tylko areną i widowiskiem, a we współczesnym świecie
coraz bardziej także targowiskiem.
Ostatecznie jednak o sukcesach - w sporcie szczególnie, ale prze
cież także w nauce i polityce, w interesach i w kulturze - decyduje ta
lent i pracowitość. Bogactwo bynajmniej nie przeszkadza ich pielęgnacji
i wykorzystaniu, ale zastąpić też nie jest w stanie. Najlepiej oczywiście
być i bogatym, i wysportowanym. Ale jeśli bogactwa nie starcza, to
może właśnie łatwiej do niego zmierzać także uprawiając jak najwięcej
sportu? Bo i taka jest korelacja, chociaż ekonomiści jeszcze nie obliczyli
występujących tu współczynników.

wymagają wzniesienia przez gospodarzy
wielu nowych obiektów sportowych. Z jednej strony jest to bardzo kosz
towne, ale z drugiej daje pole do popisu nie tylko sportowcom, lecz
i architektom, a nowe budowle upiększają potem okolice przez długie
lata i służą pokoleniom sportowców oraz widzów. Tak jest w Atlancie,
gdzie niedawny centralny stadion olimpijski stał się boiskiem do baseballa. Podobnie jest też w Sydney, gdzie powstało sporo nowych obiek
tów dodających jeszcze bardziej uroku temu miastu. Wyjątkowo nato
miast zdarza się, aby ktoś był w stanie zorganizować igrzyska olimpij
skie tylko w oparciu o uprzednio istniejące obiekty sportowe. W zasa
dzie jest to możliwe jedynie wtedy, gdy korzysta się z dorobku po
przedniej imprezy, która w tym samym miejscu już kiedyś się odbyła.
W wypadku Aten, które za cztery lata ponownie będą gościć po
ponad wiekowej przerwie igrzyska olimpijskie, odległość w czasie pomiędzy jedną a drugą imprezą jest zbyt długa. Trzeba zatem przygotować od
nowa bez mała wszystkie obiekty. W wypadku Insbrucka i Lake Placid,
miast zimowych zmagań, było odwrotnie - prawie wszystkie konkurencje
na dwu igrzyskach rozegranych w tych miastach mogły odbyć się na tych
samych obiektach. Co ciekawe, podobnie rzecz miała się w wypadku Los
Angeles, największym spośród miast dwu olimpiad. Ma to swoje specy
ficzne uwarunkowania i konsekwencje, które w „mieście aniołów” można
dostrzec do dzisiaj. Aniołów co prawda tutaj nie widać, ale nieustannie
trwający ogrom aktywności sportowej z pewnością tak.
Los Angeles gościło igrzyska olimpijskie dwukrotnie: w 1932 i 1984
roku. O ile przy pierwszej okazji uczestniczyło w nich jedynie 37 państw,

o tyle za drugim razem było to aż 140 krajów. I to pomimo niefortunne
go bojkotu ze strony państw socjalistycznych, które w ten sposób brały
rewanż za wcześniejszy bojkot igrzysk w 1980 roku w Moskwie, tym
razem przez liczne kraje zachodnie. Jednak czas politycznie motywowa
nych bojkotów minął - miejmy nadzieję, że bezpowrotnie - i w Atlancie
oraz Sydney otarliśmy się o liczbę 200 uczestników tych największych
zmagań sportowych świata. Jak przystało na erę globalizacji.
Co ciekawe, impreza w 1932 roku też nie obeszła się bez prote
stów. Otóż pamiętajmy, że odwrotnie niż podczas boomu gospodarcze
go lat 80. wówczas odbywała się ona na dnie Wielkiej Depresji gospo
darczej lat 1929-33. Drastycznie załamała się produkcja, olbrzymie było
bezrobocie, bardzo szerzyła się bieda. To było Los Angeles zupełnie
inne niż dzisiaj, co szczególnie było widać poza stadionami, gdzie to
czyły się ludzkie zmagania nie o laury i rekordy, ale często wręcz o prze
trwanie tego wyjątkowo trudnego okresu.
Wówczas też jeden z działaczy związków zawodowych - Tom Mooney - w geście protestu obiegł Los Angeles Memorial Coliseum. Okrążał nie tyle samo boisko olimpijskie, ile cały stadion. Kiedy teraz biegam
wokół tego samego stadionu dla przyjemności, zastanawiam się, co też
on wtedy odczuwał? Jego bieg to nie był jogging uprawiany dla zacho
wania dobrej formy, ale protest przeciwko wydawaniu pieniędzy na
spektakularną imprezę, podczas gdy brakowało ich dotkliwie na finan
sowanie wielu elementarnych potrzeb ludzi pracy, a raczej bez pracy.
Tom Mooney jednak wniósł coś więcej niż ten bieg, o którym mało
kto obecnie pamięta. Więcej; prawie nikt o tym nic w ogóle nie wie
nawet tutaj, o czym mogłem się przekonać, napomykając przy okazji
o tamtym wydarzeniu moim studentom podczas jednego z wykładów
na UCLA. Otóż zawdzięczamy mu jakże popularne kolorowe podko
szulki z nadrukami, niezastąpione nie tylko podczas rozmaitych ćwi
czeń T-shirt. Po raz pierwszy w takiej właśnie koszulce, z napisem pro
testującym przeciwko wielkiemu bezrobociu, biegał wokół centralnego
stadionu olimpijskiego właśnie Tom Mooney, dokładnie 68 lat temu.
Teraz codziennie biegają miliony ludzi, a na koszulkach drukowane jest
co popadnie. W samym zaś Los Angeles także biega mnóstwo ludzi,
a produkcja i sprzedaż kolorowych T-shirt jest teraz niezłym interesem

i daje zatrudnienie niejednemu człowiekowi, z troską o interesy którego
onegdaj biegał i protestował tutaj amerykański związkowiec.
Skoro igrzyska olimpijskie w 1932 roku odbywały się w okresie
nader ekonomicznie niekorzystnym, nie należy dziwić się, że nie były
one sukcesem finansowym. Ale za to od strony sportowej było to
wydarzenie zupełnie wyjątkowe. Nie do powtórzenia jest wyczyn pań,
które w dyscyplinach lekkoatletycznych ustanowiły rekordy we wszyst
kich konkurencjach. Dwa pokolenia później na tym samym stadionie,
na którym zasiadali wnukowie kibiców z poprzedniej olimpiady, pa
dło ich dużo mniej. Nie do powtórzenia jest też osiągnięcie pływaków,
którzy nie ustanowili nowego rekordu na odkrytym basenie tylko w jed
nej konkurencji.
W roku 1984 igrzyska przyniosły nadwyżkę dochodów nad wydat
kami w wysokości aż 225 milionów dolarów. Przede wszystkim dlatego
właśnie, że od fundamentów trzeba było wybudować tylko jeden obiekt,
a wszystkie pozostałe wystarczyło tylko odpowiednio zmodernizować,
funkcjonowały bowiem z pożytkiem przez wszystkie te międzyolimpijskie lata. To zasadniczo obniżyło koszty. Z kolei światowa ekspansja
telewizji i daleko już wtedy posunięta komercjalizacja igrzysk znakomi
cie podniosła dochody. 60 procent tej nadwyżki przekazano miastu na
popieranie sportu wśród młodzieży. Gołym okiem widać dobre tego
skutki, nie tylko na plażach i uniwersyteckim campusie. Tu się czuje, że
jest to miasto dwu olimpiad. A może z czasem także i trzeciej?

do goszczenia Igrzysk XXIX
Olimpiady na długiej liście znalazło się dziesięć miast. Gdy odpadły
Bangkok, Hawana, Kair, Kuala Lumpur i Sewilla, pozostało już tylko
pięciu kandydatów: Istambuł, Osaka, Paryż, Pekin i Toronto. Decyzja,
które z nich wygra, zapadnie w Moskwie na lipcowym kongresie MKOl.
Powinien to być Pekin.
Sama Moskwa na organizacji olimpiady w 1980 roku nie wyszła
najlepiej. Nie tylko poniosła straty finansowe, ale ze względu na poli
tycznie motywowany bojkot ze strony czołowych państw Zachodu nie
było to też największe wydarzenie sportowe. Podobnie wcześniej, w 1976
roku, deficyt odnotował Montreal. O ile tamte imprezy były w pełni
finansowane ze środków publicznych, to nauczone cudzymi doświad
czeniami Los Angeles poszło w 1984 roku w drugą skrajność. Te igrzy
ska w całości zostały sfinansowane prywatnie, przynosząc krociowe zy
ski. Koszty innych olimpiad pokrywane były z obu źródeł. Tak środki
publiczne, jak i prywatne angażowane były w coraz to większe od stro
ny sportowej i logistycznej przedsięwzięcia. Atlanta w 1996 roku usiło
wała naśladować Los Angeles, ale z mniejszym komercyjnym sukcesem;
nie było zysków, ale też obyło się i bez strat.
Osiem lat wcześniej - w roku 1988 - organizatorzy zarobili na
czysto wyjątkowo dużo, bo 460 milionów dolarów. Olimpiada koszto
wała aż 3,5 miliarda i była sfinansowana w połowie ze źródeł publicz
nych, natomiast pozostałe środki pochodziły w 26 procentach ze sprze
daży praw do transmisji telewizyjnych zagranicę i w 24 procentach od
sponsorów. Igrzyska w Seulu były drogie, nawet droższe niż ostatnia

ekstrawagancja w Sydney, choć to nie organizacja samej sportowej im
prezy była aż tak kosztowna. Po prostu ogrom środków zainwestowano
w infrastrukturę miasta i okolic. O ile ze 112 obiektów sportowych jedy
nie 13 zbudowano od podstaw, to spore nakłady skierowano na rozbu
dowę lotniska, konstrukcję nowych arterii komunikacyjnych, ekspansję
linii metra i poprawę sieci telekomunikacyjnej. Wszystko to służy po
dziś. Miasto w dużej mierze zmieniło swoje oblicze, a kraj image. Rok
1988 uczynił dla samopoczucia Koreańczyków i ich międzynarodowego
prestiżu to, co igrzyska w 1964 roku w Tokio zrobiły dla Japonii. Tak
w jednym, jak i w drugim przypadku te wielkie wydarzenia pomogły
zdystansować się od ciążącej psychicznie przeszłości i znakomicie przy
spieszyć integrację z resztą świata. Obecnie przychodzi czas na Chiny.
Nie tylko w krajach azjatyckich czy w Meksyku w 1968 roku, ale
nawet w wypadku Bawarii i Monachium w 1972 czy też Katalonii i Bar
celony w 1992 roku olimpiada była czynnikiem powodującym trwałe
ożywienie gospodarcze. Szacuje się, że do regionu Los Angeles po
igrzyskach dopłynęło w różnych formach około półtora miliarda dola
rów kapitału, a ostatnio w Sydney kilkadziesiąt tysięcy ludzi znalazło
pracę. We wszystkich przypadkach szczególnie rozwinęła się turystyka.
To ma znaczenie nie tylko dla organizatorów, ale dla wielu ludzi, któ
rym dzięki temu żyje się lepiej.
Na kongresie MKOl w 1993 roku Pekin przegrał. Igrzyska XXVII
Olimpiady zostały przyznane Sydney i chyba wszyscy na tym dobrze
wyszliśmy, a już sami mieszkańcy Sydney i australijscy sportowcy z pew
nością najlepiej. Chiny słusznie zrezygnowały z ubiegania się o prawo
do imprezy w roku 2004. Odbędzie się ona w Atenach, które z kolei
przegrały wcześniej rywalizację z Atlantą. Teraz pozostali pretendenci
będą musieli albo poczekać, albo cieszyć się, że już kiedyś gościli
igrzyska, chociaż w niektórych przypadkach było to tak dawno już
temu, jak w Paryżu w roku 1900 i powtórnie w 1924. Osaka - mimo
że ma najpiękniejsze lotnisko zbudowane na sztucznej wyspie - pozo
staje w tle Tokio, choć było to też już dość dawno temu. Na Toronto
z kolei pada cień Montrealu i wielu innych olimpiad - licząc także
zimowe - zorganizowanych w ostatnich dekadach w Ameryce Północ
nej. Istambuł nie najbardziej zachęca od strony logistycznej, a ponadto

długim cieniem rzucają się nań Ateny; za mały dystans czasu i prze
strzeni. Pekin zatem.
Znając wszystkie te miasta nie mam wątpliwości, że ta właśnie
metropolia jest najlepszym kandydatem, a przemawia za tym wiele
argumentów. Już Igrzyskami Azjatyckimi w roku 1990 to miasto udo
wodniło, że stać je na wiele. Od tego czasu poprawiła się jeszcze
infrastruktura komunikacyjna, lepszy jest stan środowiska i czystość
powietrza (pomimo że w międzyczasie przybyło ponad milion samo
chodów!), pojawiły się kolejne obiekty sportowe. Ważne jest i to, że
kontynuowane są liberalne reformy ekonomiczne, a także polityczne,
aczkolwiek na wciąż niezadowalającą skalę. Ale to nie może być prze
szkodą, choć wątek ten do znudzenia będzie podejmowany, zwłasz
cza przez ludzi, którzy ze sportem niewiele mają wspólnego. Co naj
wyżej tyle, że jawi im się on jako jeszcze jeden instrument rozgrywa
nia spraw politycznych. Jeśli tak jest, to tym bardziej należy przyklasnąć idei zorganizowania olimpiady w 2008 roku w Chinach, gdyż ten
fakt będzie wręcz katalizował proces budowy gospodarki rynkowej
oraz dalszą stopniową demokratyzację.
Pekin pozytywnie odpowiedział na wszystkie 22 pytania zwyczajo
wo zadawane kandydatom przez MKOl. Impreza finansowana będzie
tak ze źródeł publicznych, jak i prywatnych. Z kieszeni państwowej
pokrywa się koszty regularnych zajęć dla 300 tysięcy sportowców od
szczebla przedszkolnego do mistrzów olimpijskich. Buduje się już piątą
obwodnicę komunikacyjną wokół miasta. Sieć hotelowa jest gotowa.
Nie ma w zasadzie wewnętrznej opozycji przeciwko goszczeniu spor
towców z całego świata. A przy okazji - całego świata.
Podczas ostatniej dekady chiński produkt globalny uległ podwoje
niu, a za osiem lat będzie on jeszcze o co najmniej połowę większy.
Kroczenie przez wszystkie te lata do olimpiady sprzyjać będzie dalszym
reformom politycznym i ekonomicznym, integrując jeszcze mocniej tę
potęgę XXI wieku z globalną gospodarką. Przy sposobności bezkresny
bez mała chiński rynek będzie konsekwentnie otwierał się na świat. To
wielka szansa i nęcąca perspektywa dla wielu zagranicznych inwesto
rów i ponadnarodowych firm. Komercjalizacja sportu i igrzysk, wywołu
jąca skądinąd wiele kontrowersji, okazuje się przeto istotnym czynni-

Lu ty 2 0 0 1 r.

kiem zwiększającym szanse Pekinu. Można mieć nadzieję, że naciski
i oczekiwania płynące ze strony biznesu wezmą górę nad obstrukcją
konserwatywnej polityki.
Polska i nasz Komitet Olimpijski powinien jednoznacznie, głośno
i zawczasu poprzeć aspiracje Pekinu do goszczenia igrzysk w roku 2008.
One i tak tam się odbędą. Lepiej zatem, jeśli w podjęciu tej mądrej
decyzji odegramy pozytywną rolę. A z czasem wszyscy się zgodzą, że
lansowane przez gospodarzy hasło - „Nowy Pekin, wspaniała olimpia
da” - ma w sobie coś z rzeczywistości.

co szczególnie odróżnia polskie wyższe
uczelnie od amerykańskich uniwersytetów - zarówno prywatnych, jak
i stanowych - to najbardziej rzucająca się w oczy różnica tkwi nie na
polu badań naukowych czy akademickiej dydaktyki, ale w sferze ak
tywności sportowej. Oczywiście, częstokroć wyposażenie naszych bi
bliotek i laboratoriów pozostaje daleko w tyle, jak też w niektórych przy
padkach poziom fachowości naszej kadry i wiedzy studentów nie jest
jeszcze dostatecznie konkurencyjny, ale najbardziej uderzającą różnicą
pozostaje sport - jego rozmach, warunki uprawiania, implikacje.
Jest to tym bardziej ciekawe, że przebogate życie sportowe nie jest
li tylko i wyłącznie kwestią indywidualnej aktywności oraz nawyków
wyniesionych z domu rodzinnego i szkoły. Z reguły jest dobrze zorgani
zowane przez same uczelnie i przez nie także w podstawowej mierze
finansowane. Szczególnie godne uwagi jest to, że o doinwestowanie
i wyposażenie aren sportowych dba się z pieczołowitością nie mniejszą
niż o stan obiektów stricte akademickich. Podczas pobytu na University
of Rochester robiło zawsze na mnie wrażenie to, że gdy nawet bardzo
późnym wieczorem kończyłem pracę w bibliotece, to na sąsiednim bo
isku trwały jeszcze jakieś zmagania. Gdy zaś tuż przed północą ja sam
wychodziłem z pobliskiej wielofunkcyjnej hali sportowej, to w bibliote
ce wciąż jeszcze było pełno studentów.
Spostrzeżenie o olbrzymiej aktywności sportowej odnosi się przy
tym do wszystkich typów uczelni, bez względu na ich prestiż i notowa
nia w rankingach. To nie jest tak, że te mniej znane próbują „nadrobić”
i poprawić swoją pozycję organizując drużynę a to koszykówki, a to

siatkówki czy też sekcję pływania lub gimnastyki, gdyż nawet na najbar
dziej dostojnych uniwersytetach z tzw. ligi bluszczowej (ang. Ivy League)
uprawia się całą paletę dyscyplin sportowych. Co prawda, to już czasy
zamierzchłej historii, gdy największym wydarzeniem w amerykańskim
futbolu były zmagania na szczycie pomiędzy Yale i Harvardem; dzisiaj
taką rolę pełni Super Bowl, który dla kibiców USA ma bez wątpienia
większe znaczenie niż dla Europejczyków finał piłkarskich mistrzostw
świata. Ale wciąż oba te znakomite uniwersytety mają nie tylko drużyny
futbolowe, ale także zespoły szermierki, hokeja na trawie, biegów prze
łajowych, golfa, squash’a, lacrosse i wiele innych.
Co wręcz zdumiewa, o ile przed 40 laty „tylko” co piąty student
uniwersytetów Ivy League był sportowcem, to obecnie aż 27 procent
uprawia sport regularnie, w sposób zorganizowany przez uczelnie. Ob
serwowałem to między innymi podczas pracy na Yale - uniwersytecie
zaliczanym do Ivy League - kiedy tam wykładałem wysportowanej mło
dzieży, a nade wszystko choć sam nie stowarzyszony w klubie, biega
łem na przełaj po campusie i okolicach.
Niektórzy argumentują, że coraz więcej studentów uprawiających
sport to uboczny skutek rekrutacji młodzieży murzyńskiej, może nieco
gorzej przygotowanej intelektualnie (potwierdzają to wyniki testów), ale
za to lepiej fizycznie. Może to być prawdą w przypadku niektórych nie
najlepszych uczelni, ale trudno uznać to za regułę.
Fakt, że polityczna presja na równouprawnienie rasowe podczas
ostatnich 20-30 lat wywarła pozytywne piętno i spowodowała zmianę
proporcji przyjęć na uczelnie. Zdecydowanie więcej niż uprzednio jest
na nich młodzieży „kolorowej”, a część z niej przyjmowana bywa na
studia pod kątem uzdolnień sportowych. Rekrutowana jest ona ponie
kąd do określonej sekcji sportowej, a przy okazji na jakiś kierunek stu
diów, a nie odwrotnie. Studenci ci radzą sobie wszakże wcale dobrze
nie tylko w sporcie - który jest przecież jedynie urozmaiceniem akade
mickiego życia - ale i w nauce oraz późniejszej zawodowej karierze.
Spośród grupy 700 murzyńskich studentów przyjętych na Uniwer
sytet Kalifornijski w roku 1966 - a wielu z nich było wyselekcjonowa
nych jako sportowcy zasilający uczelniane kluby - w 16 lat później 70
było lekarzami, około 60 prawnikami, 125 menadżerami firm i ponad

300 aktywistami różnych organizacji obywatelskich i społecznych.
Współcześnie UCLA jest wyjątkowo barwnym uniwersytetem, gdyż
przy rekrutacji kryteria rasowe są ustawowo brane pod uwagę, tzn.
rokrocznie przyjmowana musi być określona grupa młodzieży „kolo
rowej”; takie amerykańskie „punkty za pochodzenie”. I mogę stwier
dzić także w oparciu o własne doświadczenie wyniesione z wykładów
na tym pulsującym życiem uniwersytecie, że wszyscy są równie dobry
mi studentami - także ci, którzy dostają się na uczelnię pomimo gor
szych wyników w szkole średniej i w kontrolnych testach, ale za to
dzięki większym talentom sportowym.
Dlaczego zatem tyle jest troski o krzewienie kultury fizycznej na
amerykańskich uczelniach? Dlaczego nie pozostawiają one tego sa
mym zainteresowanym? Dlaczego państwo (administracje stanowe)
angażują się w tę domenę? Jak to jest możliwe, że w tej twierdzy
liberalizmu i wolnego rynku dopłaca się także z kiesy publicznej i pie
niędzy podatników do akademickiego sportu? Czy chodzi tylko o inte
resy - no bo przecież robi się je przy okazji na wszystkim, gdyż
zawsze czyjś wydatek jest czyimś dochodem - czy też stoi za tym coś
więcej? Otóż to właśnie. I to nie tylko ten znany nam wszystkim „zdro
wy duch w zdrowym ciele”. Pogłębione bowiem analizy postaw na
studiach i przebiegu profesjonalnych karier wskazują na co najmniej
dwa godne uwagi aspekty akademickiego sportu i sensu łożenia nań
sporej nawet ilości środków finansowych.
Po pierwsze, do uprawiania sportu w grach zespołowych potrzeb
na jest gotowość do pracy w grupie i ta umiejętność jest potem kulty
wowana w życiu zawodowym, z pożytkiem dla firmy i jej efektywności.
Owocuje to zatem i na uczelniach, i w pracy.
Po drugie, sportowcy wcześnie pojmują, że uczciwa konkurencja
jest rzeczą nie tylko niezbywalną w życiu, ale i korzystną, sprzyjającą
rozwojowi w długim okresie. Nie jest do końca jasne, jak ta typowa dla
sportu rywalizacja wpływa na zdolność do konkurencyjnych zachowań
podczas późniejszych karier zawodowych, ale wydaje się pewne, że ci,
którzy posiedli tę umiejętność jako sportowcy - ale zarazem potrafili
przy okazji studiów nauczyć się nie mniej niż inni, którym na sport nie
starczyło czasu, ochoty, talentu - radzą sobie lepiej.

Praca w uwikłanej w nieustanną konkurencyjną walkę gospodarce
rynkowej wymaga dokonywania nieustannych wyborów; raz jest się ich
podmiotem, innym razem przedmiotem. Sportowcy są do tego lepiej
przygotowani, gdyż nieustannie sami podlegają selekcji, klasyfikacji, eli
minacji lub awansowaniu. Wygrywają, przegrywają, niekiedy remisują.
Sądzę, że oprócz tego, iż na studiach mieli dużo sportowej frajdy, to
później - w życiu zawodowym, choć innymi kieruje się ono kryteriami
- rzadziej przegrywają.

nieustannie przychodzi od
powiadać na wiele pytań dotyczących Polski, gdyż wciąż budzimy
swoimi osiągnięciami i problemami spore zainteresowanie. Z pytania
mi dotyczącymi polityki i gospodarki można poradzić sobie łatwiej,
ale osoby zainteresowane naszym krajem - a nie brakuje ich na świe
cie - interesują się także innymi kwestiami. Na pytanie czy sport jest
w Polsce popularny, najchętniej odpowiadam, że bardzo, bo to i na
swój sposób prawda. Gdy zaś bardziej wnikliwi dociekają, a która to
dyscyplina jest najpopularniejsza i dowiadują się, że chyba skoki nar
ciarskie, to nie mogą wyjść ze zdumienia i podziwu. Cóż to za wspa
niały musi być naród, w którym tłumy skaczą tak ochoczo na nartach!
Uznanie jednak szybko pryska, gdy dowiadują się, że popularność ta
wyraża się w tym, iż tak naprawdę to próbuje skakać co najwyżej
jeden procent jednej tysięcznej części społeczeństwa, ale za to jedne
go skoczka oglądają miliony. Przed telewizorami. Ale to już wielkiego
wrażenia nie robi, gdyż dowodzi jedynie, że to mistrzowie uprawiają
sport, a reszta - niekoniecznie.
W istocie nie jesteśmy zbyt wysportowanym społeczeństwem, a fe
nomen kibicowania oraz fascynacja publiczności wyczynami nawet ta
kiego sportowca jak Adam Małysz, nic tu nie wnosi nowego. To znako
micie, że odniósł tak wielkie sukcesy, sięgając przy sposobności po
drogocenny Puchar Świata, ale kondycji społeczeństwa to nie poprawia.
Nawet w naszym środowisku studenckim - a w miesiącach, kiedy Ma
łysz skakał, odwiedziłem z cyklem wykładów promujących książkę pt.
„Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem” ponad 20 miast

akademickich - sport jest ostatnio jakby mniej popularny. Na niektórych
uczelniach uprawia go regularnie nie więcej niż pięć procent studen
tów, o kadrze już nie wspominając. Kibicować łatwiej.
Co prawda, rekordy i medale, zwycięstwa i puchary, zdobycze i na
grody nielicznej garstki naszych wyczynowców poprawiają wielu lu
dziom samopoczucie (także niektórym politykom, którzy nie mając po
wodów do dumy z własnych osiągnięć, usiłują salwować się cudzymi
sukcesami), ale od tego wszyscy razem ani zdrowsi, ani bogatsi nie
jesteśmy. Wspaniale byłoby, gdyby udało się dyskontować spektakular
ne wyczyny naszych mistrzów skłaniając do systematycznego uprawia
nia sportu na skalę masową jak najwięcej ludzi, nie tylko młodych. To
wymaga wszakże inwencji i pieniędzy.
O ile z tym pierwszym jest nie najgorzej, to z tym drugim nie najle
piej, także za sprawą niektórych polityków, którzy - choć w trosce
o własną popularność czasami odwiedzają areny sportowe - w tego
rocznym budżecie znowu obniżyli nakłady na sport i krzewienie kultury
fizycznej. Z jednej strony mamy zatem próby wykorzystywania wła
snych wspaniałych wyczynów dla popularyzacji masowego sportu, co
czyni na przykład skutecznie Robert Korzeniowski, z drugiej zaś strony
dochodzi do cięć wydatków z kasy publicznej na sport zarówno maso
wy, jak i wyczynowy, co czyni (też skutecznie) nasz rząd.
Korzeniowski i Małysz to bezsprzecznie wielcy sportowcy, jednak
że z punktu widzenia popularyzacji sportu o niebo łatwiej naśladować
naszego wielokrotnego już mistrza olimpijskiego niż mistrza, być może,
dopiero przyszłorocznego, na igrzyskach w Salt Lake City. Łatwiej prze
cież chodzić po ziemi niż skakać na nartach, podobnie jak łatwiej jest
biegać na przełaj, niż uprawiać yachting morski. Łatwiej także i z tej
prostej przyczyny, że taniej. Jeszcze kilka takich chudych lat jak ostatnio
oraz dalsze cięcia wydatków wskutek ograniczeń wynikających z fatal
nego i szkodliwego schładzania gospodarki, a już tylko będziemy mogli
chodzić i biegać...
Nie da się bowiem uprawiać sportu w całym jego bogactwie i różnorodności tylko i wyłącznie za własne pieniądze - gdyż nie da się
indywidualnie budować chociażby skoczni narciarskich i stadionów lek
koatletycznych - lub też za środki pochodzące tylko z tzw. sponsorin-

gu, bo są one wciąż nader skromne. A na dalszą metę szersze sięganie
do obu tych źródeł finansowania wymaga dynamicznego rozwoju go
spodarczego; zamożniejsze stawać musi się zarówno państwo, jak i spo
łeczeństwo. A tu raptem wielu ludziom coraz bardziej bieda w oczy
zagląda. Sport - tak elitarny jak i wyczynowy, tak popularny jak i maso
wy - kwitnąć może tylko w kwitnącej gospodarce.
Cztery lata temu - w pierwszym kwartale 1997 roku, kiedy tak
dobrze udawało nam się wspólnie realizować „Strategię dla Polski” PKB wzrastał w tempie 7,5 procent. Teraz tempo wzrostu zbliża się do
zera. To tak jakby przejść od życiowej formy do zupełnego oklapnięcia.
A warto wiedzieć, że w polityce gospodarczej jest czasami podobnie jak
w sporcie - rzecz nie tylko w formie, ale również w taktycznej koncep
cji przygotowań i startu w zawodach, a nade wszystko w stosowanych
metodach treningu.
Jeśli nadal tempo wzrostu gospodarczego miałoby być tak marne
jak ostatnio, to nie wróży to także dobrze naszej kondycji fizycznej. Co
prawda, wybitnych talentów sportowych nam nie brakuje. W ogóle je
steśmy utalentowanym narodem; także w dziedzinie kultury i nauki mamy
sporo osiągnięć, choć zawsze lepiej, jeśli będzie ich jeszcze więcej.
Patrząc jednak na całe społeczeństwo pragnąć by się chciało, abyśmy
mniej gnuśnieli kibicując przed telewizorami kilku raptem mistrzom, ale
sami uprawiali czynnie dużo więcej sportu. Jeśli już nie codziennie, to
jak najczęściej; jeśli nie skacząc z Krokwi, to jeżdżąc rowerami po par
kach; jeśli nie na obiektach sportowych z prawdziwego zdarzenia, to
biegając po dostępnych wokół ścieżkach.
Trudno wszakże biec po zdrowie, kiedy ma się zadyszkę. A do
takiej sytuacji, niestety, doprowadzono w latach 1998-2001 naszą gospo
darkę i finanse publiczne. Tym bardziej warto zrezygnować z kilku go
dzin kibicowania przed telewizorem i ćwiczyć samemu. Wtedy czło
wiek nie tylko czuje się lepiej, ale i pracuje wydajniej. A to na pewno
jest dobre antidotum na zgubne skutki niepotrzebnego schładzania ko
niunktury. O koniunkturę gospodarczą - tak jak o sportową formę zawsze trzeba dbać. A już na pewno wtedy, gdy jej nie starcza.

Późno przyszła, wkrótce minie. Potem szybko prze
leci lato i jesień - i znowu będzie zima. Olimpijska. Część wielkich
batalii sezonu rozegra się na lodowiskach Salt Lake City, w tym jazda
figurowa na lodzie oglądana chyba przez najbardziej zróżnicowaną
publiczność świata. W odróżnieniu od hokeja czy biathlonu przyciąga
ona kibiców obu płci i wszystkich pokoleń, tak z krajów, gdzie nie
brakuje naturalnych zamarzniętych akwenów, jak i z tych, gdzie lodu
poza telewizją i szklanką w barze nikt nigdy nie oglądał, jak na przy
kład w centrum Australii. Nasi sportowcy - choć nie stanowią ścisłej
czołówki światowej - też w tej rywalizacji będą się liczyć i miejmy
nadzieję, że zaprezentują się korzystnie, a co najmniej zrobią dobre
wrażenie. Otóż jazda figurowa na lodzie jest dość specyficzną (aczkol
wiek nie jedyną) dyscypliną, gdzie wielkie znaczenie ma właśnie ro
bienie dobrego wrażenia. Nawet jest ono - a dokładniej jego wartość
artystyczna - przedmiotem oceny jurorów. Aby jednak robić „dobre
wrażenie”, trzeba posiąść wielki sportowy kunszt i zaiste wykazać się
mistrzostwem oraz świetną kondycją.
Refleksje te nasuwają się na tle innych ocen, gdzie też nie wszyst
ko da się wprost i dosłownie zmierzyć, a formułowane opinie po czę
ści przynajmniej oprzeć trzeba o miary, które nie łatwo się sumują.
W takich sytuacjach wzrasta zawsze ryzyko subiektywizmu ocen i, by
je pokonać, uciekać się trzeba do metody ekspertów, podobnie jak to
jest właśnie w wypadku jazdy figurowej na lodzie. Jeśli jest ich dosta
tecznie wielu, a na dodatek eliminuje się oceny skrajne (tak właśnie

jak przy ferowaniu wyroków w tej dyscyplinie sportu), to najczęściej
koniec końców najwyższe oceny uzyskują naprawdę najlepsi. Pomimo
to nie praktykuje się porównywania ocen uzyskiwanych w różnych
miejscach i w innym czasie, gdyż wystawiane są w odmiennych oko
licznościach i różnej atmosferze. Innymi słowy, wyższe oceny w punk
tach na jednej olimpiadzie wcale nie muszą oznaczać, że występ fak
tycznie był wyższej marki aniżeli w przypadku sportowców, którzy na
innej arenie uzyskali nieco gorszy, formalnie biorąc, rezultat. Czasami
zatem 5,7 oznaczać może „więcej” niż 5,8 - i odwrotnie. Nigdy jednak
nie jest tak, że 4,4 to lepiej niż 5,9.
Chociaż gospodarka to nie lodowisko, a polityka to nie jazda
figurowa, to i tutaj można dopatrzyć się pewnych analogii. Przynaj
mniej z punktu widzenia ferowania ocen, a zwłaszcza konieczności
uwzględniania przy ich formułowaniu niejednorodnych kryteriów
i cząstkowych wyników, które dodaje się w oparciu o utarte konwen
cje. Ocena jednak piruetów, potrójnych skoków, spirali śmierci i in
nych figur jest łatwiejsza niż wystawianie cenzurek gospodarce. Zasa
dy dodawania, ważenia i sumowania subiektywnych ocen grupy sę
dziów sportowych są ujęte w ścisłe i jednoznaczne rygory, natomiast
w odniesieniu do gospodarki nie ma jakichś skodyfikowanych przepi
sów czy receptur oceny jej stanu.
O ile na scenach sportowych walczą tylko zawodnicy, a sędziowie
ich oceniają, to w gospodarce walki samych arbitrów są niekiedy jesz
cze bardziej zawzięte niż starcia tych, których wyniki są przedmiotem
ocen: producentów, menedżerów, polityków gospodarczych. Często zaś
jest tak, że oceniani i oceniający to jedni i ci sami. To tak, jakby łyżwiarz
figurowy zaraz po swoim występie wychodził ponownie na taflę nie po
to, aby ukłonić się publiczności, lecz by wyciągnąć z kieszeni tabliczkę
z oceną 6,0 - nawet jeśli nie zasłużył sobie na 5,1.
Nie chodzi już o to, że w przypadku gospodarki wielu jej recen
zentów zarazem uważa siebie samych za najlepszych wykonawców
rozmaitych „figur” w polityce ekonomicznej. Od czasu do czasu za
mieniają się oni z wykonawcami rolami, przechodząc a to do rządzą
cej koalicji, a to do opozycji. Rzecz wszak w tym, że w ocenach stanu
gospodarki - a więc w istocie jakości polityki, która jest tegoż stanu

sprawcą - stosuje się coraz to inne kryteria. Gdy w jakimś miesiącu
nieco bardziej wzrośnie produkcja, to już jakby mniej liczyło się to, że
w tym samym okresie wcale nie spadła inflacja. Gdy nieco poprawia
się dyscyplina budżetowa, to nie chce się już dostrzec, że równocze
śnie rośnie bezrobocie. Gdy zwiększa się trochę eksport, to próbuje
się zmilczeć fakt nadmiernego narastania zadłużenia przedsiębiorstw.
To tylko przykłady, które można mnożyć.
Profesjonalizm i obiektywizm wymaga wszakże tego, aby oceny
były kompleksowe, rzetelne, sprawiedliwe, a także - co ważne - po
równywalne w czasie i przestrzeni. Inaczej bowiem liczyć będą się na
lodowisku za każdym razem inne figury i dodatkowe punkty będziemy
przypisywać nawet za wielce efektowny upadek, w polityce gospodar
czej punktowane zaś będą wyłącznie jej dobre strony, choć tych złych
przecież też nigdy nie brakuje.
Próbą takiej wielostronnej oceny tendencji rozwojowych gospodar
ki jest tzw. pięciokąt stabilizacji makroekonomicznej, który uwzględnia
zmiany w odniesieniu do pięciu podstawowych kategorii: produkcji
(PKB), inflacji, bezrobocia, budżetu państwa i salda rachunku obrotów
bieżących. W takim ujęciu nie gubi się z pola widzenia związków wy
stępujących między różnymi procesami i nie można abstrahować od
pogarszania się jednego wskaźnika wywołanego poprawą innego. Pole
całego pięciokąta przeto informuje nas lepiej - tak jak ostateczna, kom
pleksowa ocena w konkursie jazdy figurowej - czy „występ” jakiegoś
kraju zasługuje na bardziej, czy mniej pozytywną ocenę; czy sytuacja
zmienia się na lepsze, czy też się pogarsza; czy stan danej gospodarki
w porównaniu z przeszłością poprawia się, czy też pogarsza.
Nie wchodząc w szczegóły pięciokąt taki przy „mistrzowskiej” kon
dycji gospodarki ma umowne pole równe jedności. O ile onegdaj
- pomiędzy rokiem 1993 a 1995 - jego obszar w Polsce wzrósł z 0,303
do 0,436 (głównie wskutek szybkiego wzrostu gospodarczego i równo
czesnego spadku inflacji oraz bezrobocia), to w roku 2000 wyniósł on
ledwie 0,253, czyli podobnie jak w roku 1991, kiedy to osiągnął marne
0,249 punktu. To nie tylko wypadnięcie ze strefy medalowej, ale wręcz
wyeliminowanie przed wejściem do rundy finałowej. Z perspektywy
czasu widać przeto, że zarówno na początku, jak i w końcu lat 90.

realizowana polityka gospodarcza bardziej kojarzyć może się z mało
zgrabnymi figurami czynionymi na ruchomych piaskach niż z elegancją
jazdy na solidnym lodzie. Teraz znowu trzeba dużo ćwiczyć, aby wpierw
zrobić dobre wrażenie, a potem zasłużyć na wyższe notowania.

- jak mało która konkurencja sportowa - wymaga szcze
gólnie umiejętnego rozłożenia sił. Zasada ta obowiązuje tak najwięk
szych mistrzów na tym najdłuższym, przysłowiowym wręcz dystansie,
którzy potrafią przebiec 42 kilometry i 195 metrów w niewiele ponad
dwie godziny, jak i amatorów, którzy na pokonanie takiego dystansu
potrzebują czasu co najmniej dwa razy więcej. Złe zaplanowanie wysiłku czy brawura na początkowych kilometrach albo też szarpanina i brak
właściwego rytmu skazują na niepowodzenie. Nadchodzi taki moment,
kiedy biec dalej się nie da.
Co ciekawe, podobnie zdarza się w wypadku niektórych przedsię
wzięć gospodarczych. Właśnie mamy do czynienia z kompromitującym
„pęknięciem” w pół drogi do mety. Oto raptem w środku roku - gdy
przebiec trzeba jeszcze drugą połowę dystansu - tzw. schładzanie go
spodarki doprowadziło do załamania podstawy funkcjonowania państwa, czyli naszego wspólnego budżetu. Podcinanie poprzez wyhamo
wanie dobrej koniunktury gałęzi, na której siedzi gospodarka narodowa
i finanse publiczne to działanie równie nieodpowiedzialne, jak celowe
osłabianie zawodnika przed startem do maratonu. To tak jakby pozba
wiać go sił witalnych właśnie wtedy, gdy są one mu najbardziej potrzeb
ne, aby pokonać czas i przestrzeń.
Tak właśnie postąpiono z polską gospodarką, gdyż poprzedni mi
nister finansów zablokował swoją błędną polityką dobrą koniunkturę
i gdy już wyraźnie szła ona ku załamaniu, pozostawił taki stan rzeczy
swym następcom, sam ewakuując się na inny statek, który jeszcze jakoś
płynie. A przecież gdyby tylko dobrze przewidzieć, jaka będzie na ko-

lejnych odcinkach nieustannego gospodarczego maratonu konfiguracja
terenu, po której „biec” przychodzi naszej gospodarce i gdyby nie zwal
niać wówczas, gdy tego czynić nie należy, to moglibyśmy cały czas
poruszać się do przodu w zupełnie przyzwoitym tempie. Teraz okazuje
się to już niemożliwe; miast tempa wzrostu rzędu 6 do 7 procent rocz
nie oscyluje ono w latach 2001-02 wokół marnego 1 procenta.
Miast wytrwałej realizacji budżetu, nieodzowne jest łatanie mno
żących się dziur i jego nowelizacja w pół drogi. Miast utrzymania zdro
wego pulsu i równego kroku mamy zatem do czynienia z zaburzenia
mi gospodarczego krwioobiegu i doraźną szamotaniną w miejsce tak
potrzebnej strategii rozwoju. Już nie tylko „fachowcy” od takiej biega
niny nie wiedzą, w jakim tempie zmierzać, ale nawet wydają się nie
znać do końca kierunku, w którym trzeba się poruszać. Gospodarka
przekroczyła punkt LT.
Teraz wszyscy mamy problem, choć winni dalej zachowują się tak,
jakby ich trenerskie metody miały jeszcze jakiś sens. Otóż nie mają już
od dawna, tylko teraz - gdy załamała się wpierw dynamika produkcji, a
w ślad za tym trzeszczą finanse publiczne i, co gorsza, chwieje się i tak
skądinąd słaba równowaga społeczna - beznadziejność stosowanej tera
pii widzą już bez mała wszyscy. Czas zmieniać trenerów.
Maraton biegnie się tak, aby nie przekroczyć krytycznego punktu
LT, czyli tzw. progu mleczanowego. Po spaleniu węglowodanów orga
nizm przechodzi do zużywania tłuszczów, ale nie jest to proces ruty
nowy. Trzeba więc biec w takim tempie - jedni 20 km na godzinę,
inni mniej niż 10 - aby sił starczyło do mety, a kwas mlekowy wydzie
lał się w jak najwolniejszym tempie. Gdy zaś mięśnie zakwaszają się
zbyt szybko, biec dalej nie można; bilans energii i wysiłku pęka jak
dziurawy budżet.
Podczas XIX Maratonu Toruńskiego do mety dobiegli prawie wszy
scy. Tylko kilku zawodników wycofało się po drodze. Najszybszy poko
nał dystans w niewiele ponad dwie i pół godziny, najwolniejsi w nie
spełna pięć. Ale wszyscy znali swoje możliwości i– w odróżnieniu od
niektórych polityków, którzy i tym się różnią od maratończyków, że
przecież „biegają” sobie nie na własny rachunek i nie dla własnej przy
jemności, tylko w służbie publicznej - potrafili zmierzyć zamiary na siły.

Dla mnie był to pierwszy maraton w życiu. Faktycznie największą
sztuką jest utrzymanie właściwego tempa i rytmu oraz nie poddawanie
się ani własnym słabościom, aby zwolnić, ani też przydrożnym kibicom,
którzy sami pijąc piwko, usiłowali dodawać animuszu okrzykami „gazu!,
dawaj gazu panie premier!”. Odpowiadałem w duchu „sam se dawaj!”
i biegłem równo z szybkością 10,2 km na godzinę. Tak jak w latach
1994-97, gdy produkcja rosła w tempie 6,4 procent rocznie. Może więc
nie był to jednak mój pierwszy maraton?... Ale na pewno nie ostatni!

w sporcie mówi się nie na co
dzień, ale przy okazji spektakularnych wydarzeń. A to, ile trzeba będzie
jeszcze ponieść nakładów inwestycyjnych, aby Pekin mógł sprawnie prze
prowadzić igrzyska olimpijskie w roku 2008, których organizacja jakże
słusznie została mu przyznana, czy też ile to Real Madryd zapłacił za
transfer - skądinąd najkosztowniejszy w historii piłki nożnej - znanego
francuskiego internacjonała Zinedine Zidane. By mógł wszakże to uczy
nić, wpierw sprzedał swój kompleks treningowy znajdujący się nomen
omen w dzielnicy biznesu. A jeszcze wcześniej Real Madrid musiał nieźle
zarobić, aby go wybudować i eksploatować. Cały czas wobec tego krąży
ła nie tylko piłka po boisku, ale i pieniądze po kieszeniach i rynku.
Do paradoksów tego świata trzeba zaliczyć to, że za transfer jedne
go zawodnika płaci się więcej niż wynosi cały nasz roczny budżet
przeznaczony na finansowanie sportu. Takie są jednak realia. Współcze
śnie w coraz większym przecież stopniu sport jest skomercjalizowany,
a jego finansowanie wymaga dużej i specjalistycznej wiedzy profesjo
nalnej. Jest ona tym bardziej potrzebna, że najczęściej przeprowadzenie
większych przedsięwzięć i projektów wymaga wyrafinowanego monta
żu finansowego. Polega to na sięganiu do wielu „kas” naraz, gdyż rzad
ko daje się zorganizować akcję czy imprezę, biorąc pieniądze tylko
z jednego miejsca, na przykład od widzów.
Na sport trzeba patrzeć jak na usługi. Ludzie chcą oglądać rzeczy
ciekawe, niekoniecznie od razu transmisję z olimpiady, ale choćby lokal
ne zawody w ujeżdżaniu konia albo też spartakiadę na szkolnym stadio
nie. I gotowi są za to płacić. A przy okazji inni chcą się reklamować

i sprzedawać swoje wyroby i usługi. Biznes sportowy zatem różne ma
oblicza i wymiary. Trzeba tylko szukać na każdym szczeblu - od gminy
do kraju - tego, na którym samemu ktoś potrafi zarobić, innym przy
okazji dostarczając radość i rozrywkę. A i czasami na zdrowie też wyjdzie.
O tym wszystkim mówiliśmy na frapującym seminarium na temat
„Sport w biznesie, biznes w sporcie”, które koło naukowe „Tygryski”
zorganizowało w ośrodku przygotowań olimpijskich w Spale. Skąd te
„Tygryski”? Otóż jest to zdrobnienie od angielskojęzycznej nazwy Cen
trum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji przy Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, które
w skrócie znane jest jako TIGER (www.tiger.edu.pl). I tak oto połącze
nie studenckich zainteresowań z jednej strony globalizacją stosunków
ekonomiczno-finansowych oraz przedsiębiorczością i biznesem z dru
giej, sprowokowało do podjęcia dyskusji dotyczącej związków pomię
dzy sportem a biznesem.
Punktem wyjścia debaty były opracowania przygotowane przez stu
dentów WSPiZ, a wyróżniony w konkursie ad hoc esej pt. „Ile wart jest
wizerunek gwiazdy sportu” został opublikowany w lipcowym numerze
„Magazynu Olimpijskiego”. Jednakże najbardziej atrakcyjną częścią semi
narium były spotkania i nieformalne dyskusje z ludźmi sportu i biznesu
zarazem. Jedni są działaczami naszego ruchu olimpijskiego, inni kiedyś
sami byli mistrzami sportu, a dzisiaj są jego organizatorami, którzy do
sportu - jako rekreacji i wyczynu, ale także widowiska - podchodzą jak
do interesów. Tu można przy okazji zarobić duże pieniądze, ale wydawać
też trzeba sporo. Interesy więc muszą się dobrze kręcić.
Są także wśród nas sportowcy, którzy na bieżąco potrafią dobrze
kojarzyć swoje mistrzowskie wyczyny z zarabianiem pieniędzy. Tak się
składa, że akurat jeden ze studentów WSPiZ - Wojtek Brzozowski zarazem jest mistrzem świata w windsurfingu. O ile on sam zajmuje się
doskonaleniem mistrzowskiej klasy i walką z rywalami, to finansami zaj
muje się jego brat. Ale to przypadek indywidualny, choć w skali kraju
podobnych układów jest coraz więcej: z jednej strony gwiazda, z drugiej
zawodowy menedżer, który dba o kasę. No, nie jest to jeszcze 66 milio
nów dolarów jak w przypadku transferu Zidane, ale za darmo człowiek
też już się nie męczy. Zresztą nie to jest najważniejsze.

Rzecz w tym, że przy okazji wiele - niekiedy bardzo wiele - innych
osób ma nie tylko przyjemność z biernego albo (lepiej!) aktywnego
uczestnictwa w różnych imprezach sportowych, ale również w tym, iż
coraz więcej ludzi znajduje przy sposobności zatrudnienie i źródło do
chodów. Dla jednych jest to tylko praca, dla innych biznes. Mówił o tym
- jakże barwnie - Jerzy Kulej, który obecnie działa na niwie boksu
zawodowego, nie tylko jako komentator, oraz Czesław Lang - organiza
tor wyścigów kolarskich Tour de Pologne. Obaj kiedyś byli oklaskiwany
mi mistrzami i olimpijczykami, a dzisiaj są profesjonalnymi organizatora
mi imprez sportowych i poważnymi biznesmenami żyjącymi ze sportu.
Uprawianie biznesu w sporcie właśnie stało się dobrym sposobem na
przedłużenie pasji swego życia, a nade wszystko na wykorzystanie na
gromadzonych przez lata unikatowych doświadczeń.
Jerzy Kulej nie może zapomnieć o prawym sierpie na miarę olim
pijskiego złota, a Czesław Lang martwi się teraz nie o to, czy wygra
kolejny etap, ale czy ostatni zawodnik zdąży przyjechać, zanim odje
dzie meta, którą trzeba spakować, aby zdążyć przewieźć ją nocą na
koniec kolejnego etapu. Teraz więc trzeba martwić się - albo raczej
dbać i sprawnie organizować - o wiele drobiazgów, które przesądzają
o sukcesie w biznesie. Doświadczenia wyniesione ze sportu z pewno
ścią w tym pomagają.

wciąż z zainteresowaniem
przyglądam się, jak różnie w rozmaitych jego zakątkach udaje się - albo
i nie - łączyć a to kulturę, a to naukę, a to sport z interesami i robie
niem pieniędzy. I to czasami niezłych. Gospodarka rynkowa z jednej
strony to umożliwia, a z drugiej wymusza. U nas też coraz bardziej to
odczuwamy - z wszystkimi dolegliwościami, zwłaszcza w postaci do
skwierającego braku środków finansowych. Otóż przechodząc ustrojo
wą transformację i będąc społeczeństwem „na dorobku” wyraźnie od
czuwamy, że w tej fazie zbyt słaby już jest mecenat państwowy i braku
je środków budżetowych na wspieranie różnych imprez i akcji - kultu
ralnych, naukowych, sportowych. Ale widać również, że wciąż mizerne
są możliwości ich sponsorowania przez prywatny sektor, gdyż jemu
nadmiar kapitału bynajmniej też nie dokucza. Pozostaje więc liczyć na
własne zasoby finansowe, a te są bardzo ograniczone i często nie star
czają na wydatki, które gospodarstwa domowe uważają za pilniejsze niż
sport czy aktywna rekreacja.
Od tej strony - czyli pobudzania autentycznych potrzeb aktywności
fizycznej, a w ślad za tym stymulowania popytu na sprzęt sportowy
i korzystanie z infrastruktury kultury fizycznej - wiele nadal pozostaje
do zrobienia. Refleksja ta powraca często - tak podczas wizyt na różnych obiektach i uczestnictwie w imprezach sportowych, jak i wtedy,
gdy się samemu a to biega, a to żegluje.
Tak było przy okazji porównania frekwencji na maratonie, który
biegłem wiosną w Toruniu, a do którego zgłosiło się niespełna 240 uczest
ników, jak i później, z początkiem jesieni, na maratonie w Toronto nad

brzegiem wielkiego jeziora Ontario, w którym wzięło udział kilka tysięcy zawodników. Na następny maraton - zimą w San Diego - trzeba było
się zapisać już pół roku wcześniej, bo organizatorzy limitują liczbę uczest
ników do 3,5 tysiąca. Tak więc popyt przewyższa podaż, choć mogłoby
się wydawać, że czego jak czego, ale miejsca na tej malowniczej kalifor
nijskiej drodze wzdłuż Pacyfiku nie brakuje. Chodzi jednak także i o to,
aby w ten sposób zwiększać zainteresowanie imprezą. I to się udaje; tłok
rodzi tłok, popyt stymuluje jeszcze większy popyt, bynajmniej nie prowa
dząc w każdym wypadku do inflacji, jak błędnie sądzą neoliberałowie.
Bynajmniej; w dłuższym okresie rośnie też podaż i w rezultacie imprez (a
także zaangażowanych w to pieniędzy) jest coraz więcej.
Podobnie zastanawiałem się nad tym żeglując po Bałtyku na „Zawi
szy Czarnym” - naszym zasłużonym szkoleniowym szkunerze. Co praw
da, mogłoby wiać trochę więcej i silniej, ale jakoś innym przy bardziej
odległych od naszego wybrzeżach te słabe wiatry nie przeszkadzały.
Uderza wręcz mała liczba żeglarzy nie tylko w Zatoce Gdańskiej, gdzie
nawet w słoneczną niedzielę woda potrafi świecić prawie pustką, ale
i dalej - gdy idzie już się w głąb morza. Za to po stronie fińskiej i szwedz
kiej zaczyna robić się tłumnie. Trzeba zatem koniecznie zaktywizować
działania na rzecz żeglarstwa morskiego nie tylko dlatego, że jest to
piękny sport i atrakcyjny sposób na spędzanie wolnego czasu, ale także
szansa na aktywizację ekonomiczną sporej grupy ludzi, a nawet całych
mikroregionów. To musi kosztować, ale pamiętajmy, że wydatki jed
nych zawsze są dochodami drugich.
Jak dotychczas jednak rynek związanych z tym produktów i usług
jest stosunkowo mały i rozwija się zbyt wolno. Wymaga on przeto syste
mowego wsparcia, gdyż bazując na jego spontaniczności nadal za wiele
lat będziemy mieli kilka razy mniej żaglówek niż Finowie, mając wszak
że ponad siedmiokrotnie więcej ludności. Co prawda, nasi sąsiedzi z dru
giej strony Bałtyku mają dużo dłuższą i bogatszą linię wybrzeża, ale to
nie zmienia postaci rzeczy, że i my - Polacy - żeglować możemy i po
winniśmy więcej. I z czasem - mam nadzieję - będziemy. Wtedy też
przyjemności, zdrowia i zasobności będzie więcej, a bezrobotnych, bie
dy i przestępczości mniej, bo koniec końców wszystko to łączy się
z sobą poprzez stosunki gospodarcze w sposób dużo bardziej skompli-

kowany niż najbardziej nawet zawiły węzeł przy kontraszocie szprajsgafla grota na „Zawiszy”.
Niestety, u nas jakoś wciąż nie udaje się organizować dostatecznie
wielu masowych imprez, jak również bardziej pospolitego ruszenia na
sporty, które wcale nie są elitarne. Przy tak małej aktywności sportowej
trudno robić na tym i wokół tego interesy, a przecież stąd potem mogły
by brać się środki na dodatkowe działania na niwie sportowej. Tak
muszą to postrzegać zarówno organizatorzy imprez, jak i zwłaszcza pro
ducenci sprzętu sportowego. A jak poszerzyła się w ostatnich latach
jego gama, to widać w każdym większym sportowym sklepie specjali
stycznym. Wydawać by się mogło, że brakuje tylko pieniędzy na nowo
ści, które nieustannie pojawiają się na rynku.
Mnie jednak jako ekonomistę i przy tej okazji pasjonuje odwieczny
dylemat, na ile to podaż kreuje popyt, a na ile popyt stymuluje podaż?
Otóż nie ulega wątpliwości, że i tym razem występują na tym polu
zależności dwukierunkowe. Dlatego też tak ważna jest edukacja i kształtowanie potrzeb w tym zakresie (trzeba bardzo chcieć biegać albo ża
glować), ale również marketing (trzeba namawiać do kupna nowych
butów albo żagli). Najważniejsze wszakże, że w konsekwencji podcho
dzenia do problemu z obu tych stron naraz, coraz więcej jest ruchu
- tak w sporcie, jak i w towarzyszących mu interesach. Jak ktoś biega,
to chce nowe buty, a jak kupuje nowe buty, to chce jeszcze więcej
biegać. Latem na przykład na maratonie Arusha w Tanzanii. Jak ktoś
żegluje, to z czasem chce się przesiąść na większy jacht, a jak jacht taki
jest już zwodowany, to chce się żeglować jeszcze dłużej. Tak więc to
ruch rodzi ruch i jeśli tylko jest zdrowy i opłacalny, to wszystkim nam
powinno na tym szczerze zależeć.

kto go będzie zapalał - bo jest to jedna
z bardziej strzeżonych tajemnic - to wiemy na pewno, że 8 lutego na
ceremonii otwarcia XIX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake
City ponownie zapłonie znicz. Wpierw jednak przemierzy całe Stany
Zjednoczone w tradycyjnej sztafecie, która startuje w Atlancie - miej
scu ostatniej olimpiady goszczącej w USA - aby potem jaśnieć przez
17 dni na pięknym stadionie Rice-Eccles. Amerykańskim zwyczajem
jest to zarazem obiekt akademicki; znajduje się na campusie University
of Utah. Po igrzyskach posłuży głównie miejscowej młodzieży, ale
z pewnością gościł też będzie wiele innych imprez. Ale już nie tak
ważnych i prestiżowych jak ta. Jej rangę odzwierciedla nawet cena
biletów na otwarcie i zamknięcie olimpiady. Wszystkie (a jest ich po
nad 57 tysięcy) są w tej samej cenie. Bagatela, 885 dolarów. No, ale na
niektórych konkurencjach będzie można pomarznąć już za 35 dola
rów, na przykład usiłując dostrzec bobsleje śmigające po torze z szyb
kością ponad 100 km na godzinę.
Ten i ów zdradza się jednak z wątpliwościami, czy igrzyska w ogóle
powinny się odbyć. Na ich przygotowanie i przebieg bezsprzecznie
wpływają następstwa ataku terrorystycznego na USA. W sposób na
turalny zatem powraca pytanie zarówno o sens organizowania tej
wielkiej imprezy, jak i o sposoby zapewnienia wszystkim jej uczest
nikom bezpieczeństwa. Przypomina się też przy okazji tragiczne wy
darzenia z innego września, kiedy to na olimpiadzie w Monachium
w 1972 roku zginęło 11 sportowców izraelskich, jak i incydent sprzed
pięciu lat, kiedy od wybuchu bomby podczas olimpiady w Atlancie

zginął przypadkowy przechodzień. Akurat tego właśnie dnia tam do
tarłem i pamiętam, jak to wydarzenie zaciążyło nad atmosferą panują
cą w Parku Olimpijskim.
Oczywiście, olimpiada w Salt Lake City odbędzie się. Jej odwołanie
lub nawet przesunięcie byłoby organizacyjną klęską gospodarzy i poli
tyczną kapitulacją USA oraz międzynarodowego ruchu olimpijskiego,
a tym samym wielkim sukcesem międzynarodowego terroryzmu. Jego
cień i tak kłaść się będzie swoim śladem obok cienia znicza olimpijskie
go, ale przysłonić go nie jest w stanie. Zjadą się zatem sportowcy z 80
krajów i walczyć będą o olimpijskie trofea albo po prostu o jak najlep
szy wynik czy tylko aplauz licznie zgromadzonej publiczności. Rzecz
w tym, że będzie ona głównie amerykańska i idzie o to, aby nie pozo
stała w domu, przed ekranami telewizorów, ale dotarła hurmem w Góry
Skaliste. Z rękoma złożonymi do oklasków i kartą kredytową Visa
- oficjalnego sponsora igrzysk - gotową do zapłaty.
Organizatorzy podkreślają też - dość pragmatycznie i po amery
kańsku - dwa inne aspekty sprawy, które ich zdaniem wykluczają za
machy terrorystyczne. Po pierwsze, ranga i symbolika igrzysk olimpij
skich wśród społeczności międzynarodowej - a przecież w MKOl jest aż
199 krajów, o kilkanaście więcej niż w ONZ czy Banku Światowym jest taka, że jakikolwiek atak terrorystów byłby dla nich zaiste samobój
czy w oczach opinii światowej, jeszcze bardziej niż zbrodnia z Nowego
Jorku. Po drugie, podkreśla się centralne położenie Salt Lake City, w środ
ku kraju, a przy tym topografię terenu i urbanistyczną charakterystykę
miasta utrudniającą potencjalne działania terrorystów. Różne są jednak
oblicza terroru i z pewnością organizatorzy biorą to pod uwagę.
W USA cały czas odbywają się masowe, przyciągające tłumy kibi
ców (i angażujące ogromne pieniądze, o czym trzeba pamiętać) impre
zy i widowiska sportowe. To, co tutaj się dzieje, trudno porównać z ja
kimikolwiek naszymi doświadczeniami, nawet z najlepszych czasów
Wyścigu Pokoju. W maratonie w Nowym Jorku - już bez sylwetki World
Trade Center w tle - wystartowało ponad 24 tysiące zawodników, a tłu
my widzów stały szpalerem wzdłuż całej trasy. W Pheonix podczas
rozstrzygającego starcia finałów w baseballu - a to chyba tutaj wydarze
nie nawet większe niż zimowa olimpiada - było jeszcze bardziej ekscy-

tująco, zwłaszcza że dramaturgia kluczowego meczu była wyjątkowa.
Nowojorscy Yankees zeszli z murawy pokonani przez Diamondbacks
z Arizony w serii siedmiu spotkań w stosunku 4:3, a zwycięstwo decy
dowało się do ostatnich minut. Ale idzie zima i uwaga stopniowo prze
suwa się w stronę dyscyplin z nią związanych.
Przez cały czas ktoś musi troszczyć się o bezpieczeństwo na obiek
tach sportowych i wokół nich. Tak było wzdłuż trasy maratonu w No
wym Jorku i na stadionie baseballowym w Pheonix. I tak będzie rów
nież w Salt Lake City. Już wcześniej - przed tragicznymi wydarzenia
mi z 11 września - wyasygnowano na zapewnienie bezpieczeństwa
200 milionów dolarów. Teraz dołożono do tego jeszcze około 70
milionów, także ze środków federalnych. Wszystko chyba bardziej
po to, aby przekonać sportowców, że będą to bezpieczne igrzyska
i każdy sportowiec oraz kibic może czuć się pewniej niż wieczorem
na ulicy w rodzinnej miejscowości, gdziekolwiek by ona nie była. Nikt
zatem nie powinien rezygnować z udziału w igrzyskach, a już na pewno
nie sportowcy.
Dzieci z Salt Lake City też są w natarciu. Już sprytnie zmówiły się
z nauczycielami i rodzicami, że w obawie przed porwaniem autobusu
szkolnego przez terrorystów lepiej będzie zawiesić na czas olimpiady
zajęcie w szkole i nadrobić to pod koniec roku. Tak więc zamiast na
lekcje - na stadiony, trasy, skocznie, ślizgawki i tory! Byle ten olimpij
ski zapał trwał jak najdłużej i nie ograniczał się tylko do kibicowania.
Zresztą gdzie jak gdzie, ale w USA nie powinno być o to obawy.
Zamiłowanie do aktywnego sportu zaiste jest tutaj imponujące i warto
je u nas naśladować.
Jednakże organizatorzy sami stawiają przewrotne pytanie, czy Salt
Lake City nie będzie wglądało jak obóz wojskowy? Przecież porządku
pilnować będzie więcej osób, niż przybędzie tam zawodników. I tak
agentów federalnej i lokalnej policji ma być pięć do siedmiu tysięcy,
a do tego dochodzi kilka tysięcy żołnierzy i oficerów, którzy strzec będą
publiczne obiekty. Na dokładkę lokalny komitet olimpijski przygotował
własnych pięć tysięcy ludzi. Większość z nich jednak będzie barwnie
i bez agresywnego rzucania się w oczy wtopiona w tłumy kibiców i ni
gdy nie będzie wiadomo, czy sąsiadka z ławki na zawodach jazdy figu-

rowej na lodzie zawsze tak dobrze znała się na potrójnych lutzach
i axlach, czy też dopiero co wyszkolili ją w tej materii na kursie w FBI...
To prawda, że będzie trochę więcej niż zazwyczaj dotkliwości,
poczynając od tego, iż często będziemy legitymowani, a na stadion czy
trasę nie będzie można przyjść z ulubionym plecakiem. Zwycięzcy zaś
będę musieli zdejmować swoje krążki przechodząc przez „wykrywacze
medali”. Oby nasi sportowcy musieli robić to jak najczęściej!

to dla zawodników zmagania sportowe
i życiowa rywalizacja o laury, ale dla wielu także okazja do zarobienia
często niemałych pieniędzy. Dla kibiców to wielkie widowisko i wiele
emocji oraz niezapomnianych przeżyć, ale także sposobność do wyda
nia niemałych pieniędzy. Zwłaszcza jeśli ktoś nie ogląda zawodów na
ekranie telewizora i przyjeżdża z daleka i na dłużej. Dla organizato
rów natomiast olimpiada to gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne
i finansowe. Organizacja igrzysk kosztuje wielkie - coraz większe pieniądze, ale można na tym też sporo zarobić. Można, gdyż trzeba
umieć „wygrać” takie przedsięwzięcie na swoją korzyść, co nie zawsze
się udaje. Długi igrzysk w Montrealu w 1976 roku spłacano na przy
kład przez następne z górą 20 lat.
Najczęściej jednak jest to dobry interes i stąd tak usilnie niektóre
miasta i regiony zabiegają oprawo organizacji igrzysk. W odniesieniu
do ich zimowej edycji Międzynarodowy Komitet Olimpijski stosuje ostat
nio swoistą zasadę „sprawiedliwości kontynentalnej” i przyznaje prawo
do ich organizacji kolejno miastom w Azji, Ameryce i Europie. I tak po
olimpiadzie cztery lata temu w japońskim Nagano, następna za kolejne
cztery lata odbędzie się w Europie w Turynie.
Być może nadejdzie i czas organizacji zimowych igrzysk w Amery
ce Południowej. Wtedy dla nas - mieszkańców „północy” globalnej
wioski - paradoksalnie zimowe igrzyska odbywałyby się... latem. Wów
czas bowiem nie brakuje śniegu w pięknych Andach. Wkrótce Argenty
na lub Chile - osobno lub razem - też mogą połakomić się o goszczenie
sportowców z całego świata w swoich górach. Może do tego pretendo-

wać zwłaszcza chilijskie Portillo albo Valle Nevado i okolice, gdzie
w styczniu i lutym można dosiąść konia lub górski rower, a w lipcu
i sierpniu szusować na snowboardzie po zboczach Cima Mirador i Valle
del Inca. Trasy te już posiadają atest FIS i nadają się do zawodów rangi
Pucharu Świata.
Teraz zaś czas na Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah. Pięk
ny to region zarówno latem, jak i zimą, pełen atrakcji nie tylko takich,
jak Góry Skaliste ze swoimi szczytami, zboczami i dolinami, ale również
jedynych w swoim rodzaju parków narodowych - Petrified Forest and
Painted Desert, Natural Arches, Zion i Bryce Canyon.
To ciekawe, jak bardzo organizacja igrzysk przyczynia się do popu
laryzacji miejsca, w których się one odbywają. Jeśli nie są to tak znane
z dawien dawna kurorty, jak Cortina w Europie czy Lake Placid w USA,
to goszczenie olimpiady jest bez mała równoznaczne z pojawieniem się
miejscowości na mapie świata, jak chociażby w przypadku kalifornij
skiego Squaw Valley czy przed olimpiadą mało znanego w Europie
i Ameryce Sapporo, leżącego na japońskiej wyspie Hokkaido.
Zdumiewa przy tym jakże słaba znajomość geografii w ogóle. I o ile
nie musi (niestety) dziwić, że mało kto na świecie wie, gdzie leży
Zakopane albo Bańska Bystrzyca, to dziwić może fakt, iż jedynie 18
procent osób ankietowanych w siedmiu krajach (Argentyna, Francja,
Holandia, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy) wiedziało wcze
śniej, że Salt Lake City jest gospodarzem XIX Zimowych Igrzysk Olimpij
skich, a niespełna 10 procent, że znajduje się ono w stanie Utah. Cieka
we przy tym jest geograficzne rozstrzelenie tych opinii. Otóż fakt, że
igrzyska odbywają się w Salt Lake City i że znajduje się ono w Utah
znany był odpowiednio 48 i 24 procentom respondentów we Francji
i 28 i 20 w Japonii oraz ledwie 4 i 3 we Włoszech i 1 i 1 w Argentynie.
Mam nadzieję, że Polska opinia publiczna wykazałaby się większą zna
jomością rzeczy.
Teraz natomiast, gdzie jest Salt Lake City, wiedzą już prawie wszy
scy. Tym bardziej, że o ile zmagania w Lillehammer relacjonowane były
przez telewizję do 120 krajów, z Nagano już do 160, to tegoroczne
śnieżne i lodowe konkurencje w Górach Skalistych oglądać będzie pu
bliczność aż z około 180 państw.

Wkrótce znowu kilka górskich miast świata będzie ostro walczyć
o prawo do organizacji XXI Zimowych Igrzysk w roku 2010. Bezsprzecz
nie ich atrakcyjność wzrosła po jakże trafnej decyzji MKOl o przesunięciu fazy i organizowaniu tej imprezy nie w tych samych latach, w których odbywają się igrzyska letnie, ale w rozdzielających je latach parzy
stych. Olimpiada w norweskim Lillehammer, o której to miejscowości
też mało kto wcześniej słyszał, była pierwszą odbytą według nowego
kalendarza, a więc w dwa lata po Barcelonie i na dwa przed Atlantą.
Tak Lillehammer, jak zwłaszcza Nagano okazały się także dużymi
sukcesami finansowymi. Organizatorzy bynajmniej do tych imprez nie
dopłacili. O ile jednak w Lillehammer sponsorzy wyłożyli tylko 100 mi
lionów dolarów, to w Nagano już ponad 300. Salt Lake City znacznie
poprawia tamten rekord. Telewizja - głównie amerykańska sieć CBS za prawa do transmisji zawodów z Japonii zapłaciła 530 milionów dola
rów, a teraz płaci jeszcze więcej. To prawda, że upstrzenie ich reklama
mi niekiedy wręcz uniemożliwia oglądanie, ale - miejmy nadzieję płacąc jeszcze więcej w tym roku za relacje z Salt Lake City, będziemy
mogli oglądać daleko lecącego Małysza, a dopiero potem dowiadywać
się, że nie ma to jak McDonalds czy inna Coca Cola...
Tak więc Japończycy do Nagano 1998 nie dopłacili. Koszty opera
cyjne samych XVIII Igrzysk Olimpijskich wyniosły około miliarda dola
rów i to się organizatorom z nawiązką zwróciło. Licząc jednak wszystkie
wydatki - łączne z ogromnymi nakładami na towarzyszące inwestycje
infrastrukturalne, zwłaszcza drogi i szybką kolej - sięgnęły one aż 10
miliardów dolarów. To rekord, którego nawet Salt Lake City nie pobije.
Nie musi. Akurat w tym przypadku infrastruktura komunikacyjna i usłu
gowa, jak również jakość już uprzednio funkcjonujących obiektów spor
towych są w pełni zadowalające. Rzecz tylko w tym, aby hurmem zawi
tali skłonni do wydawania pieniędzy turyści i nie zawiedli sportowcy.
Ale na nich przecież zawsze możemy liczyć. Tak więc jedni liczą pieniądze, a my liczmy na sportowców. Zwłaszcza naszych!

„być w olimpijskiej formie”? To chyba jedyne na
wskroś sportowe czy wręcz olimpijskie powiedzonko, które stało się
powszechnie stosowanym idiomem wyrażającym świetną kondycję, a na
de wszystko wysoką konkurencyjność w porównaniu z rywalami, z któ
rymi przychodzi nam współzawodniczyć. Nie tylko w sporcie. „Olimpij
ska forma” wszak nie implikuje, że jest się najlepszym albo koniecznie
stanąć trzeba na podium z medalem przewieszonym przez szyję. Ozna
cza ona, że jest się ze swego, własnego punktu widzenia w świetnej
formie. Z jednej strony plasuje ona nas pośród najlepszych zawodni
ków, którzy spełniając ostre kryteria ilościowe i jakościowe oraz zadość
czyniąc formalnym minimum w odniesieniu do uzyskanych wyników
zasługują na to, aby stanąć w szranki zmagań na olimpijskich arenach.
Z drugiej strony „olimpijska forma” oznacza, że z indywidualnego punk
tu widzenia zawodnik jest przygotowany do występów i walki jak najle
piej i jest w stanie osiągnąć najlepsze w swojej karierze rezultaty.
Stąd też dla prawdziwych mistrzów poprzeczka wyznaczana „olim
pijską formą” - tą, którą trzeba starać się osiągnąć raz na cztery lata, tak
jak w przypadku sportów zimowych właśnie w czasie XIX Igrzysk w Salt
Lake City - ustawiona jest relatywnie wyżej aniżeli dla zawodników,
którzy do zwycięstw nie aspirują, ale są dostatecznie konkurencyjni
i znajdują się po prostu w swojej życiowej formie. Tak więc różnych
sportowców stawia to w obliczu różnych wyzwań. Dla Adama Małysza
olimpijska forma oznaczać musi zdolność do podjęcia walki o złoty
medal, dla innych uczestników naszej ekipy „jedynie” gotowość do
godnego starcia się z rywalami i umiejętność osiągnięcia jak najlepsze
go, życiowego wręcz wyniku.

Termin „olimpijska forma” implikuje również i to, że jest się w niej
jedynie przez krótki okres, najlepiej - z definicji właśnie - podczas
zmagań w trakcie igrzysk olimpijskich. Bynajmniej jednakże nie ozna
cza to, że przedtem i potem musi się być w formie marnej. Chodzi
jedynie o to, że nie jest możliwe, aby nieustannie utrzymywać szczyt
formy, która osiąga swoje apogeum, ale przecież w dobrej kondycji
można trwać przez lata. I przez lata można utrzymywać swoją relatywną
przewagę nad innymi, choć niekoniecznie aż z takimi wynikami, jak
w najlepszym okresie.
A jak jest z gospodarką? Czy można tutaj dopatrywać się jakichś
analogii? Oczywiście, tak. Gdy wraz z nadejściem roku olimpijskiego,
zwieńczonego sukcesami naszych sportowców w Sydney, zapoczątkowa
łem przed dwoma laty finalizowany dziś cykl esejów zatytułowany „Moje
światowe boisko”, pisałem, że gospodarka jest bez olimpijskiej formy. Nic
dziwnego, skoro trwało zapoczątkowane po 1997 roku irracjonalne i szko
dliwe schładzanie koniunktury i spowalnianie tempa wzrostu gospodar
czego. To tak jakby w przypadku sportowca celowo go osłabiać i pozba
wiać sił witalnych niezbędnych dla sprostania nasilającej się konkurencji.
I tak jak w wyczynowym sporcie dobrą formę trzeba utrzymywać zawsze,
a w tę olimpijską wejść od czasu do czasu, tak podobnie w gospodarce
ostra rywalizacja rynkowa - zarówno wewnętrzna, jak i międzynarodowa
- trwa nieustannie, zwłaszcza w obecnej fazie globalizacji, ale od czasu
do czasu wyraźnie się nasila, jak chociażby w związku z nabierającym
impetu procesem integracji z Unią Europejską.
Wtedy też trzeba umieć płynącym stąd wyzwaniom sprostać, jeśli
chce się należeć do czołówki i cieszyć się wynikającą stąd satysfakcją.
A tak, niestety, nie jest. Smuci, że jest coraz gorzej i w tym roku kolej
nych igrzysk forma naszej gospodarki nie tylko nie jest olimpijska, ale
wręcz marna. Z punktu widzenia dynamiki gospodarczej nie spełniamy
nawet minimalnych „kryteriów kwalifikacyjnych” w porównaniu z inny
mi krajami, które radzą sobie dużo lepiej, a zaproszenie nas do Unii
Europejskiej wynika bardziej z motywów politycznych niż stricte ekono
micznych. A inni radzą sobie lepiej przecież nie dlatego, że mają lep
szych „sportowców”, ale dlatego, iż mają lepszych „trenerów”, a więc
skuteczniejszą politykę gospodarczą.

Cztery lata temu - kiedy to sportowy świat zapatrzony był w Nagano,
miejsce poprzednich zimowych igrzysk - dopiero co mieliśmy za sobą
rok 1997 wieńczący olimpijski niejako, bo czteroletni cykl wdrażania
„Strategii dla Polski”. W całym tym okresie - a więc mierząc olimpiadami,
od Lillehamer do Nagano - nasz PKB zwiększył się aż o 27,7 procent,
wzrastając w 1997 roku o prawie 7 procent. Zdublowane zatem zostało
minione czterolecia, kiedy to zwiększył się on tylko o 14,7 procent. Co
gorsza, w jego końcowej fazie - tuż przed „metą” - produkcja poczęła
wręcz bezwzględnie spadać. Mając taką „formę” nie jeździ się na igrzyska,
a co najwyżej ogląda się na ekranach telewizyjnych występy innych...
No właśnie, a inni? Jak sobie radzą inne gospodarki? I to bynajmniej
nie te najwyżej rozwinięte, ale znajdujące się w podobnej sytuacji struk
turalnej i przechodzące - jak Polska - przez trudny proces transformacji.
Otóż zdecydowanie lepiej. Niektóre wręcz są w olimpijskiej właśnie
formie - tak jak my przed czteroma laty i, być może, raz jeszcze za lat
cztery. To wciąż jeszcze jest możliwe, choć wymaga zasadniczych zmian
w polityce finansowej.
PKB w zeszłym roku zwiększył się w Rumunii o 5,2, na Węgrzech
o około 4 i w Czechach o 3,5 procent. W Rosji wzrósł o 5 procent, a in
ne republiki poradzieckie też radzą sobie dobrze albo jeszcze lepiej.
Tempo wzrostu na Ukrainie w roku 2001 wyniosło 8,5 i w roku 2002
oczekuje się 5,5 procent, a w Azerbejdżanie 8,0 i 7,6 procent. Szybko
rośnie PKB w państwach nadbałtyckich: odpowiednio o 5,2 i 6,1 pro
cent w Estonii, 5,1 i 5,7 na Litwie, 6,7 i 5,5 na Łotwie. W Kazachstanie
PKB skoczył w górę w roku 2001 aż o 11,6, a na ten prognozuje się
kolejne 8,7 procent, czyli podczas gdy u nas w latach 2001-02 zwiększa
się on zaledwie o około 2, to tam aż o ponad 21 procent!
Tak więc gospodarka nasza, niestety, daleka jest od olimpijskiej
formy; spada wręcz do trzeciej ligi. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że
formę taką - tym razem już bez przenośni - mają nasi reprezentanci
walczący o jak najlepsze wyniki i miejsca, o punkty i medale w Salt
Lake City. A za następne cztery lata może znowu i sportowcy, i gospo
darka będą w szczytowej formie. Oby!

Afganistan
290
Afryka
73-75, 112-114, 131, 229
Ahern, Bertie
100
Aktywność gospodarcza
287
Akumulacja
229, 234
- kapitału
47
Alaska
88
Albania
71, 219, 226
Alokacja
- kapitału
27, 139, 229
- kredytów
97-98
Ameryka Łacińska
73, 116, 123, 166-167
Ameryka Południowa
88, 162, 165, 356
Ameryka Środkowa
166
Analfabetyzm
198
Anglia
314
Angola
74
Annan, Kofi
178
Antyglobalizacyjne sentymenty
118
Aprecjacja
62
Argentyna
88, 147-149, 165, 274, 290, 302, 356-357
Atak terrorystyczny
117, 120, 122, 141, 159, 272
Australia
91, 214, 307, 313-314, 339
Austria
70
AWS (Akcja Wyborcza Solidarności)
190, 294
AWS-UW, koalicja
36, 62, 111, 190, 195, 209, 218, 241, 252, 258, 292
Azerbejdżan
77-78, 361

Azja
-

Południowo-Wschodnia
poradziecka
Środkowa

Badania naukowe
Bank
Banki
-

73, 77, 120, 356
116, 123, 148, 167, 185
167, 226
29, 76

42, 50

amerykański

77, 78, 116, 131
19, 21, 62, 65, 77-79, 97-98, 23, 175, 249, 265, 287,
293-294, 297, 303
158

inwestycyjne
komercyjne
prywatne
zagraniczne

64, 265
77
97
81

centralny

Bauc, Jarosław
108
Baza podatkowa
192
Belgia
101, 171
Bezrobocie . . . 36, 41, 52, 62, 67, 80, 92, 94, 105-106, 122, 144, 159, 171, 188, 198,
201, 213, 231, 236, 245, 248, 271, 287-288, 295-296, 308-309
- strukturalne
213
- stopa
34
Białoruś
Biały Dom
Bilans płatniczy
- Argentyny
Biurokracja
Biurokratyzacja
Blair, Tony
Boliwia
Bono
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Bretton Woods (organizacje)
Brzozowski, Wojtek

15, 71, 97-99, 151, 153, 175, 242
34, 40, 67, 120
57, 61, 65-66
147
221
219
171
88, 165, 167
13
71, 197
131
48, 88-89, 92, 112, 148, 154, 167, 290
90
347

BŚ (Bank Światowy)

25, 28-29, 56, 74, 76, 78, 88, 90, 114, 117, 131-133,
179, 272, 301-302, 353
Budowa gospodarki rynkowej, aspekty instytucjonalne
226
Budowa instytucji
253
- gospodarki rynkowej
246
Budżet
52, 65, 95, 115, 123-124, 136, 175, 223, 261, 286-287, 293, 295, 297
- federalny
41
- UE
100
Budżet państwa
- Rosji
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Bush, W. George

54, 67, 79, 107, 174, 248, 261, 289
57
44, 71, 198
242
74
41, 67-69, 90, 119, 123, 156-160, 178

Caricom

88

Castro, Fidel
Cavallo, Domingo

89
147-148

Cena kapitału
236
Ceny
- konsumpcyjne
288
- transferowe
249
Chile
88-89, 123, 131, 149, 164, 166-167, 214, 289, 356
Chiny
26, 28-29, 43-44, 47, 92, 131, 149, 156, 165, 179-180, 323, 330
Chińska droga do rynku
52
Chorwacja
71, 103, 104, 129, 152, 198
Chretien, Jean
119
CI (Capital International), indeks
46-47
Citibank
298, 302
Clinton, Bill
68
Currency board
86, 147-148
Cykl koniunkturalny
122, 144, 273
Cykle wyborcze
184
Czechosłowacja
71
Czechy . 23, 44, 71, 76, 79, 102, 110, 128, 169, 185, 188, 197, 226, 241, 267, 289, 361

~ 365 ~

Dania
De la Rua, Fernando
DEFACOS(Development Fund for Slavery)
Deficyt
- budżetowy
- handlowy
- na rachunkach bieżących
- obrotów bieżących
Dekoniunktura
Demokracja
- obywatelska
Demokratyczna Republika Konga
Denacjonalizacja
- aktywów
- banków
Deprecjacja złotego
Depresja
- transformacyjna (zob. też recesja)
Deregulacja
Destabilizacja finansowa
Dewaluacja
Dezintegracja społeczeństwa
Dialog społeczny
Dług
- publiczny
- zagraniczny
Dobrobyt
- społeczny
Dochodowość produkcji
Dochody
- budżetowe (a także budżetu)
- realne
Dochód
- narodowy
-

redystrybucja

31-32, 171
148
114
53, 65, 107, 120, 265, 295
107, 193, 159, 297, 35, 95
41, 236, 266
20, 95-96
65, 105-106, 193
144, 167, 261
31, 34, 125-127, 138, 152, 255
184
74
23, 139
242, 253
295
62
156
156, 173-174, 197, 253
214
147, 213,
148-150,
216
90
42, 68, 79, 148, 249, 289
56
235
199
95
141-142, 198, 242, 286
95, 236, 265
290

29, 109, 132, 179, 199, 234
87, 104, 110, 139, 156, 170, 173, 221, 226, 231, 235, 243,
267, 276, 300
255

Doktryna neoliberalna
Dolar
Dominacja
- ekonomiczna
- polityczna
Dominikana
Drugi Świat
Dynamika
- gospodarcza
- produkcji
- rozwojowa
Dysproporcje dochodów, antyrozwojowe

121
38-39, 86, 147
13
13
166
220
130, 214
122, 166,171
102, 176, 211
220

EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju)
44, 71, 76-77, 109
ecu
32
Edukacja
26, 42, 50, 68-69, 91, 146, 254, 297
Edynburg, szczyt w
31
Efektywność
23, 36, 49, 139, 156, 188, 208-209, 211, 229, 245
- alokacyjna
47, 54, 56, 255, 295
- gospodarowania
12
- mikroekonomiczna
185, 192, 229, 254, 295
- zarządzania
295
Egipt
288
Ekonomia
46, 95, 122
- instytucjonalna
228
- nowa
49
- teoria
47
Ekspansja
186
- gospodarcza lub ekonomiczna
142, 145, 214
- eksportowa, model wzrostu
261
- handlu międzynarodowego
178
- kredytowa
77
Eksport
57, 61, 65-66, 86, 92, 95, 103, 166-167, 192, 247, 250, 266, 268
- litewski
86
- ukraiński
173
Eksportowa orientacja gospodarki
192
Ekwador
88, 165, 168

Estonia
44, 198, 361
Etiopia
74, 324
Euro
31-32, 37-39, 61, 86, 171-172, 192, 260, 285
Euroland
38, 260
Europa
29, 32, 39, 43-44, 77, 101-102, 114, 125, 171, 292, 356
- Środkowowschodnia
59, 77, 101, 103, 167, 177, 215, 275
-Wschodnia
60
- Zachodnia
59-60, 112, 116, 167, 215
Europejski Bank Centralny
116
Euroregion
72
EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza)
31

FED (Federal Reserve System)
41, 116, 123
Fernandez, Roque
148
Feudalizm
163
Filipiny
48, 288
Finanse publiczne
20, 35, 52, 95, 107-108, 202, 223, 258, 260-262, 294
Finlandia
313
Formacja
205
- społeczno-ekonomiczna
204
Francja
58, 169, 171, 242, 357
FTAA (Free Trade of Americas Agreement)
89
Fundacja Gorbaczowa
125
Fundusz kompensacyjny
114
- strukturalny
101
Funt szterling
172

G-7
Giedroyć, Jerzy
Giełda
- światowa
Giniego, wspólczynnik
Giuliani, Rudi

13, 92, 121, 132-133, 149
191
47, 116
46
241-242
117

Globalizacja

11-15, 22, 25-28, 70, 72, 90-86, 89, 104, 112, 114, 129, 131,
138, 152-153, 155, 165, 175-177, 179-180, 183, 228-229, 235,
246-247, 251, 255, 268
- stosunków ekonomicznych
82, 177
- postęp
82
Gore, Al
34-35, 41
Gospodarka

20, 35, 41, 51, 65, 82, 94-95, 97, 113, 115-116, 123, 126-127, 130,
136-137, 147, 152, 156, 158, 163, 173, 185, 189, 200, 208, 211-212,
219, 223, 231, 248, 254, 258, 261-262, 267, 268, 275, 280, 282-283,
303, 308
- amerykańska (lub USA)
34, 38, 123-124, 142, 148, 159
- centralnie planowana
23, 129, 138, 218, 242, 253
- europejska
259
- globalna (zob. też światowa)
120, 143, 230, 251, 276, 292
- internetowa
51
-japońska
38
- narodowa
202, 219, 224, 247
- otwarta
86
- peryferyjna
223
- planowa
43, 44, 206
- socjalistyczna
155
- światowa (zob. też gospodarka globalna) . . . 11-12, 22, 27, 39, 67, 74, 117,
129, 133, 159, 166, 171, 178, 232, 246, 248, 257, 259-260
Gospodarka
- kapitalistyczna
155, 207
- polska . . 62, 108, 129, 231, 236, 259, 261, 267, 273, 278, 280, 285-286, 289,
294, 300-301, 303
- rosyjska
53, 173
- (w Rosji)
200
- rynkowa . 23, 43-44, 83, 86-87, 93, 97, 117, 128-129, 138-140, 151-153, 155-156, 166, 186, 197, 206-207, 221, 242
- społeczna 129, 152, 184, 186, 207, 209, 212, 208-210, 214, 217, 220, 222,
224, 228, 240, 244, 253, 256, 259, 260
- zliberalizowana
138
- zrównoważona
142
Gospodarka, nowa
38, 49, 51, 92, 116, 130, 144-146, 159, 252
Gospodarki
23
- posocjalistyczne
22, 77, 169, 177, 233, 225
- OECD
116
- rozwinięte
133
- rynkowe
76, 100, 126, 169

- transformowane
- wyłaniające się
Gospodarstwa domowe
Grecja
Green Peace
Gruzja
Gujana
GUS (Główny Urząd Statystyczny)
Gwarancje rządowe
Gwatemala

Haiti
Handel
-

140, 145, 225
14
50, 117, 222, 236, 268, 290, 293
32
26
226
167
301
115
242

40, 166, 168
kanadyjski
światowy
zagraniczny
zagraniczny litewski
niewolnikami
wolny

Harvard
Hausner, Jerzy
Hexagonale
Heyerdahl, Thor
HIPC (Highly Indebted Poor Countries)
Hiperinflacja
Historia gospodarcza
Hiszpania
Holandia
Hongkong

ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy)
Imperialny system kolonialny
Import
Indeksacja dochodów

62, 89, 103, 129, 146, 173, 212, 249
120
272
61, 65, 97, 266
86
113
88

75,
19, 82,
47,
22, 59,
178,

333
215
71
162
114
147
186
125
357
149

105
112
53, 65-67, 103, 166-167, 247, 266, 279
82

Indie
Indonezja

26, 179, 180, 288, 314
48, 220, 274, 290, 302

Inflacja

19-21, 32, 34, 36, 62, 64, 80-81, 87, 106, 139, 144, 147, 175, 192, 194,
201, 213-214, 236, 267, 271, 281, 282, 286, 288, 295, 308, 309
- stopa
20, 79, 193, 213
Inicjatywa Środkowoeuropejska
70
Instytucje
- demokratyczne
231
- finansowe
46
- gospodarki rynkowej
145, 152, 184, 228, 259
- pośrednictwa finansowego
78, 81, 236, 258
- pozarządowe
223
- rynkowe
213
-budowa
59
- społeczeństwa obywatelskiego
140
Integracja . . . .11, 13, 15, 22, 59-60, 84, 88-89, 129-130, 165, 215, 216, 229,231, 246-247, 251, 259, 300
- ekonomiczna
71
- europejska
22, 32, 37, 100, 104, 175, 235
- regionalna
70, 89
- rynków
177, 183
- społeczeństwa
223
- światowa
86
-wewnętrzna
33
Integracja z
- gospodarką światową
199, 237, 250
- UE
86, 206, 212, 214, 268, 296
Integracja, procesy
Interesy narodowe
- państwowe
- partykularne
Internet
Interwencje rządu
Interwencjonizm
Inwestor
Inwestorzy
- strategiczni
- zagraniczni
Inwestowanie zagraniczne długoterminowe

31
183
183
83, 199
14, 49-50, 145, 230, 247
98
192-193, 212, 214, 245
46, 65, 53, 113, 272
229
63, 201, 249, 254, 288
107

Inwestycje
61-62, 74, 105, 142, 143, 158, 191, 194, 249, 268, 283, 289, 297
- bezpośrednie
20, 22, 26, 96, 129, 132, 191, 248, 282
- portfelowe
65, 96, 249, 289
- restytucyjne
57
- zagraniczne
53, 74, 87, 100, 129, 167, 170, 200, 230, 248
Irak
68
Irlandia
Izrael

Jabłoński, Karol
Jamajka
Japonia
Johnston, Donald
Juan Carlos, król Hiszpanii
Jubilee 2000
Jugosławia
Juszczenko, Wiktor

Kanada
Kapitalizacja giełdy
Kapitalizm
- światowy
Kapitał
- formowanie
- obcy
- prywatny
- przepływy
- rodzimy
- spekulacyjny
- społeczny
- zagraniczny
Kapitał ludzki
Kapitał, własność
Karaiby

22, 100-101, 170
113

311
168
34, 47, 116, 260, 290, 329, 357
130
125
26
70-71, 103, 218
175

34, 77, 88-89, 91-92, 116, 119-121, 135
47
43, 186, 204-206, 223, 243
70, 89, 247
12, 36, 139, 145, 192, 208, 221, 228, 243, 253, 288
22, 56
77, 249, 267
132
26, 64
185, 217, 222-223, 229-230, 234, 236, 248, 297
20, 53, 62, 79, 80, 96, 107, 193, 201, 236, 259, 282, 288
207
63, 74, 78, 87, 105, 142
24, 29, 74, 87, 153, 156, 230, 233, 237, 250, 253-254
139
88, 165, 167

Kazachstan
77, 78, 152, 361
Kenia
324
Kennedy, John F
69
KERM (Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów)
221
Keynes, John Maynard
299
Kirgistan
77
Koehler, Horst
74
Kolumbia
88, 167
Komercjalizacja
23
- przedsiębiorstw państwowych
187
- sektora państwowego
192
- sportu
322
Komunizm
204
- wojenny
219
Konflikty
118
- etniczne
73
- militarne
73
- zbrojne
74
Kongres
41, 68, 160
Koniunktura
35, 41, 53, 61, 107, 115-116, 130, 141, 143, 158, 160, 170, 193,
234, 255, 260-261, 273
- gospodarcza 35, 41, 53, 61, 68, 141, 214, 221, 223, 258, 264, 267, 273, 281,
286, 289
- polskiej gospodarki
193
- schładzanie
230, 255, 282, 285
Konkurencja
22, 50, 80, 98, 176, 183, 186, 286
Konkurencyjność
106, 129, 156, 167, 171, 192, 237, 247-248, 278
- międzynarodowa
145,
Konsolidacja polskich banków
200
Konsumenci
50, 61, 65-66, 79-80, 141, 159, 218, 220, 249, 272
Konsumpcja
208, 302
Korea Południowa
76, 128
Korea Północna
68
Kornai, Janos
22-24, 140
Korporacje transnarodowe
252
Korupcja
44, 56, 106, 133, 194, 209, 221, 237
Korzeniowski, Robert
316, 337
Kostaryka
166-167

Koszty
13, 50, 110, 229
- finansowe
20, 87
- społeczne
12, 65
Krach finansowy
201
Kraje
- azjatyckie
43
- Europy
103
- Europy Środkowej
109
- Europy Środkowowschodniej (zob. kraje posocjalistyczne)
- nadbałtyckie
44, 109
- posocjalistyczne . . 15, 44, 51, 59-60, 101, 114, 126, 131, 145-146, 156, 166,
214, 226, 254, 299
- rozwijające się
146
- rozwinięte
28, 49, 109, 126, 129, 145, 230
- zacofane
126
- skandynawskie
178
- WNP
156
- wschodnioeuropejskie (zob. kraje posocjalistyczne)
Kredyt (także kredyty)
87, 127, 132, 142, 148, 194, 268
- eksportowe
193
- inwestycyjny
80
- obrotowy
80
Kryzys
11, 116-117, 120, 140, 148-149, 151, 166, 267, 269, 273, 283, 296
- argentyński
167
- budżetowy
266
- finansowy
14, 107, 148, 167, -Rosji 192
- gospodarczy
106
- polityczny
148
- sektora bankowego
85
Krzesińska Elżbieta
307
Kuba
89, 166, 168
KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych)
193
Kulej, Jerzy
348
Kultura
191
Kultura
Kurs
-

polityczna
rynkowa
lita
peso

73, 101, 163, 222, 230, 308
31
59,
87
149

- rynkowy
- walut
- walutowy
- złotego
Kusznierewicz, Mariusz
Kwaśniewski, Aleksander

38
37, 39, 66, 81
149, 169, 173, 185, 201, 236, 247, 249, 264, 266, 296
95, 290, 285, 296
309, 311
34-36

Lang, Czesław
Laos
Liberalizacja
- handlu
Liberalizm
Litwa
Luksemburg

Ład ekonomiczny, międzynarodowy
Ład instytucjonalny
- międzynarodowy
Ład społeczny
Łotwa
Łukaszenko, Aleksander

Maastricht, traktat z
Macedonia
Magazyn Olimpijski
Majątek narodowy
- państwowy
- produkcyjny
Malezja
Małysz, Adam
Mandela, Nelson
Maraton Toruński
Marody, Mirosław

348
43
12-13, 24, 89, 98, 103, 165, 229, 246, 253
129, 187
83, 191, 221
15, 44, 48, 85-86, 152, 361
132

26
14, 27, 205
252
223
44, 86, 198, 361
99

31
71
307
267
219
57
29, 214
336, 358-359
114
344
215

In d e k s
Mauritius
29
Mechanizm rynkowy
173, 212
Meksyk
76, 88, 128, 148, 165-166, 170, 178, 288
Menem, Carlos
18, 147
Mercosur
88
MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) . . . 25, 28, 43, 56, 65, 74, 88, 90, 114,
117, 147-148, 150, 185, 202, 244, 267, 272-273, 302
MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski)
328-329, 353, 356, 358
Moce wytwórcze
53, 261
Mołdowa
71, 197, 226
Monetaryzm, neoliberalny
207
Mongolia
77
Monopole
167
Monterrey, konsensus z
178
Mooney, Tom
326
Morgan Stanley
46
Mozambik
74, 131
Mur
Berliński
89

Nadwyżka budżetowa
34, 41, 68, 114, 120, 124, 158, 287
Nadzór bankowy
129, 167
NAFTA (North America Free Trade Agreement)
88, 119, 167
Napięcia inflacyjne
234
Nauka
230, 239, 308,
NBP (Narodowy Bank Polski)
20, 64, 79-80, 185, 201, 265, 286, 289
Neoliberalizm
106, 208, 212
Nicea, szczyt w
58, 100, 101
Niedobory
221
- rynkowe
219
Niemcy
33, 39, 148, 171, 175, 242, 357
Nierówności
26, 89, 188, 241, 244
- majątkowe
220
- społeczne
29, 197-198, 240-241, 258
Nierównowaga
- budżetowa
309

- zewnętrzna
Niesprawiedliwość społeczna
Niewolnictwo
Nigeria
Nowa gospodarka (patrz gospodarka, nowa)
Nowa Zelandia
Nowe państwo
Nowe Życie Gospodarcze
NRD

Obciążenia podatkowe

56
241
112-113, 163
74, 220
314
214
195
323

139

Obligacje
- polskie
62
- rządowe
79
Obroty
- handlowe
32, 59
- handlu
167
- towarowe
120
Obszar walutowy
32, 38
Obszary wiejskie
93
Obudowa rynku, instytucjonalna
209
Ochrona praw autorskich
129
Ochrona środowiska
42, 129
Ochrona zdrowia
40, 222
Oczekiwania konsumpcyjne
117
OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) . 25, 56, 76, 116, 128-129,
169, 205-206, 246, 249, 272-273, 308, 321, 324
Okrągły Stół
82-84, 240, 299
ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
25-26, 113, 127, 132, 178, 353
Opinia publiczna
42, 101, 119, 160, 272, 274, 303
Opłacalność produkcji eksportowej
193
Optymizm konsumentów, wskaźnik
122
Organizacje
- gospodarcze, międzynarodowe
25-26, 56, 64, 98, 156, 252, 273
- pozarządowe
13, 26, 139, 140, 25, 212

Ortodoksja
- monetarna
- neoliberalna
Oszczędności
- zagraniczne
- wewnętrzne
Oświata
Oxfam
Ożywienie

116, 262
122, 291
180, 185
62, 77, 142, 221, 289
248
22
222, 230
26
123, 156, 158, 294, 296

Pakiet gospodarczy
303
Pakistan
323
Pakt
o
przedsiębiorstwie
188
PAN (Polska Akademia Nauk)
301
Państwa nadbałtyckie
59, 102, 361
- nordyckie
59
Państwo
22, 93, 128, 138-139, 147, 215, 217, 222, 231, 255, 280
- globalne
252
- narodowe
251
- rola
138, 140
Paragwaj
88, 166, 168
Partyka, Artur
309
Parytet siły nabywczej
29, 38, 109-111, 132, 169-170, 173, 179, 198
Patologie społeczne
199
Peru
88, 162, 165
Peso
147
PKOl (Polski Komitet Olimpijski)
331
Plan dla Rosji
56
Plan
- Sześcioletni
128
- Trzyletni
128
PlanEcon
56, 87, 95, 302
Planowanie, centralne
97, 156, 229
Pluralizm
205
Płace realne
280-281
Płynność
148
finansowa
77

Podatek
- inflacyjny
- korupcyjny
Podatki
Podatnik
Podaż
- pieniądza
Podział
- dochodów
- pracy
- pracy, międzynarodowy
- sprawiedliwy
Polityka
-

-

194
194
40, 42, 68-69, 95, 101, 159, 195, 235
65, 79-80
128, 144
19, 97, 107, 193
107
13
183, 229, 247
13, 231

19, 25, 56, 83, 94-95, 114, 120, 126, 166-167, 184-185, 199, 207, 227,
229, 235, 252, 256, 261, 265, 268, 274-276, 285, 288-289, 300, 303
antyinflacyjna
185
banku centralnego
79, 193
budżetowa
139, 231, 264, 266, 269, 276
deflacyjna
287
dochodowa
143, 228, 243, 268
edukacyjna
245
ekonomiczna
25, 49, 55, 110, 115, 117, 188, 228, 252
finansowa . . . 35, 55, 62, 94, 98, 106-107, 110, 122-123, 143, 149, 174, 208,
214, 222-223, 228, 236, 244, 258,267-269 276, 283, 308
fiskalna
20, 32, 237, 243, 262, 264
gospodarcza . 35, 54, 61, 97,111, 122, 128, 139, 147, 152, 174, 183-184, 187-190, 192, 194, 200, 221, 226-228, 238, 243-244, 257, 259, 261,
263, 274, 276, 284, 292-295, 298-302, 308-309
handlowa
88, 195, 228, 231, 237, 245, 255
inwestowania
29
kursowa
188, 193, 249, 266
kryzysu
107
monetarna
19-20, 53, 116, 185, 193, 237, 262, 290
naukowa
237
pieniężna
80-81, 95, 139, 152, 236, 264, 266, 268, 276, 291, 294
przemysłowa
187, 195, 228, 231, 237, 245, 255
rozwojowa
26, 51, 55, 74
rozwoju, narodowa
230
schładzania
52, 95, 108, 126-127, 250, 267
społeczna
25-26, 29, 32, 228, 283, 295
sprawiedliwego podziału
245
stabilizacyjna
53, 107, 187, 226, 287

Polska

strukturalna
110, 228
wewnętrzna
40, 160
wzrostu
153
zagraniczna
40, 160
14, 23, 32, 35, 40, 44, 48, 52-53, 55-57, 56, 59-60, 66, 68, 70-71, 76-77,
83-85, 91-93, 95, 100, 102, 107, 109-110, 112, 119, 123, 127-130, 134,
138,142-143, 148-149, 151-153, 168-170, 173-175, 178, 185-188, 198,
201, 204-205, 207, 214-215, 217-218, 220, 223, 225-227, 230, 233-234,
236-237, 239, 241-42, 244, 246-248, 252, 255, 257-260, 268-269, 273,
275-278, 280, 282, 288-290, 292-293, 296-299, 307-308, 323

Polska gospodarka
108, 229, 264
Położenie geopolityczne
85, 230
Pomoc zagraniczna
74
Popielarz, Karol
311
Populizm
83, 184, 191, 256
Popyt
53, 116, 123, 128, 142, 144, 150, 266, 286-287, 293
- inwestycyjny
268, 286
- konsumpcyjny
143, 123, 268, 286
- wewnętrzny
61, 87, 95, 149, 158, 187, 261, 267-269, 276
- zewnętrzny
268
Portugalia
86
Postęp
- społeczno-gospodarczy
13
- techniczny
49
- technologiczny
13, 144
Proces reprodukcji
11, 234, 251
Procesy rozwojowe
184
Producenci
220, 265
- krajowi
61
- zagraniczni
80
Produkcja . . 36, 62, 76, 80, 88, 98, 129, 140, 143, 145, 149-150, 156, 158, 166, 226,
236-237, 244, 258, 261, 265, 268, 272-273, 276, 278, 287-288, 296-298
- eksportowa
236
- globalna
59
- krajowa
53
- przemysłowa
116, 159, 225
- rodzima
188
- stagnacja
170
- wzrost
53, 73, 199
Program reform instytucjonalnych
191

Protekcjonizm

98

Prywatyzacja

23, 41, 52, 64, 139-140, 153, 167, 185, 199, 221, 223, 242, 253,
267, 295, 216
Przedsiębiorczośćrozwój
praca
300
Przedsiębiorczość . . 12, 36, 41, 145, 194, 199, 214, 217, 221-222, 230, 235, 245, 254,
256, 258, 266, 288, 290
Przekształcenia
- ustrojowe
197
-własnościowe
23
Przemysł
57, 87, 104, 245
Przepływ kapitału lub przepływy kapitałowe
129, 167, 178, 213, 248, 251
Przestępczość gospodarcza
12
PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe)
190, 227
Puchar Ameryki
310-311
Putin, Wladimir
54

Quadragonale

Rachmaninow, Siergiej
Rachunek
- ekonomiczny
- obrotów bieżących
Rapa Nui
Rasizm
Rasmussen, Poul
Real brazylijski

70

317
48, 136
266, 282-283
162, 164
112
32
148

Recesja . . 20, 47, 94, 116, 120, 141, 148, 156, 158-159, 199, 201, 213, 225, 286-287
- gospodarcza
149
- światowej gospodarki
115
- (zob. też depresja) transformacyjna
85, 187
Redukcja
- podatków
42, 123
- zadłużenia
127
Redystrybucja
27, 234
- budżetowa
139

- dochodów
183, 234, 299
- dochodu narodowego
254
Reforma
- edukacji
40
- ubezpieczeń społecznych
68-69
Reformy
167, 202, 212, 216, 259, 302
- ekonomiczne
178
- instytucjonalne
35, 54, 179, 191, 194, 202
- polityczne
179
- rosyjskie
52
- rynkowe
85, 99, 126, 237, 99
- strukturalne
35, 44, 54, 127, 129, 147, 152, 216, 246, 259, 309,
-wskaźnik zaawansowania 44
- systemowe
83
- systemu politycznego
58
- ustrojowe
175
Rentowność
288
- lokowania
79
Republiki
- nadbałtyckie
151
- poradzieckie
109, 151
Restrukturyzacja
53, 56, 77
- finansowa
78
- gospodarki
22
- mikroekonomiczna
105
Rewolucja
- internetowa
38, 51
- telekomunikacyjna
38
- naukowo-techniczna
14, 247
- technologiczna
145
Rewolucja przemysłowa
- czwarta
49, 230
- naukowo-techniczna
165
Rezerwy walutowe
53, 148
Robin Hood
87
Rola państwa
211, 213, 251-252, 254, 256
Rolnictwo
104
Rosja
23, 40, 47, 52, 56-57, 86, 134-135, 148, 151-153, 175-176, 185, 188, 198,
230, 241-242, 254, 261, 274, 290, 302, 323, 361, -rosyjski kryzys 57
- kryzys finansowy
174

- załamanie finansowe
Rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne

185
204

Rozwój
-

22, 26, 86, 107, 113-114, 130, 132-133, 166, 177, 208, 262, 302
długofalowy
253
gospodarczy
178, 216, 249
gospodarki kapitalistycznej
239
kapitalizmu
112
społeczno-gospodarczy . . . . 11, 83, 126, 144, 175, 188, 214, 217, 233, 251,
254, 278, 294, 299
Rozwój zrównoważony
87
- długofalowy, sprawiedliwy społecznie
186
Rozwój, poziom
59, 152, 169
Równowaga ekonomiczna
175
- finansowa
108, 234
- społecznie
233
- środowiskowa
233
- zewnętrzna
20, 64, 281
RPA (Republika Południowej Afryki) a także Afryka Południowa
74, 288, 314
RPP (Rada Polityki Pieniężnej)
Rubel
-

19, 21, 265, 290
53, 98

białoruski

Ruchy antyglobalizacyjne
Rumunia
RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej)

98
89, 252
44, 71, 83, 188, 204, 218, 361
77, 128, 204, 252

Rynek
24, 89, 99, 122, 126, 129, 140, 173, 208, 212-213, 237, 252
- finansowy
212
- globalny
129, 247, 249
- kapitałowy
76, 212, 229, 273
- kapitału
13, 86
- krajowy
95
- pieniężny
116
- pracy
295
- towarów
13
- siły roboczej
13
- światowy
13, 26, 89, 106, 153, 155, 231, 247,252
- światowy, zintegrowany
70, 247
- wewnętrzny
119, 61
-wolny
88
- wspólny
100

Rynki
Ryzyko
-

finansowe
kapitałowe
światowe
wschodzące lub wyłaniające się
zagraniczne
zbytu
inwestycyjne
kredytowe
kursowe

Salwador
San Diego Maraton
Schładzanie
- gospodarki
- koniunktury
Schroeder, Gerhard
Sejm
Sektor
- bankowy
- finansowy
- prywatny
Seward, William H
Siera Leone
Siła nabywcza
Siła robocza
Siły wytwórcze
Skłonność do
- oszczędzania
- inwestowania
SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
SLD-PSL, koalicja
Słowacja
Słowenia
Socjalistyczna industrializacja
Socjalizm

46, 71
46, 116
98, 173, 261
126, 144, 153, 220, 230
192, 265
170
129, 289
129
80

166,
350
60, 110, 201, 226, 258, 278
95, 107, 151, 241-242, 292, 303
130, 309
39
84, 128, 293, 294
76-77
76, 291
42, 97, 106, 194, 205, 254,
134
74, 132
95
236, 245, 250, 295
49
236, 258
117
36, 190, 227
192, 226
44, 71, 76, 102, 110, 128, 169, 198, 226, 241
44, 71, 79, 152, 197, 226, 241, 323
128, 227
43, 151, 176, 204, 206, 239-240

Solidarność
Spekulacje
- finansowe

29, 20, 82, 243, 209
47, 53
46

Społeczeństwo

157, 186, 191, 200-202, 206, 210, 217-219, 224, 233, 242, 255,
261, 267, 286, 292-293, 296, 303
- obywatelskie
126, 138, 140, 152, 206-207, 213-214, 220, 222-223,
-instytucje 223
Społeczna gospodarka rynkowa (zob. gospodarka rynkowa, społeczna)
Społeczny proces reprodukcji
211
Sprawiedliwość społeczna
239
Sprawiedliwy podział
87, 244
Sprzeczności interesów
184
Stabilizacja
24, 107
- finansowa
94, 99, 149, 185, 201, 209, 236
- polityczna
249
Stabilność polityczna
59
Stagnacja
62, 94, 123, 140, 149, 151, 192, 225, 268, 279, 286, 293
Standard życia
12, 168, 170, 234, 258, 271
Stare państwo
214
Steinhoff, Janusz
108
Stopa procentowa . . . 19-21, 32, 53, 62-66, 79, 80, 96, 107, 116, 123, 158, 194, 201,
236, 247, 249, 266-267, 269, 282, 285, 288-290, 296, 303
Stosunki
- ekonomiczne
103, 178, 212, 219, 251, 285
- gospodarcze
119
- podziału
228, 240, 242, 244
Strategia
166, 231, 233
- gospodarcza
213, 215, 257
- integracji
22
- rozwojowa
227
- rozwoju . . 29-30, 104, 132, 136, 152-153, 166, 191, 196, 228-229, 253-254,
-Polski 246
- rozwoju polskiej gospodarki
259
Strategia dla Litwy

87

Strategia dla Polski . . 129, 175, 188, 190, 195, 207, 221, 226-227, 241, 275, 278-279,
282, 296, 300, 308
Strategia
dla
Polski
XXI
wiek
230, 262
Strategia dla Ukrainy

175

Strategia gospodarcza rządu SLD-UP-PSL
Struktura
- gospodarcza
- gospodarki
- społeczna
- własności
Struktury
- gospodarcze, przemiany
- państwa
Surinam
System
- ekonomiczny
- kolonialny, upadek
- monetarny
- podatkowy
- polityczny
- rynkowy, patologiczny
- socjalistyczny
- ubezpieczeń społecznych
Szczyt Ziemi
Szewczenko, Taras
Szkocja
Szok bez terapii
Szwajcaria
Szwecja

293
92
255
243
99,
93
213
166
99
73
147
195
34
220
43
41
26
176
314
60, 107, 110, 188, 226
78, 116, 171, 229
31, 77, 313

Tadżykistan
78, 197, 152
Tahiti
164
Tajlandia
48, 290
Tajwan
123
Tanzania
351
Tempo wzrostu . . 50, 107-108, 110, 198, 223, 225, 233, 235-236, 238, 242, 245, 264,
270, 272, 275, 281, 283, 286, 298-299, 302
- gospodarczego
191, 264
- produkcji
271-272,
Teoria
- asymetryczności cen
122

In d e k s
- ekonomiczna
83, 107, 121, 183, 187, 189, 227
Terapia szokowa
187
Terms
of
trade
54, 166, 192
Terroryzm
115, 118-119
TIGER (Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji)
15
Tożsamość narodowa
101
Transfer kapitałów
130, 172
Transformacja . . 15, 22, 43-45, 52, 59-60, 94, 106, 109-110, 125-126, 129, 139-140,
152, 155-157, 165, 173, 187-188, 198, 200-202, 205, 211-213, 221,
226, 228-229, 233, 247, 253, 258, 260, 266, 278, 294, 296, 299
- posocjalistyczna . . . . 14, 29, 70, 82, 85, 88, 97-98, 142, 152-153, 186, 211,
218, 239, 241-242, 252
- systemowa
239, 278
- ustrojowa
14, 152, 183, 198, 216, 292
Transformacja, proces
55, 199
Transparency International
194
Trybuna
216
Trzeci Świat
220, 247
Turcja
101, 170, 176, 274, 290
Turkmenistan
78, 97
Turystyka
104-105, 167
Tuvalu
25
Tygryski
347

U2
13
Ubóstwo, skala
132
UCLA (University of Los Angeles)
326, 334
UE (Unia Europejska, a także unia) . . . . 13, 31, 22, 32-33, 44, 58-61, 67, 84, 86, 89,
100-101, 104, 122, 129, 153, 167, 171, 175-176, 195, 206, 214-215,
230-231, 236, 246, 251, 259, 273, 278, 285, 293, 321, 323
Uganda
74
Ugrupowanie regionalne
71
Układ
- ekonomiczny, globalny
253
- układ gospodarczy, światowy
228
Ukraina
71, 151-152, 154, 173-176, 197, 220, 230, 241, 361

Ulgi podatkowe
42, 192-19
Unia walutowa
98,
University of Utah
352
UofR (University of Rochester)
332
Upłynnienie kursu
148, 150
Urugwaj
88, 147
USA (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a także Ameryka, Stany) . . 39-41, 49-50,
88, 90, 214, 251, 310, 314, 323, 324, 352-354
Usługi
- publiczne
219
- socjalne
91
- społeczne
79
Ustrój
219
- gospodarczy
84
UW (Unia Wolności)
110, 190, 202, 221, 258, 294
Uwłaszczenie
242
Uzbekistan
77, 97, 220, 226

Verheugen, Gunter
Vitton, Louis

33
311

Waluta narodowa
31-32,119
Wartość dodana
208, 234, 237, 245
Wenezuela
47, 88, 154, 166
Węgry . . . . 23-24, 44, 48, 62, 70, 76, 79, 83, 102, 128, 138, 169, 188, 198, 218, 226,
267, 288, 361,
Wielka Brytania
31, 77, 112, 116, 169-171, 357
Wielka depresja
115
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
195
Wietnam
43-44, 156
Własność środków produkcji
12, 208-209
Właścicielskość
208
Włochy
70, 103, 169, 171, 242
WNP (Wspólnota Niepodległych Państw) . . . . 77, 153, 156, 173, 175, 230, 250, 254

Wolfensohn, James
74
Wolność obywatelska
221
WSPIZ (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego)
15, 140, 347
Wspólnota Andyjska
88
Wspólnota pierwotna
163
WTO (Światowa Organizacja Handlu)
25, 47, 103
Wydajność pracy
11, 23, 49-50, 54, 208, 244
Wydatki
141
- budżetowe
29, 63-64, 107, 123, 140, 148-149, 288
- konsumpcyjne
143
- państwa
95, 139, 286
- publiczne
236
Wymiana handlowa
98
Wyspy Bahama
323
Wyścig Pokoju
310, 353
Wzrost
-

-

29, 116, 149, 156-157, 165, 194, 230, 237, 248, 254-255, 275, 292-293,
296, 303
dochodów
241, 242
gospodarczy
26, 29-30, 34, 44-45, 60, 98, 105-106, 126, 139, 142-145,
150, 158, 171, 221-222, 225, 227-228, 232, 242-244,
255-258, 265, 267-269, 294-295, 301
produkcji
7, 22, 38, 139, 142, 151, 153, 157, 167, 174, 176, 233, 244,
254, 277, 298, 300, 302

Ya

Zadużenie zagraniczne
- niespłacalne
- redukcja
Zair
Zarządzanie
- majątkiem
Zasoby zakumulowane
Zatrudnienie

le

333

149
127
127, 178
290
219, 229, 237
185
170
236, 280-281, 296

Zawisza Czarny
Zdolności rozwojowe
Zimbabwe
Złoty
Związek Radziecki
Zysk
Zyski
- zagraniczne

Zycie społeczne

350-352
236, 283
314
62, 80
44, 151, 176-177, 204
12-13, 65, 139, 140, 153, 212, 222, 249, 287
95
290

222

1.

Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze, Szkoła Główna Planowania i Statystyki,
Warszawa 1984 (wydanie I); Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986
(wydanie II), s. 212.
2. Polska w świecie inflacji, Książka i Wiedza, Warszawa 1987, s. 312.
3. Reform, Stabilization Policies and Economic Adjustment in Poland, United Nations
University World Institute for Development Economics Research (WIDER),
Helsinki 1989, s. IV+132.
4. Kryzys, dostosowanie, rozwój, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
1989, s. 148.
5. Inflacja, reforma, stabilizacja, Alma-Press, Warszawa 1990, s. 136.
6a. Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce posocjalistycznej (współautorzy: Danuta
Gotz-Kozierkiewicz i Elżbieta Skrzeszewska-Paczek), Państwowe Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 1991 (wydanie I); Instytut Finansów, Warszawa 1991
(wydanie II), s. 184.
Praca ukazała się także w języku angielskim:

6b. Hyperinflation and Stabilization in Postsocialist Economies, Kluwer Academic
Publishers, Boston-Dordrecht-London 1992, s. XVIII+186.
7. Polityka finansowa - stabilizacja - transformacja (współautor i redakcja naukowa),
Instytut Finansów, Warszawa 1991, s. 448.
8. Polityka finansowa - transformacja - wzrost (współautor i redakcja naukowa),
Instytut Finansów, Warszawa 1992, s. 368.
9. Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?, Polska Oficyna Wydawnicza
BGW, Warszawa 1992, s. 200.
10. Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext,
Warszawa 1993, s. 144.
11. Economic Transition in Eastern Europe (współautorzy: Michael Ellman i Egor T Gaidar),
Blackwell, Oxford, U.K. and Cambridge, USA, 1993, s. X+102.
12. Strategia dla Polski, Poltext, Warszawa 1994, s. 224.
13. Rok w polityce, Real Press, Warszawa-Kraków 1995, s. 272.
14. Dwa lata w polityce, Real Press, Kraków-Warszawa 1996, s. 278.
15a. Polska 2000. Strategia dla przyszłości, Poltext, Warszawa 1996, s. 160.
Praca ukazała się także w języku angielskim,

niemieckim i rosyjskim:

15b. Poland 2000. The New Economic Strategy, Poltext, Warszawa 1996, s. 148.
15c Polen 2000. Die neue Wirtschaftsstrategie, Poltext, Warszawa 1996, s. 160.
15d. Polsza 2000. Nowaja ekonomiczeskaja strategija, Poltext, Warszawa 1996, s. 160.

16. Trzy lata w polityce, Realbud, Kraków 1997, s. 216.
17a. The Polish Alternative. Old Myths, Hard Facts and New Strategies in the Successful
Transformation of the Polish Economy (współautor D. Mario Nuti), WIDER, Helsinki
1997, s. 58.
Praca ukazała się także w języku polskim i rosyjskim:

17b. Polska alternatywa. Stare mity, twarde fakty nowe strategie, Poltext, Warszawa
1997, s. 140.
17c. Polskaja altiernatiwa. Staryje mity, riealnyje fakty i nowaja strategija w processie
uspiesznoj transformacji polskoj ekonomiki, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa
1997, s. 86.
18a. Prom Shock to Therapy. The Political Economy of Postsocialist Transformation,
Oxford University Press, Oxford and New York 2000, s. XII+460.
Praca ukazała się także w języku polskim,

chińskim,

rosyjskim i japońskim:

18b. Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999,
s. 400.
18c. Cong Xiu ke Dao Liao fa: Hou she hui zhu yi de Zheng zhi jin gji, Shanghai Far
East Press, Szanghaj-Pekin 2000, s. 584.
18d. Ot szoka k terapii. Politiczeskaja ekonomija postsocjalisteczeskich prieobrazowanij,
ZAO „Żurnał Expert”, Moskwa 2000, s. 392.
18e. Posuto-Shakaishugi Taiseitenkan no Seijikeizaigaku. Shokku-kara Ryoho-e, Taga-shupan,
Tokio 2002.
19. Post-Communist Transition. The Thorny Road, University of Rochester Press,
Rochester, NY, USA, and Woodbridge, Suffolk, UK, 2000, s. VIII+200.
20. Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem, TNOiK, Toruń 2001,
s. 472+XXIV.
21. „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych (współautor i redakcja naukowa), Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001, s. 400.
22a. Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, TNOiK, Toruń 2001,
s. 235.
Praca ukazała się także w języku ukraińskim,

rosyjskim i węgierskim:

22b. Globalizacija i perspiektiwy rozwitku postsocialisticznych krain, Osnowni Cinnosti,
Kijów, s. 248 (po ukraińsku).
22c. Globalizacja i perspektiwy razvitia post-socjalisticzeskich stran, Jewropejskij Gumanitarnij
Uniwersitet, Mińsk (po rosyjsku).
22d. Globdlizdció es az egykori szocialista orszdgok fejlódesi perspektivdi, Kossuth Kiadó
Rt, Budapest (po węgiersku).
23. Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania (współautor i redakcja
naukowa), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.
Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 282.
24. Globalization and Catching-up in Transition Economies, University of Rochester
Press, Rochester, NY and Woodbridge, Suffolk, UK, 2002, s. XIV+106.

