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Przed kryzysem
czy po?
Gospodarka rośnie, co wskazywałoby, że kryzys jest już
za nami. Profesor Grzegorz W. Kołodko ostrzega jednak,
że jeśli nie wdrożymy polityki umiaru, grozi nam dużo
poważniejsza zapaść gospodarcza.
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wać potrzeby, a nie tylko mechanizmy ich
zaspokajania. Bo jeśli system dalej ma działać w ten sposób, że tworzy się potrzeby
– czasami sztuczne – i wciska się nam jako
konsumentom rzeczy mało użyteczne, czasami wręcz szkodliwe, a nie tylko te, które
w rzeczywistości zaspokajają obiektywne
potrzeby i poprawiają stan indywidualny
oraz zbiorowy, to jest to właśnie brak umiaru. Przykłady można mnożyć. W motoryzacji
jest to nieustanne kreowanie potrzeby, aby
mieć nie tylko samochody bardziej bezpieczne i ekonomiczne, ale też to, by te auta
były większe i być mieć ich więcej. Kiedyś w
Polsce marzeniem było, żeby w ogóle mieć
samochód. Dziś w wielu rodzinach dominuje model „2+1+2”, czyli: dwoje rodziców,
jedno dziecko i dwa samochody. To recepta
na kilka kataklizmów: ekologiczny, ponieważ dwa samochody bardziej zanieczyszczają środowisko; społeczny, bo taki model
rodziny powoduje, że Polaków będzie coraz
mniej; i ekonomiczny, gdyż często ten drugi
samochód jest finansowany kredytem, niekiedy trudnym do spłacenia albo spłacanym
kosztem wydatków na edukację, kulturę,
zdrowie, sport. Krótko mówiąc, trzeba żyć
sensownie, ale przede wszystkim w ramach
środków, które się faktycznie posiada.
Podczas wystąpienia na Forum TOP100 będzie pan próbował odpowiedzieć na pytanie
czy Polska, Europa i świat są nadal przed
kryzysem, czy już po. Jakie jest pana zdanie?
To oczywiście zależy od tego, w jaki
sposób definiujemy kryzys. Od lat powtarzam, że kryzysu nie można utożsamiać z
recesją. W Polsce – w skutek szczęśliwego
zbiegu okoliczności, a także pewnych rozsądnych posunięć polityki gospodarczej –
udało się uniknąć recesji i to mimo światowego kryzysu gospodarczego. Nie było ani
jednego kwartału, kiedy spadał PKB. Ale nie
oznacza to, że w Polsce nie było kryzysu. On
się przejawiał, dotykając także przemysłu
motoryzacyjnego, przynajmniej w trzech
aspektach. Po pierwsze - rosło bezrobocie.
Po drugie – interesy szły dość marnie, ponieważ narastał stopień niewykorzystania
mocy przetwórczych, a więc przedsiębiorcy
nie mogli sprzedać tego, co mogli wytworzyć. W końcu – po trzecie – państwo nie
potrafiło w rozsądny sposób gospodarować
budżetem, którego właścicielami jesteśmy
wszyscy, jako społeczeństwo, finansując
go nieustannie po części przyrostem długu
publicznego.

FOT: Grzegorz Kołodko uważa, że jeśli nie zaczniemy wdrażać tzw. gospodarki umiaru,
Polskę czeka poważny kryzys finansowy
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ście – łatwo powiedzieć, trudno zrobić. Ale
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zysem, przez co nie będzie starczało środków
na zasadne wydatki wspierające innowacyjność, kapitał ludzki czy poprawiające infrastrukturę. Czyli na to, za co rząd w gospodarce rynkowej odpowiada.
Czyli kończymy pesymistycznie – kryzys
jest nieunikniony?
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