Co nowego u G. W. Kołodko?…
J

ak to, co? Wyda kolejn ksi k !
Tym razem jest to zaskakuj co szczera opowie o swojej w asnej historii –
ci le zwi zanej z polsk transformacj i towarzysz cymi jej reformami, z globalizacj ,
a tak e z polityk . Autor – jak to on – ze
swad i odwag pokazuje, w jaki sposób
w jego obecno ci i przy jego udziale nabiera a kszta tu polityka wspó decyduj ca
o naszych losach. A ta zawsze ma swoje kuluary, w których przewija si wiele osób…
Profesor Ko odko opowiada o tym, odpowiadaj c na niezliczone pytania jego interlokutora, prof. Paw a Koz owskiego.
Prosz Pa stwa, nie ma co si zastanawia , tylko trzeba i do ksi garni. Ze
wzgl du na szczup o miejsca mo emy
zaprezentowa Czytelnikom tylko niewielki
fragmenty tych cymeliów. (Red.)

danie SLD postanowiono rozdzieli stanowisko wicepremiera od ministra ﬁnansów,
podobnie jak by o to w rz dzie Suchockiej.
Wicepremierem bez teki mia by Marek Borowski, a ja ministrem ﬁnansów.
Czyli on mia Pana nadzorowa ?
Do tego mia o si to niby sprowadza .
Powiedzia em, e nie przyjmuj takiego rozwi zania, bo musz mie mo liwo realizacji linii programowej, co do której s uszno ci

DROGA DO TERAZ
JAK ZOSTAJE SI WICEPREMIEREM
Wybory wygra SLD. We wrze niu 1993
roku by em w Stanach Zjednoczonych, dok d zaproszono mnie i par innych osób na
ciekaw konferencj . W ród uczestników
pojawili si mi dzy innymi Danuta Gotz-Kozierkiewicz, Marek D browski, Bart omiej
Kami ski oraz by y wiceprezes i pe ni cy
obowi zki prezesa Narodowego Banku Polskiego Andrzej Topi ski. Organizatorem by
profesor Kazimierz Pozna ski z University of
Washington w Seattle, ale konferencja odbywa a si w Charlestonie na wybrze u Atlantyku. Nazajutrz po wyborach mieli my czas
wolny; to by jednocze nie dzie naszego wyjazdu, 20 wrze nia 1993 roku. Wybrali my si
na pla . D browski kupi radio do odbioru fal
krótkich, s uchali wi c nowin z kraju. Ja z Pozna skim sta em w oceanie, fale nas oblewa y,
a my sobie rozmawiali my. Gdy wyszli my na
brzeg, zauwa y em u pozosta ych osób jak
zmian . Potem by a kolacja – wtedy jeszcze
nie by em wegetarianinem, wzi em sobie duego homara – podczas której posadzili mnie
na miejscu honorowym. Otó to nas uchiwane
hen, na dalekiej pla y radio poda o, e Ko odko b dzie wicepremierem i ministrem ﬁnansów. Oni o tym ju wiedzieli, a ja nie.
Pawe Koz owski: Czy wcze niej o tym
rozmawiano z Panem?
Grzegorz W. Ko odko: O stanowisku rz dowym nikt konkretnie ze mn nie rozmawia ; co
najwy ej tu i tam kr y y jakie pog oski. Gdy
wróci em do kraju, zjawi si u mnie w gabinecie pose i prominentny dzia acz SLD Marek
Borowski. On, w imieniu „premiera Kwa niewskiego”, jak to powiedzia , z o y mi propozycj obj cia stanowiska wicepremiera i ministra ﬁnansów. Odpowiedzia em, e podejm
si zadania, ale musz by spe nione cznie
dwa warunki: musi by realizowana moja
koncepcja programowa i maj by spe nione
niezb dne do jej realizacji warunki polityczne,
które musicie zapewni , tworz c koalicj . Bardzo szybko wszak okaza o si , e PSL wchodzi
do koalicji, otrzymuj c stanowisko premiera,
którym zosta Waldemar Pawlak. Zaproponowa mi to samo, znaj c moje pogl dy.
Prowadzi em ró ne rozmowy. By mo e
by em dla SLD niedostatecznie lewicowy
czy populistyczny albo mo e za bardzo samodzielny. Uprzedza em, e b d realizowa
lini programow , któr oni – SLD i PSL –
maj kontrasygnowa , a nie b d wykonawc ich zamys ów, które nie wszystkie przecie
podziela em. Uzyskawszy s owne zapewnienia, e tak w a nie b dzie, zgodzi em si na
wej cie do rz du premiera Pawlaka. Jednake w dniu, w którym by powo ywany, na
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jestem przekonany, a taka propozycja organizacyjna nie daje wystarczaj cych mo liwo ci. Odmówi em premierowi Pawlakowi.
Dzia o si to w gmachu Sejmu, dos ownie
na par godzin przed wyjazdem po odbiór
nominacji u prezydenta. Par osób si nie le
zirytowa o, a najbardziej akurat obejmuj cy
stanowisko ministra sprawiedliwo ci Cimoszewicz, który poszed i wygarn komu trzeba. No i wicepremierem-ministrem ﬁnansów
zosta Marek Borowski, a ja konsekwentnie wkrótce z o y em – na jego ju r ce –
wcze niej planowan dymisj ze stanowiska
dyrektora Instytutu Finansów. Podpisa j
i w listopadzie 1993 roku odszed em z instytutu, po drodze ju po raz drugi odmówiwszy
wej cia do rz du.
Zatem nie rwa si Pan do w adzy.
Je li mo e to s u y sprawie Polski oraz
sprawie rozwoju i post pu, to owszem, mog em zaj si aktywn polityk , ale eby si
do niej rwa ? Nigdy. Mam wiele innych ciekawych zaj . Nied ugo potem polecia em
wpierw na krótko do Hongkongu, a potem na
d u ej do Japonii, do renomowanego Instytutu Finansów i Polityki Monetarnej przy Ministerstwie Finansów, w centrum Tokio przy
s ynnym Kasumigaseki. Przez dwa miesi ce
mia em tam konsultacje, prowadzi em te seminaria i wyk ady, ucz c si przy okazji nieustannie. W Japonii sp dzi em pierwsze miesi ce rz dów SLD–PSL. Którego wieczoru,
pod koniec stycznia lub na pocz tku lutego,
zadzwoni premier Pawlak, pytaj c, kiedy
wracam. Gdy odpowiedzia em, e w kwietniu, rzek , i spokojnie poczekaj , a wróc ,
by jednak zosta w jego rz dzie wicepremierem i ministrem ﬁnansów, tak jak wcze niej
uzgadniali my. Powiedzia em mu, e nie, e
maj znale innego dobrego kandydata.
Sko czywszy pobyt w Tokio, polecia em
dalej, przez Pacyﬁk do Los Angeles, na wyk ad na UCLA.
M tlik zwany eufemistycznie polityczn gr .
To ciekawe, ale w moim przekonaniu
Kwa niewski, który by bardzo niezadowo-

lony z tego, e Pawlak zmusi go do wycofania si z premierostwa, nie zosta by dwa lata
pó niej prezydentem, gdyby to si nie sta o.
Z pozycji premiera – oboj tnie, jak by by a
prowadzona polityka gospodarcza – nie wygra by prezydentury i drug kadencj mia by
Wa sa. Fakt wymanewrowania Kwa niewskiego przez Pawlaka z premierostwa, cho
na pocz tku wielce go zirytowa , stworzy
mu, paradoksalnie, wielk yciow szans
wyboru na prezydenta. Jestem przekonany,
e równie na bazie sukcesu gospodarczego, którego by em wspó autorem. Jednak e
sukces ten by tak e skutkiem paru niepopularnych decyzji, które musia ﬁrmowa rz d
i premier, a nie dzia aj cy na boku przewodnicz cy jednej z koalicyjnych partii.
Jak Pan zareagowa na ponown propozycj premiera Pawlaka, t „japo sk ”?
Odrzek em, e nie mo na czeka tak d ugo, trzeba kogo powo a , s inni dobrzy
kandydaci. Premier Pawlak, z w a ciwym
sobie spokojem, powiedzia : poczekamy.
Zaraz potem SLD zaproponowa tak dobr
kandydatur , profesora Rosatiego. No, ale
prezydent Wa sa odrzuci j , mówi c publicznie, e Rosati oderwany jest od polskiej
rzeczywisto ci, bo za d ugo by za granic –
by wtedy ekspertem w Komisji Europejskiej
ONZ w Genewie – a w swoim otoczeniu, e
„nie b dzie mi ten W och tutaj ministrem”.
Premier Pawlak nie chcia go równie ;
postanowi poczeka … Zapad o niepisane ustalenie mi dzy premierem Pawlakiem a prezydentem Wa s , e to jednak
ja zostan wicepremierem i ministrem ﬁnansów. Tak wi c przez kilka miesi cy
obowi zki ministra pe ni sekretarz stanu,
Henryk Chmielak, którego wcze niej Marek Borowski ci gn na swego zast pc
z Moskwy, gdzie by radc ekonomicznym.
Borowski poda si do dymisji po wpadce
– swojej i Stefana Kawalca, wiceministra
jeszcze z poprzedniej ekipy – kiedy fatalnie
sprzedano akcje Banku l skiego.
Nie pami tam tego faktu.
Jak do tego dopuszczono, d ugo by si
zastanawia . Zada em nied ugo przedtem
wiceministrowi Kawalcowi pytanie, jak to
si dzieje, e w obliczu ogromnych potrzeb
bud etowych sprzedaj aktywa pa stwowe ewidentnie poni ej warto ci, poni ej
ceny oczyszczaj cej rynek. Powiedzia , e
po to, by ci, którzy je kupi , dorobili si na
tym i mieli z czego kupi nast pne. Zareagowa em, e to nie jest polityka, któr bym
popiera , bo uwa am, i je li ju , to trzeba
sprzedawa maksymalnie drogo, w trosce
o popraw stanu ﬁnansów publicznych,
a na szczeblu mikroekonomicznym z trosk
o popraw konkurencyjno ci, a nie po to, by
sztucznie tworzy niby-klas redni , któ-

rej spora cz
zostanie wkrótce wyrzucona
na margines spo eczny, a jedynie niewielka
grupa szybko zamieni si w klas nuworyszy. Ró nice mi dzy nami by y wi c fundamentalne. Tak czy inaczej, gdy akcje Banku
l skiego nied ugo po prywatyzacji by y po
raz pierwszy kwotowane na gie dzie, ich
cena by a oko o trzynastokrotnie wy sza ni
przy prywatyzacji. Skarb Pa stwa poniós
ogromne straty. Premier Pawlak, nie ogl daj c si na ministra Borowskiego, zdymisjonowa jego wiceministra odpowiedzialnego
za sektor bankowy i Borowski w porywie
poda si do dymisji, któr mu premier z zadowoleniem podpisa . I prezydent te . Powsta wakat na jednym z najwa niejszych
stanowisk w pa stwie – wicepremiera do
spraw gospodarczych i ministra ﬁnansów…
… tymczasem Pan lata po wiecie,
a polscy polityczni liderzy czekali…
Mia em par wyk adów w Kalifornii,
potem polecia em do Waszyngtonu do Banku wiatowego na seminarium. Telefony
ci gle dzwoni y. Kolejnym przystankiem
by a Anglia, gdzie mia em wyk ad w London School of Economics oraz seminarium
w Royal Institute of International Affairs,
ale w ko cu wróci em z tej jedynej w swoim
rodzaju podró y dooko a wiata. By pocz tek kwietnia, gdy spotka em si z premierem Pawlakiem i przewodnicz cym Kwa niewskim. O wiadczy em, e je li mam co
do zaproponowania, to jest to nadal Strategia dla Polski, której 44 tezy przygotowaem jeszcze jesieni na yczenie premiera.
Zapewni mnie, e b dziemy realizowa
zaproponowane w nich kierunki dzia a , ale
ja wci obawia em si braku dostatecznego wsparcia politycznego w realizacji mojej
linii programowej. Troch widzia em i s ysza em, jak trzeszcza o w koalicji, wiadom te by em nacisków grup zwi zanych
z przestarza ymi przemys ami czy pewnymi
regionami, które by y wówczas naprawd
silne. Partykularyzmy nigdy nie sprzyjaj
polityce zrównowa onego rozwoju. (…)
W ko cu przyj Pan t propozycj
i skróci Pan jeden ze swoich objazdów
wiata.
Rozpoczyna em w a nie pobyt na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza. Wynaj em mieszkanie w pi knym miejscu
w Rzymie, p ac c za miesi c z góry. Ale ju
po kilku dniach wróci em do kraju i nast pnego dnia – 28 kwietnia – odebra em w Belwederze z r k prezydenta Wa sy nominacj
na wicepremiera i ministra ﬁnansów. Tak
oto pi lat po Okr g ym Stole i dwadzie cia lat temu zosta em „pierwszym ekonomist ” Rzeczypospolitej Polskiej.
„Droga do teraz”, Prószy ski i S-ka,
Warszawa 2014.

Ju od teraz!
„Tak po prostu” mo na kupi ju nie tylko w Ruchu i w prenumeracie, ale tak e
w ekiosku. Nie potrzeba do tego tabletu, wystarczy komputer, którym pos uguj si
Pa stwo na co dzie .
Wszystkie informacje znajd Pa swo pod tymi adresami:
http://www.egazety.pl/kontakt.html
http://www.ekiosk.pl/index.php?page=faq&epress
To doprawdy bardzo proste. Trzeba si zalogowa na swój login (je li kto nie ma, to
go sobie stworzy), znale „Tak po prostu” (wyszukiwarka jest na górze strony), zdecydowa , czy kupujemy jedno wydanie, czy mo e zmawiamy sobie pismo na kwarta , lub
rok, klikn „do koszyka”, wybra sposób p atno ci i zap aci .
Je li kto jest w ekiosku pierwszy raz, musi do czytania ci gn bezp atny (bezp atny!)
program eGazety Reader.
Powodzenia i dobrej lektury. Redakcja

