
In 1989 I  was a  full professor and taught 
economic policy at the Finance Department 
of Warsaw School of Economics. At the same 
time, I headed the Finance Institute, which was 
engaged in the market reforms as a  research 
and consulting institution. I also travelled a lit-
tle (e.g. Germany, China, USA, Austria, Argen-
tina). In the summer of 1989, I was a guest at 
the UN World Institute for Economic Devel-
opment Research in Helsinki and, as a  result 
of research I had conducted there on reforms 
in communist countries, I  published a  book 
entitled Crisis, Adjustment and Development.

I was not too concerned with the results of 
the June 1989 elections. What was important 
for me then were the earlier agreements of the 
Round Table, that ‘national piece of furniture’ 
at which I  also sat as an independent expert. 

W 1989 r. byłem już tytularnym profesorem, 
wykładałem politykę gospodarczą na Wydziale 
Finansów SGH. Jednocześnie byłem dyrektorem 
Instytutu Finansów zaangażowanym od strony ba-
dawczej i eksperckiej w rynkowe reformy. Trochę 
też podróżowałem (m.in. Niemcy, Chiny, USA, 
Austria , Argentyna). Latem 1989 r. krótko gości-
łem w Helsinkach w ONZ-owskim Światowym 
Instytucie Badań Rozwoju Gospodarczego – WI-
DER i w wyniku prowadzonych tam badań nad 
reformami krajów wciąż socjalistycznych opu-
blikowałem książkę Kryzys, dostosowanie, rozwój. 

Wtedy nie przejmowałem się zbytnio wyni-
kami czerwcowych wyborów. Dla mnie waż-
niejsze było wcześniejsze porozumienie przy 
Okrągłym Stole, przy którym to „narodowym 
meblu” jako niezależny ekspert też zasiadałem. 
Latem 1989 r. kluczowym wyzwaniem było

Największym sukcesem minionego ćwierćwiecza była korzystna integracja Polski z Unią 

Europejską. Największą porażką transformacji zaś – nieukształtowanie dojrzałej społecznej 

gospodarki rynkowej. Poland’s greatest success in the last quarter century has been its integration with 

the European Union. Its greatest failure – the inability to shape a mature social market economy. 
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wypracowanie pragmatycznej koncepcji zmian gospodar-
czych. Solidarność przejmowała władzę polityczną (niektó-
rzy jej przedstawiciele wręcz w sposób euforyczny). Niestety, 
nie miała jasnej koncepcji, co i jak uczynić z gospodarką 
głęboko uwikłaną w nierównowagę i  targaną dewastują-
cą inflacją cenowo-zasobową (zjawisko to w terminologii 
angielskiej nazwałem shortageflation). Dlatego nie była 
przygotowana do przejęcia władzy ekonomicznej. W  tę 
koncepcyjną pustkę wepchnął się zaimportowany do Pol-
ski neoliberalizm, choć premier Mazowiecki deklarował 
zamiar budowy społecznej gospodarki rynkowej. Niestety, 
nadwiślański neoliberalizm, wspierany przez nierozumie-
jący istoty posocjalistycznych wyzwań ustrojowych Zachód, 
parł w inną stronę. Okazało się to bardzo kosztowne dla 
gospodarki i społeczeństwa. 

Epoka nie do końca wykorzystanych szans
Już wcześniej było oczywiste, że kończy się pewna epoka. 

Rok 1989 był z tego punktu widzenia przełomowy, gdyż 
stworzył polityczne warunki wewnętrzne i zewnętrzne do 
fundamentalnych zmian systemowych. Wówczas trudne 
działania ograniczające skalę wewnętrznej i zewnętrznej 
nierównowagi gospodarczej były możliwe. Niestety, zwłasz-
cza w latach 1990–1991, ewidentnie nadużyto społecznego 
zaufania, niepotrzebnie przestrzeliwując politykę stabiliza-
cyjną. Wiele o tym wtedy, na bieżąco, pisałem. 

Przez cały ten czas byłem mocno zaangażowany 
w procesy transformacyjne. Zrobiłem niemało. W latach 
1989–1991 byłem członkiem Rady Ekonomicznej Rady 
Ministrów przy rządach premierów Mazowieckiego i Bie-
leckiego; to był okres merytorycznej krytyki i szkodliwej 
polityki szoku bez terapii i formułowania alternatywnych 
propozycji programowych. Czterokrotnie – w rządach pre-
mierów Pawlaka, Oleksego, Cimoszewicza i Millera – byłem 
wicepremierem i przewodniczącym Komitetu Ekonomicz-
nego Rady Ministrów oraz ministrem finansów. 11 lipca 
1996 r., po skomplikowanych negocjacjach i przeprowadze-
niu istotnych reform strukturalnych oraz zbudowaniu in-
stytucjonalnych podstaw społecznej gospodarki rynkowej, 
podpisałem w Paryżu akt przystąpienia Polski do OECD, co 
wielce ułatwiło drogę do UE. Wcześniej, w 1994 r., zawarłem 
porozumienie z Klubem Londyńskim o redukcji połowy 
zagranicznego zadłużenia Polski. W 1995 r., emitując po raz 

In the summer of 1989, the key challenge was to work out 
a pragmatic concept of economic change.

Solidarity was taking political power (some of its repre-
sentatives did so in a state of euphoria). Unfortunately, it had 
no clear idea what to do with an unbalanced economy, dev-
astated by price-commodity inflation (something I called in 
English ‘shortageflation’) and was therefore unprepared to 
take economic power. Imported neo-liberalism fell into this 
conceptual void, even though Prime Minister Mazowiecki’s 
declared intention was to build a social market economy. 
Neo-liberalism in its Polish version headed in a different 
direction, supported by the West, which didn’t understand 
the nature of the post-socialist political challenges. It proved 
very costly for the economy and for society.

An era of not entirely used opportunities 
Even earlier it was obvious that a certain era had come to 

an end. The year 1989 was a breakthrough moment in this 
respect, because it created the needed external and internal 
political conditions for fundamental political change. Ac-
tions limiting the scale of the economy’s external and in-
ternal imbalances were possible at the time. Unfortunately, 
the confidence of society was abused, especially in the years 
1990-1991, which proved a shot in the knee for the stability 
policy. I wrote much about this as it was going on. 

I  was deeply involved in these processes during this 
entire period. In 1989-1991, during the Mazowiecki and 
Bielecki governments, I was a member of the Economic 
Council of the Polish Government. It was a period of sub-
stantive criticism, of a damaging policy of shock without 
therapy and of formulation of alternative programme pro-
posals. Four times – in the Pawlak, Oleksy, Cimoszewicz 
and Miller governments – I was deputy-prime minister, 
chairman of the Economic Committee of the Council of 
Ministers, and minister of finance. On 11 July 1996, after dif-
ficult negotiations, the introduction of important structural 
reforms, and the building of institutional bases for a social 
market economy, I signed in Paris the Act of Poland’s admis-
sion to the OECD, which greatly facilitated the path to the 
EU. Earlier yet, in 1994, I concluded an agreement with the 
London Club about reducing Poland’s foreign debt by half. 
In 1995, I brought Poland back to the international capital 
markets by issuing Eurobonds, for the first time since 1939.
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pierwszy od 1939 r. euroobligacje, wprowadziłem Polskę na 
międzynarodowe rynki kapitałowe.

Największe wszak osiągnięcie mojej polityki to przepro-
wadzenie polskiej gospodarki od negatywnych skutków 
błędnej polityki gospodarczej pierwszych lat transformacji 
do rozkwitu lat 1994–1997, kiedy to wskutek pomyślnej 
realizacji Strategii dla Polski PKB na mieszkańca skoczył aż 
o 28 proc. To był okres najbardziej dynamicznego rozwoju 
w minionym ćwierćwieczu przy jednoczesnym ogranicza-
niu skali nierównowagi i zasadniczym wzmocnieniu insty-
tucjonalnym. Wtedy też więcej rodaków do kraju wracało, 
niż z niego wyjeżdżało. 

Główne wyzwanie: innowacyjność
Największe osiągnięcie ostatnich 25 lat to korzyst-

na integracja z UE w 2004 r. Aktywnie uczestniczyłem 
w tym procesie, koordynując politykę makroekonomicz-
ną i  finalną fazę negocjacji. Brałem udział w  obu histo-
rycznych szczytach UE: w Kopenhadze w grudniu 2002 r. 
i w Atenach w kwietniu 2003 r. Największa zaś porażka 
ćwierćwiecza transformacji to nieukształtowanie dojrzałej 
społecznej gospodarki rynkowej. Dlatego też w przyszło-
ści najważniejsze jest właśnie odblokowanie jej rozwoju, 
a w szczególności sukcesywna poprawa jakości kapitału 
społecznego oraz nadanie gospodarce charakteru pro-
innowacyjnego, co jest niezbędnym warunkiem dźwig- 
nięcia międzynarodowej konkurencyjności Polski. Bez tego 
nie uda się odczuwalnie przyspieszyć tempa zrównoważo-
nego rozwoju i poprawić standardu życia. 

Polska transformacja to zatem sukces na dwie trzecie. 
Można było osiągnąć więcej – zarówno od strony ilościowej, 
jak i jakościowej – gdyby nie szkodliwy szok bez terapii na 
początku lat 90., gdyby nie niepotrzebne przechłodzenie 
gospodarki w końcu tamtej dekady oraz gdyby polityka rzą-
du i NBP lepiej zareagowała na pierwszą fazę światowego 
kryzysu w latach 2008–2011. ❙

The greatest achievement of my policies was to bring 
Poland’s economy out of the negative consequences of the 
misguided economic policies of the first years of the Polish 
transformation to its flowering in 1994-1997, when, thanks 
to a successful implementation of the Strategy for Poland, its 
per capita GDP jumped by 28 per cent. It was the period of 
the most dynamic growth in the past 25 years, accompanied 
by a limitation of the scale of imbalances and by institutional 
consolidation. It was also a time when more people came 
to Poland than left it. 

The main challenge: innovation 
The greatest achievement of the past 25 years was Po-

land’s admission to the EU in 2004. I participated actively in 
this process by coordinating the country’s macro-economic 
policy at the final negotiation stage. I participated in both 
historical EU summits: in Copenhagen in December 2002 
and in Athens in April 2003. Poland’s greatest setback dur-
ing the 25 years of transformation has been the failure to 
shape a mature social market economy. For this reason, the 
most important goal is to unblock its growth, especially the 
improvement of the quality of the country’s social potential 
and endowing the economy with a pro-investment character 
– a necessary precondition for raising Poland’s international 
competitiveness. Without this, it will not be possible to im-
prove markedly the pace of balanced development and to 
improve Poles’ standard of living.

Poland’s transformation is, therefore, a two-thirds suc-
cess. It would have been possible to attain more – both in 
quantitative and qualitative terms – had it not been for the 
shock without therapy of the early 1990s, had it not been 
for the unnecessary cooling of the economy at the end of 
the 1990s, and had the government and the National Bank 
of Poland responded better to the first stages of the global 
crisis in the years 2008-2011. ❙

prof. GrzeGorz W. KołodKo: ekonomista, był wicepremierem i ministrem finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003  / 
is an economist, former deputy-prime minister, and minister of finance in 1994-1997 and 2002-2003
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na zdjęciu: warszawskie Centrum nauki „Kopernik”, największe centrum nauki 
w Polsce i jedno z największych w europie Środkowo-wschodniej. / Mem con imus 
restrari tandac vis. sere et nostatiam Pales nos hebatuusque condu

nowoczesna edukacja pomaga zrozumieć przyszłość, w której 

będziemy żyli. Dlatego nowoczesne ośrodki kultury i nauki kuszą 

zupełnie nowymi rodzajami doświadczeń. Pozwalają namacalnie 

przekonać się, czym jest nauka, tworząc przy okazji nową jakość 

w miejskiej ofercie.. / aximus sedo, cast abemus.

effrene teribemus facteris num con imus restrari tandac vis. sere et 

nostatiam Pales nos hebatuusque conduci sedo, qonduci sedo, 

quiuid dum potame novericiam di, occi pere fauc ta veris

żywa nauKa  
Multorum que firis
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