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Cimoszewicz w ostatniej chwili
dowiedział się, że odchodzę z rządu

W
1997rokuodszed-
łem z rządu
na własne życze-
nie, co też wcześ-
niej zaplanowa-
łem. A cóż gazety

wypisywały! Jakmogło być inaczej, skoro
osiem godzin po odejściu z rządu byłem
wsamolociedoHelsinek,gdzieobjąłemsta-
nowiskoDistinguishedSasakawaChairand
Research Professor in Development
Economics w ONZ-owskim instytucie
WIDER,czyliŚwiatowymInstytucieBadań
Rozwoju Gospodarczego. Przecieżmusia-
łemtodużowcześniejprzygotowywać.Pre-
mierCimoszewiczwostatniejchwilidowie-
dział się, że odchodzę, na kilka dni
przed tym faktem. Poinformowałem go
o tym podczas spotkania u prezydenta
Kwaśniewskiego, który omoim zamiarze
wiedział jużodkilkutygodni,choćdokoń-
caniedawałmiwiary.Gdyjednakjużprze-
konał się, że tonieblef, postanowił, iżmo-
imnastępcązostanieMarekBelka,cowpeł-
ni popierałem. I tak się stało, chociaż pre-
mier Cimoszewiczmiałw tej sprawie inne
preferencje.

Kogobywolał?
Proponował profesora Rosatiego, na co

prezydent zareagował ostro: „Chcesz, że-
bym stracił moich dwóch najlepszychmi-
nistrów?!”.

Do decyzji dojrzewał Pan niczym owoc
na drzewie.

No, nie za bardzo, bo ani niktmnie nie
zerwał, ani nie spadłem. Nie odpowiadał
mi sposób uprawiania polityki; tej poli-
tycznej, nie ekonomicznej, bo nad tą
wmiarę panowałem. Co do pierwszego
pobytuwrządzie, tozanimodbyłysięwy-
borywewrześniu 1997 r., wmaju opubli-
kowałemw„Polityce” esej zatytułowany
znamiennie „Jakprzegraćwybory”. Pisy-
wałemdotegotygodnikaregularnie,przez
pełne trzy lata, nigdy nie nawalając,
pod hasłem Odpowiedzi i pytania. W ten
sposóbpodkreślałem, że odpowiedź eko-
nomisty jest pytaniem dla polityka; to
stwierdzenie zapożyczyłem od Joan
Robinson,wybitnejbrytyjskiejekonomist-
ki. Esej był o przegranych przez torysów
wyborachwWielkiejBrytanii, aleprzecież
między wierszami było o Polsce. Wtedy
już nie miałem bowiem wątpliwości, że
przytakimuprawianiupolityki, takimcha-
rakterzedyskursupublicznego, takichsto-
sunkachwewnątrzkoalicyjnych, takichre-
lacjach z mediami, jak miało to miejsce
wczasie rządówpremieraCimoszewicza,
najbliższewyborybędą ichporażką.Gdy-
by jeprzegrali, a janadalbyłbymwicepre-
mierem do spraw gospodarczych i mini-
strem finansów, topewniedodzisiaj bym
słuchał, że stało się tak, bo im pieniędzy
nie dałem i zabrakło na wyborczą kiełba-
sę. A tak Cimoszewicz musi słuchać, że
przegralidlatego, iżondoradzałnieszczęs-
nym powodzianom latem 1997 roku, aby
następnym razem się ubezpieczyli…

Nie chciałem wtedy uczestniczyć
w wyborczych zmaganiach, a swoje już
zrobiłem: gospodarka szła dynamicznie
do przodu, więcej ludzi do Polski wraca-

ło, niż z niej wyjeżdżało, bo producenci
i konsumenci tryskali optymizmem.Ob-
niżyłem podatki, bo już to było przesą-
dzone ustawowo. Dzięki daleko idącym
zmianom strukturalnym i budowie no-
woczesnych rynkowych instytucji dopro-
wadziliśmy nasz kraj do OECD. 11 lipca
1996 r. podpisałem historyczny doku-
ment – nie tej wagi, co wejście Polski
do Unii Europejskiej, ale bardzoważny –
akt wejścia Polski do Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju, ratyfiko-
wany w listopadzie tamtego roku przez
polski parlament. Tonamotworzyłowie-
le drzwi i perspektyworaznapewnouła-
twiło zbliżanie doUnii Europejskiej. Czy
to nie ciekawe, że pomimo to ówczesna
polityka polityczna – nie ekonomiczna –
doprowadziła doprzegranychwyborów?
Pomimo takiego sukcesugospodarczego,
największegopodczas ćwierćwiecza tran-
sformacji?

To kiedy postanowił Pan odejść z tamtego
rządu?

Tenmomentwyznaczałyokreślonefak-
ty, a nie daty.Wtedy gdy Polska będzie już
na ścieżce szybkiego wzrostu, wtedy gdy
przyjmąnasdoOECD,wtedygdybędziejuż
przyjętybudżetnarokwyborczy,ale iwte-
dygdyrządprzyjmietrzeciączęśćStrategii
dlaPolski,programEuro2006,orazgdyru-
szy fundacjaWiedzieć Jak.

Ale,o iledobrzepamiętam, rządniezatwier-
dziłwtedypakietuEuro2006?

Został zaakceptowany przez Komitet
Ekonomiczny RadyMinistrów i przesłany
naposiedzenierządu.Jednakżejużpomo-
im odejściu premier Cimoszewicz nie po-
stawił sprawy na RadzieMinistrów, ale to
już niemiałowiększego znaczenia. Kieru-
nekzostałwytyczony.

Acoztąfundacją?
Stworzyłem, powstała. Idea była taka,

że Polska nie ma co się odwdzięczać Za-
chodowi za okazaną nampomoc, bo sam
sobieporadzi,ależemynie jesteśmyniew-
dzięcznikami. Chciałem, aby z kolei z na-
szejwiedzy igromadzonychpodczas tran-

sformacjidoświadczeńmoglikorzystać in-
ni,wkrajachposocjalistycznychpozosta-
jących za namiw tyle co do skali, jakości,
tempa systemowych przeobrażeń. Cho-
dziłoostrukturę,któraangażowaćbędzie
fachowców, opracowywać projekty, wy-
syłać za granicę, naWschód, polskich ek-
spertów.Nieukrywam,że traktowałemto
też jako dodatkowy kanał pozyskiwania
informacji, które później mogłyby być
przydatne do zewnętrznej ekspansji pol-
skichprzedsiębiorstw.Trochęwzorowali-
śmysięnabrytyjskimKnowHoworaznie-
mieckim GTZ, przy czymmnie chodziło
w szczególności o to, aby skompilować
trzyelementy:nasząwiedzę iumiejętnoś-
ci, zapotrzebowanie na doradztwo tech-
niczne ze strony innych transformowa-
nychgospodarekorazwsparcie finansowe
bogatych państwZachodu.

Świetnypomysł.
Świetny, ale torpedowany. Przez na-

szychwielkich„reformatorów”.Abyzaak-
centować technokratyczny charakter pro-
jektu,poprosiłemwybitnychpolitykówów-
czesnej opozycji, aby towspółfirmowa-li,
włączając się do dzieła. Z prośbą o objęcie
funkcjiprzewodniczącegoradyprogramo-
wejwpierw zwróciłem się doprzebywają-
cego wtedy w Londynie byłego premiera
JanaKrzysztofaBieleckiego.Zgodziłsię,ale
powiedział,żemusi toskonsultowaćzsze-
femswojejpartii,UniiWolności,którapow-
stała z połączenia Unii Demokratycznej
i kierowanego właśnie przez Bieleckiego
KongresuLiberalno-Demokratycznego.Te-
gosamegodniaoddzwonił,żeniestety,nie
może podjąć się tego zadania, bomu par-
tyjny szef zabronił… Zwróciłem się z kolei
do Jacka Kuronia, którego uczciwie poin-
formowałem o przypadku Bieleckiego.
Usłyszałem, że „mnie nikt nie będziemó-
wił,cowolnoalbonie”.Teżdośćszybkood-
dzwonił, że niestety nie, no bo jednak są
określone układy, ale w skład rady to on
wejdzie. I wszedł. A jej przewodniczącym
wkońcu został technokrata i bezpartyjny
profesjonalista Lesław Paga. Na prezesa
fundacjizaśpremierpowołałprofesoraAn-
drzejaHermanazSGH.

AlejednakpomimoobstrukcjiBalcerowicza,
którywtedybył szefemUW, strukturaWie-
dzieć Jakpowstała i zaczęła działać, tak jak
Panchciał.

No, nie do końca, bow Sejmie podczas
pracnadbudżetemna1997r.posłowieUnii
Wolnościzadbali,abywpunkciestartupod-
ciąć jej skrzydła, istotnie zmniejszając do-
finansowanie.Awpoczątkowejfazie,zgod-
niezzałożeniemirealiami,środkimiałybyć
głównie publiczne, bonaprywatne zasila-
niemożnabyliczyćdopieropodobrymroz-
kręceniusięcałegoprzedsięwzięcia.Ponad-
to to był zamysł na dłuższąmetę, a nie ja-
kiś jednorazowywyczyn albo akcja. A już
wkrótce kto inny rządził. Wspominałem
wyżejopodróżyzprezydentemKwaśniew-
skimdoFinlandii.Ciekawyepizodprzytra-
fił się gdzieś nad środkowym Bałtykiem
wdrodzepowrotnej.PodszedłdomnieBro-
nisławGeremek,wtedywrządzie premie-
ra Buzka minister spraw zagranicznych,
i powiada, że wiceprezydent USA Al Gore

interesuje się polskim KnowHow. Co się
ztymstało?Jaktoco?–odpowiadam–pań-
ski szef zahiber-nował całą inicjatywę, bo
kto inny ją wymyślił. Na to Geremek, że
Amerykanie chcieliby także ten kanałwy-
korzystać dowpływania na bieg pewnych
spraw, zwłaszczawRosji i naUkrainie. Po-
radziłemmu, aby porozmawiał z szefem
swojej partii i aby odmrozić projekt, bo
podwieloma względami merytorycznie
i logistycz-nie jest gotówdo funkcjonowa-
nia. No, ale skoro był to obcy element
w „zdrowym” ciele ówczesnego rządu
AWS–UW, awedług niektórych ludzi tam-
tejorientacji takżekonkurencjadlakomer-
cyjnychinteresówCentrumAnalizSpołecz-
no-Ekonomicznych, CASE, to projekt nie
zabardzo się rozkręcił.

ByłPanczterokrotniewicepremierem,mini-
stremfinansów.Sporedoświadczenie i pod-
stawadorefleksji.

Brałemudziałwhistorycznychobradach
Okrągłego Stołu w 1989 r. W latach
1989–1991 byłem członkiemRady Ekono-
micznejRadyMinistrówwrządziepremie-
rówMazowieckiegoiBieleckiego.Czteryra-
zybyłemwicepremieremiministremfinan-
sów oraz przewodniczącymKomitetu Ra-
dyMinistrów –w latach 1994–1997 w rzą-
dachpremierówPawlaka,OleksegoiCimo-
szewicza,doprowadzającwroku1996Pol-
skę do OECD, oraz w latach 2002–2003
wrządziepremieraMillera.Uczestniczyłem
wszczycieUniiEuropejskiejwKopenhadze
w grudniu 2002 r. orazwkwietniu 2003 r.
whistorycznymszczyciewAtenach,gdzie
podpisaliśmy traktat ateński o przystąpie-
niudoUniiEuropejskiej.Oprócz tegozaw-
szebyłem–inadal jestem–życzliwymkry-
tykiemwszelkiej,zwłaszczagospodarczej,
polityki rządu,ktokolwiekbyjąprowadził.

Alemnie interesują tylko te cztery okresy
pańskiegowicepremierostwa, kiedy Pan
miałwładzę.

Nie miałem władzy. Gdybym ją miał,
tobym zrealizował wszystkie swoje kon-
cepcje…A

PONIŻSZYWYWIAD JEST FRAGMENTEM
KSIĄŻKI „DROGADOTERAZ”, KTÓRAUKA-
ZAŁA SIĘNAKŁADEMWYDAWNICTWA
PRÓSZYŃSKI I S-KA,WARSZAWA2014

b Kołodko: Nad polityką ekonomiczną rząduwmiarę panowałem
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Odszedłemzrządu,
bowiemnie
odpowiadałmi
sposóbuprawiania
polityki.
Tej politycznej,
nie ekonomicznej

prof.Grzegorz
Kołodko,były

wicepremier iminister
finansówwrządach
SLD.Ekonomista
zAkademii Leona
Koźmińskiego.Autor
wielu książek,m.in.
„Wędrujący świat”,
„Światnawyciągnię-
ciemyśli”, „Dokąd
zmierza świat. Ekono-
miapolityczna
przyszłości”
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