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Europawdryfie. Jak Polskamoże go
uniknąć? Czymożemy płynąć szybciej?

Jaktomożliwe,żenaczasnie
weszłaustawaorajachpodatko-

wych iz tegopowodubudżet
możestracićmiliardyzłotych?

Samsiędziwię.Kancelaria
premierapodejmujemasęde-
cyzji, więc niedoróbkimogą
sięzdarzać,cobynajmniejnie
znaczy, że tęwpadkęmożna
usprawiedliwiać.Wstyd.

Tokolejneniechlujstwonanaj-

wyższychszczeblachadminis-
tracji.Mieliśmypodobnąniedo-

róbkęprzytzw.ustawieobes-
tiach.Wcześniejbyławpadka

przyokazjimemorandumgazo-
wego.Czymtowyjaśnić?

Pan samympytaniemsu-
geruje, że to nie był przypa-
dek.Należymówićonieudol-
ności administracji. Od tego
mamy m.in. polityków, by
obokdecyzjipolitycznychifi-
nansowych realizowali także
politykępersonalną.Zabłędy
traci się pracę – rządzący po-
winnipamiętaćotejzasadzie.

WłaśniewydałPanksiążkę„Dro-
gadoteraz”,wktórejtakżepo-

ruszaPankwestięsłabościinsty-
tucjonalnejPolski.Czemuprzez

25latnieudałosięwkrajuzbu-
dowaćskuteczniedziałających

instytucjipaństwowych?Gdzie
tkwiproblem?

Przezte25 latwielespraw
udałosięrozwiązać,powstało
sporoskutecznychinstytucji,
sporo sensownych regulacji.
Zdecydowanawiększość in-
stytucji państwowych funk-
cjonujeprawidłowo.Bytodo-
strzec, wystarczy porównać
się z innymi krajami, które
– podobnie jakmy–przeszły
przez proces transformacji
posocjalistycznej. Może
wPolsce pod tymwzględem
niejestnajlepiej–boprzecież
niegorzej jestchoćbywEsto-
nii czySłowenii – alewwięk-
szości transformowanych
państwjestgorzej.

Mimowszystkoliczbawpadek,
którenotująpaństwoweinsty-

tucje,zaskakuje.
Alenaprawdęniejestzni-

mi aż tak źle. Przecież gdyby
byłoinaczej,toPolskaniezo-

stałabyw 1996 r. członkiem
OECD – w tej organizacji
sprawność instytucjonalna
państwa jest kryterium klu-
czowym. Jakość polskich in-
stytucjiprzesądziłateżotym,
żestaliśmysięczłonkamiUE
w 2004 r. Do ideału ciągle
namdaleko,aleniejestażtak
fatalnie, jakmogłobywyni-
kać zserii zdarzeń –wsumie
dośćkrótkiej – którepanwy-
mienił.Zdołaliśmyzbudować
sprawnąbankowość central-
ną.Udało się także zkomisją
nadzorującą giełdę. Nieźle
funkcjonują rynek kapitało-
wy i jego regulacja. Dość
sprawniedziałająorganypo-
litykiantymonopolowej.Tak,
należywzmacniaćinstytucjo-
nalniei jakościowoodstrony
kadrowejpaństwoweisamo-
rządowe urzędy, ale niema
podstaw, by potępiać je
w czambuł. Najważniejsze,
bypamiętać,żerządzićnami
mająprawa, anie ludzie. Lu-
dziemająjedyniestaćnastra-
ży tychpraw.
Czytaja str. 39

GrzegorzKołodko, ekonomista

Polskamoże się rozwijać szybciej niż dzisiaj,
nawet w tempie 4–5 proc. rocznie. Bez
tego nie uda się zmniejszyć bezrobocia

Katarzyna Kolenda-Zaleska

Dziennikarz nie powinien być zimny jak lodówka. Ale
nie może być też gorący jak gotujący się czajnik.
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Paweł Zarzeczny

Wolimy znajdować u innych wady niż zalety. Selekcji
dokonują ludzie specjalizujący się w skreślaniu.

STR. 42

Jacek Stawiski

W USA rośnie liczba singli. Ale to nie konsekwencja
zmiany stylu życia. Dziś trudniej o pracę i stabilizację.
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SzansaPolski toekspansjanaWschód

TeraznastrażypaństwastanęłaEwaKopacz.
Wexposézgłosiłaserięobietnic,alenieprzed-

stawiłażadnegokierunku,wktórymkrajma
zmierzać.Takipomysłniejestjużpotrzebny?

To jest ułomność polskiej polityki. Do-
brze by było przy takiej okazji jak zmiana
premieraiprzemeblowanierząduwysilićsię
i pokazać, żemyśli się o Polsce na szczeblu
rządowymw sposób kompleksowy. Oba-
wiamsię,żepanipremiermożekierowaćsię
przedewszystkim chęcią zrobienia dobre-
gowrażenienawyborcach.Janatomiastwo-
lałbym,abyrząd i jegoszefpotrafili patrzeć
na kraj przez pryzmatwyzwańmakroeko-
nomicznychorazinfrastrukturalnychieko-
logicznychoraz skupiać się nadziałaniach,
którebędąwsposóbdługofalowypoprawiać
nasząkonkurencyjność.

LeszekMillerpowiedziałmi roktemu,że jest
PannajlepszymwPolscespecjalistąodrozkrę-

caniagospodarki. Jakwtakimrazie ją rozpę-
dzić?Amożewzrostwokolicach3proc.PKBto

szczytnaszychmożliwości?
PremierMiller na pewnomiał namyśli

fakt,żepopierwszejwpadcenadwiślańskie-
go neoliberalizmu, czyli szoku bez terapii,
który kosztował nas utratę 20 proc. PKB
imasowe bezrobocie, wahadło polityczne
przesunęłosięwlewoiSLDwspółtworzyło
w1993r.rząd.Byłemwnimwicepremierem
ds. gospodarczych iministrem finansów
wkatach 1994–1997.Wtedy udało się tak
zdynamizować gospodarkę, że gdy odcho-
dziłemzrządu,wzrostgospodarczysięgnął
rekordowegopoziomu7,5proc.Potemwró-
ciła dowładzy ekipaneoliberalnawspiera-
naprzezprawicowychpopulistówzSolidar-
ności i sprowadziła tempo wzrostu PKB
do0,2proc.wczwartymkwartale2001 r.

DziśPanbyrozkręciłkoniunkturędo7proc.?

To obecnie nie jestmożliwe. Teraz bra-
kujedotakiegozdynamizowaniawarunków
zarównowewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych.AlejestwPolscepotencjałdotego,by
gospodarkarozwijałasięwtempie4–5proc.
rocznie. Ibyłdotego,abywzłychostatnich
latach–tejmitycznej„zielonejwyspy”–nig-
dyniebyłomniejniż3,5proc.wzrostuPKB.
Dlamnie to jest wręcz imperatyw. Inaczej
nieudanamsięzasadniczozmniejszyćbar-
dzowysokiegobezrobocia iprzezwyciężyć
strukturalnego deficytu. Odczuwalnie
miejscpracyprzybywa,gdywzrostPKBwy-
nosipowyżej4proc.Iwtedyteżmożnarów-
noważyćbudżetbezdewastującychkapitał
ludzki i społecznycięćwydatków.

Cozrobić,bynatakipoziomwskoczyć?

Wskoczyć się nie da, ale wejśćmożna.
Napewnonie osiągniemy tego za pomocą
rozwiązańproponowanychprzezneolibera-
łów,aletakżeniepomogąnamrozwiązania
stosowanew tzw. kapitalizmie państwo-
wym.Potrzebaczegoś,cookreślamjakono-
wypragmatyzm.ObecniewPolscedynami-
kę gospodarczą ogranicza niski popyt.Mo-
glibyśmyprodukowaćwięcej,alepotencjal-
niemożliwej dowytworzenia dodatkowej
produkcji nie ma komu sprzedać. Aby
zwiększyćsprzedaż,trzebanietylkozwięk-
szaćbezinflacyjniestrumieńkrajowegopo-
pytu, lecz również agresywniej wychodzić
na rynki zewnętrzne.Od tego jest rząd, że-
bystwarzałodpowiedniewarunkipolitycz-
ne, które to umożliwią. Z tego punktuwi-

dzeniachoćbytylkoantyrosyjskośćpolskiej
politykizagranicznejkosztujenaswtymro-
kuconajmniej0,5proc.PKB.

JanKrzysztofBieleckistratyszacujena0,3proc.

Moim zdaniembędzie to przynajmniej
0,5 proc.Generalniewpolskiej gospodarce
niebędziesiędziałodobrze, jeśliniewyko-
rzystamy szans ekspansji naWschód. Nie
tylkonaobszarporadziecki,ale takżedalej.
NaszeksportnaWschódpowiniendziśros-
nąć szybciej niż na Zachód. Zdecydowanie
więcej ugrać możemy na rynkach Rosji
iChin,IndiiiIndonezjiniżNiemiecczyFran-
cji, USA czy Kanady. Towymagawsparcia
przez państwo ekspansji naszych firm. Po-
winnobyćcorazwięcejobecnychtamtakich
polskichglobalnychśredniaków,bowielkich
firmniebędzie.

Atrakcyjnateoria.Pytanie,czyrealnawobec-
nejsytuacjigeopolitycznej.Zachóddajeprze-

widywalność.Wschód–wręczprzeciwnie.
Tak,alezjednejstrony,Chinyodkilkulat

są bardziej przewidywalne niż Zachód,
azdrugiej –zRosjąchętniehandlująNiem-
cy,Austriacy,Francuzi,Finowie.Sąbardziej
pragmatyczniniżmy.JakPolskawycofasię
z opanowanych z trudem sektorów rosyj-
skiegorynku,firmyztamtychpaństwchęt-
niezajmą jejmiejsce. Jużzajmują.

Będzietrudno–RosjaobłożyłasankcjamiUnię.
Sankcjeminą, aWschódtonie tylkoRo-

sja. To także dynamiczna Turcja, to Bliski
Wschód–wprawdziezdestabilizowany,ale
jednak cały czas ktoś coś tam kupuje. To
wreszcieChinyiIndie,Japoniaicorazwięk-
szy rynek ASEAN. Rolą państwa jest poli-
tyczneiinstytucjonalnewspomaganieeks-
portuwterejony.Rządniepowinienskąpić
środkównafachowców,którzywspomaga-
liby polskichprzedsiębiorcówwpenetracji
iosadzaniusięnatamtejszychrynkach.Oni
takżenatopłacąpodatki.Mamjednakwra-
żenie,żeobecnyrządniepotrafiskutecznie
realizować takiegokierunkuekspansji.

Rządledwozacząłdziałać.Najakiejpodstawie

wyciągaPantewnioski?
RządpremierKopacztotakinowo-stary

rząd.Przecieżtuniemażadnegoprzełomu,
dominująciągłość i inercja.Proszęspojrzeć
na założenia budżetowe na następne lata,
które rząd przyjął, a parlament za chwilę

klepnie.Zapisanownichwyraźniewzmac-
nianiezłotego.

Wprzyszłymrokueuromabyćwarte3,98zł

– terazprawie4,20zł.
Wroku2017jużtylko3,5zł.Takieumoc-

nienie złotego uderzywpolski eksport. To
błąd,gdyżpolskagospodarkapowinnabyć
ciągniętaprzezdynamicznyeksport.

NieboisięPanpowtórkizmodeluniemieckie-
go?Niemcyuzależniłysięodeksportudo in-

nychkrajówstrefyeuroidziśwstreswpędzają
jenajmniejszezawirowaniawktórymśzpaństw

eurozony.

Dalekonamdotego, bymówić, że jeste-
śmyuzależnieniodeksportu.Dlategoteżpo-
budzanieeksportu,takżesprzyjającymjego
opłacalnościkursemwalutowym, jestważ-
nymwyzwaniem. Przy okazji odcinam się
odteoriitzw.pułapkiśredniegodochodu.To
kolejnamyśl zaimportowana dość bezkry-
tycznie z zagranicy. Polska wcale nie jest
wpułapceśredniegodochodu.To,żedyna-
mikagospodarkijestnatakniskimpoziomie,
niejestfunkcjąjakiejśniby-niezależnejodpo-
litykipułapki, leczwinąwadliwościpolityki
oraz niewydolności instytucjonalnej.Wy-
starczy przeanalizować historię najbogat-
szych krajów świata, by zobaczyć, że one
wszystkie przeszły przez obecnypolski po-
ziomrozwojuinieutknęływnim.Polskateż
możetegodokonać.Kraje,którenieugrzęz-
ły na ścieżcewzrostu,miały pomysł na sie-
bie. Obecny rząd zadowalającego pomysłu
niema. Przez kilka latmamił siebie i opinię
publiczną banialukami o zielonej wyspie,
podczasgdynaświeciewielepaństwmiało
ima tempowzrostuwyższe niżmy. Polska
możezczasemdołączyćdokrajówbogatych,
aczastendasięskrócić, jeślimądrapolityka
makrowesprze zdrowąprzedsiębiorczość.
Wtedy będziemy cieszyć sięwzrostem rzę-
du4–5proc.PKBśredniorocznie.

DlaPolskiproblememjestteżniskadynamika

gospodarczakrajówUE.Czytoniejestkonsek-
wencjasłabości systemudemokratycznego,

któryświetniezdefiniowałJean-ClaudeJuncker,
mówiąc:Wiemy,cotrzebazrobić,byożywićgo-

spodarkę,aleniewiemy,cozrobić,bywyborcy
nasznowuwybrali?W„Drodzedoteraz”Pan

wciepłychsłowachpiszeoChinach,któresię
rozwijają,mimożeniesądemokracją.

Obecna słaba dynamikawzrostu na Za-
chodzietokonsekwencjabłędówpopełnio-
nychnapoczątkuobecnegokryzysu.Alenie
mieszałbym tego z demokracją. Ona jest
wartością samawsobie.W „Drodze do te-
raz”piszęoChinach,żechoćwzrostgospo-
darczywtymkrajutonajwiększyokrespro-
speritywdziejachludzkości,tocenązatosą
brak demokracji, wysokie nierówności do-
chodowe idegradacja środowiska.

AleteżpiszePan,żeplusychińskiegoboomu

przeważająnadminusami.

Tak. I przy okazji pokazuję, że niemoż-
naulegaćtzw.poprawnościpolitycznejibez-
refleksyjnie powtarzać poglądu, że demo-
kracja zawsze iwszędzie sprzyja efektyw-
ności gospodarczej. To nieprawda. Tak by-
wa, ale tak być niemusi. To jeszcze zależy
od jakości instytucji i odkultury.

Aleteżniemożnajejbezrefleksyjniepotępiać.
TymczasemPanw„Drodzedoterazpisze”:Gdy-

byChińczycyw1989r.niestłumilibrutalniepro-
testów,toteżtakichChinjakobecniebynieby-

ło”.NaprawdęmamwrażeniepolekturzePana
książki,żePanutakierozwiązaniaimponują.

Proszę jeszcze raz przeczytać to zdanie.
Wnimniemażadnegowartościowania,jest
proste stwierdzenie faktu. Chińczycymają
dziś siedmiokrotniewyższy PKB niż 25 lat
temu.WtymsamymczasiePolskaswójPKB
zaledwie podwoiła, a Rosja jest tam, gdzie
była. Powtórzęwięc: demokracja jestwar-
tościąsamąwsobieidlategowartooniąza-
biegać i ją hołubić, choć bywa, że nie zaw-
sze sprzyja wzrostowi gospodarczemu.
Wokreślonymotoczeniukulturowymmo-
żeipowinnasprzyjaćpoprawieefektywnoś-
ci, jednakże bywa i tak, co widać choćby
ostatnio na przykładzie USA, że może
przeszkadzaćracjonalnemurozwiązywaniu
piętrzącychsięproblemówgospodarczych.

Chinygospodarczowyglądajądużo lepiejniż
Ameryka–alezacenęcenzury ibrakumożli-

wościkorzystaniazinternetu.
Jeśli chce pan porównywać gospodarki

tych dwóch państw, to z punktuwidzenia
takdynamiki, jak równowagiprzewagaPe-
kinu jestwyraźna.

Czygospodarkęmożnawyekstrahowaćzsy-
stemu,wktórymfunkcjonuje?

Nie.

Pan to robi.WedługPanagdyby Jaruzelski
w1981r.byłbardziejzdecydowanyiodważniej

otworzyłgospodarkę, tododziśbyśmyżyli
wPRLpodobnymdoChin.

Topantakuważa.

PolekturzePanaksiążki.
To niech pan czyta uważnie.Wksiążce

pokazuję,żegospodarkamaswojeuwarun-
kowaniakulturoweorazpolityczneiżena-
stępuje określone sprzężeniemiędzy tymi
sferami. Podkreślam, żeniemauniwersal-
negoibezwarunkowegosprzężeniamiędzy
demokratyzacją i wolnym rynkiem. Kraje
największychsukcesówgospodarczych, jak
Japonia,KoreaPołudniowa,Singapur,Hon-
gkong, a ostatnio Chiny iWietnam,w cza-
sienajwiększychsukcesówniebyłydemo-
kracjami. To prawda smutna, ale prawda.
Związkimiędzy demokracją a rynkiem są
dużo bardziej skomplikowane. Demokra-
cja tonie jest system,wktórymwystarczy
miećrację.Trzebamieć irację, iwiększość.
Acosiędziejewsytuacji,gdyci,coracjinie
mają,mająwiększość?Obecnapolskakoa-
licja kota z psem, czyli panująca ósmy rok
PO-PSL–niezawszemarację,arządzi.De-
mokratycznie. Czy skutecznie? Nie postu-
luję,bydemokracjęograniczać.Alepytam,
jakracjonalizowaćgospodarkęwtychburz-
liwychwarunkach i cieszyć się zdemokra-
cji tam, gdzie jest.

Myślałem,żePanpowie,żenadszedłzmierzch
demokracji,anadciągaeraautorytaryzmów.

Notosiępanzawiódł.Autorytaryzmynie
majądobrejprzyszłości,choćgdzieniegdzie
potrwająjeszczedługo.Nietylkodlatego,że
zdarza się, iż sprawdzają się odstrony eko-
nomicznej, lecz teżdlatego, żedemokracja
bywaobłudna.Podjejpłaszczykiemiiluzją
troskiodobrowiększościprowadzisiędzia-
łaniaw trosce owłasne, grupowe interesy.
To powoduje narastającą falę frustracji
z dysfunkcjonalności demokracji także
wkrajach najbogatszych. Powtórzę: rynek
nie eliminuje nieuczciwości, a demokracja
–głupoty.Potrzebna jest jeszczekultura.A

aDokończenie ze str. 37

prof.Grzegorz
Kołodko,eko-

nomistaAkademii Le-

onaKoźmińskiego.

Byływicepremier imi-

nister finansówwrzą-

dachWaldemaraPaw-

laka, JózefaOleksego,

WłodzimierzaCimo-

szewicza iLeszkaMil-

lera.Autorwielu ksią-

żek,wtym„Wędrują-

cegoświata”, „Świata

nawyciągnięciemyśli”

i „Drogi do teraz”

b Kołodko:Obecny rządniemazadowalającegopomysłunaPolskę
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GRZEGORZKOŁODKODemokracja nie zawsze sprzyja efektywności gospodarczej –mówi ekonomistaw rozmowie zAgatonemKozińskim




