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Unia to dobry przepis na przysz³ośæ, bo w warunkach nieodwracalnej globalizacji razem raźniej!

Nie ma dok¹d siê cofaæ
Rozmowa z

PROF. GRZEGORZEM W.
KOdODKO,
ekonomist¹, by³ym wicepremierem,
wyk³adowc¹ Akademii Leona
Koźmiñskiego, autorem bestselera
„Dok¹d zmierza świat”
(www.wedrujacyswiat.pl)

- Sytuacja w polskiej gospodarce jest z³a. W KujawskoPomorskiem szczególnie. Rośnie bezrobocie.
- Najlepsza recepta na prze³amywanie trudności, jakie doskwieraj¹ mieszkañcom Kujaw
i Pomorza, ca³ej Polski, to zdynamizowanie gospodarki. Ogólne tempo wzrostu w naszym
kraju jest śladowe - w pierwszym kwartale tego roku wynios³o 0,4 procenta. Trudno oczekiwaæ zmiany na lepsze i trudno
siê dziwiæ tym, którzy uwa¿aj¹,
¿e pozostaje tylko modliæ siê,
aby nie by³o gorzej. Podobnie
źle by³o na pocz¹tku lat 90., po
s³awetnym szoku bez terapii, ale
uda³o siê odpowiednimi zmianami przyspieszyæ tempo wzrostu do ponad 7 procent. A wielu
uwa¿a³o, ¿e to niemo¿liwe. Wystarczy³o wiedzieæ, jak i chcieæ
tego. Dziêki temu powstawa³o
ponad milion nowych miejsc
pracy. Wiêcej ludzi wraca³o do
ojczyzny, ni¿ z niej wyje¿d¿a³o.
Ponownie do za³amania dynamiki gospodarczej i narastania masowego bezrobocia dosz³o po przech³odzeniu bez potrzeby gospodarki pod koniec
lat 90.; w czwartym kwartale
2001 roku PKB zwiêkszy³ siê o
marne 0,2 procenta. Ale uda³o
siê zmieniæ pewne parametry
polityki makroekonomicznej,
w tym bud¿etowej - za koordynacjê czego jako wicepremier
i minister finansów odpowiada³em - i gospodaraka wróci³a na
ście¿kê szybkiego wzrostu. Mój
poprzednik profesor Marek Belka rzuci³ has³o 1-3-5, maj¹c na
myśli tempo wzrostu kolejno w
latach 2002-04 o 1, 3 i 5 procent.
Parê miesiêcy później, kiedy zosta³em wicepremierem, powiedzia³em: 3-5-7. I choæ by³o to
wyśmiewane przez neoliberalnych szyderców, to ju¿ w pierwszym kwartale 2004 roku wzrost
siêgn¹³ 7 procent.
Uwa¿am, ¿e podobna sytuacja jest teraz - aby zmieniæ politykê makroekonomiczn¹, zarówno bud¿etow¹ rz¹du, jak i pieniê¿n¹ NBP, trzeba za³o¿yæ
najpierw wzrost 3-procentowy,
a potem 4- i 5-procentowy. To
jest mo¿liwe. Mamy przecie¿
przedsiêbiorstwa, hale fabryczne, technologie, materia³y, surowce, wreszcie kadrê zarz¹dzaj¹c¹ i si³ê robocz¹. Jesteśmy gospodark¹ coraz bardziej otwart¹, funkcjonuj¹c¹ w warunkach
daleko posuniêtej globalizacji
i konkurencji. To wszystko trzeba umieæ wykorzystywaæ, ale ¿eby to robiæ, trzeba mieæ strategiê, a nie opowiadaæ, ¿e wszystko zale¿y od koniunktury u
naszych zagranicznych partnerów. Trzeba szybciej tworzyæ nowe, konkurencyjne miejsca pra-

nu, ojczyzny. Natomiast neoliberalizm jest ideologi¹ i praktyk¹, które w sposób cyniczny wykorzystuj¹ te wspania³e idea³y
liberalnej gospodarki i polityki
po to, by wzbogacaæ nielicznych
kosztem wiêkszości. To widaæ
wyraźnie w ostatnich kilkunastu
latach w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach,
tak¿e w Polsce podczas rz¹dów
z inklinacj¹ neoliberaln¹, a wiêc
wcześniej Unii Demokratycznej
i Unii Wolności, a obecnie Platformy Obywatelskiej. Wzbogacanie siê mniejszości odbywa
siê w dwójnasób: po pierwsze
przez manipulacje systemem

cy. Szybciej ni¿ ubywa nam tych
starych, gdzie si³y konkurencyjnej nie wystarczy³o. Dlatego zasadnicz¹ odpowiedzialności¹ za
dzisiejsz¹ niekorzystn¹ sytuacjê
obarczam politykê gospodarcz¹
rz¹du i NBP, a nie światowy kryzys gospodarczy. Znamy przecie¿ miejsca na tym „wêdruj¹cym świecie”, gdzie radz¹ sobie
du¿o lepiej, a te¿ dzia³aj¹ w sytuacji globalnej. Ograniczenia
wzrostu maj¹ przede wszystkim
charakter popytowy, a nie poda¿owy.

- Dobrym przyk³adem jest
chyba Brazylia. Ten wielki
kraj radzi sobie w gospodarce doskonale.
- Dobrych przyk³adów jest
wiêcej. Warto wspomnieæ o Turcji czy te¿ o pañstwach bardziej
odleg³ych, o odmiennych systemach, jak Malezja, Wietnam,
Chile. Te pañstwa nie s¹ cz³onkami Unii Europejskiej, ale to
nie jest tak, ¿e my jako jej cz³onek mamy z tego powodu zastój. Powiem wiêcej - dlatego, ¿e
jesteśmy w Unii, mamy przynajmniej jeden, mo¿e pó³tora punktu procentowego dodatkowego
wzrostu gospodarczego.
Jednym z b³êdów strategicznych Polski, którego nie da siê
zmieniæ z dnia na dzieñ, jest to,
¿e tak ma³o wspó³pracujemy gospodarczo z Rosj¹, Ukrain¹ i
Bia³orusi¹, a tak¿e z innymi krajami Wschodu. Nie interesujemy siê dostatecznie Bliskim
Wschodem. W niektórych krajach tego regionu dzieje siê źle,
a nawet fatalnie, jak w Syrii, ale
przecie¿ mo¿na tam plasowaæ
czêśæ produkcji polskich r¹k i umys³ów. Tylko ¿e to wymaga zapobiegliwości pañstwa, bo sama chêæ przedsiêbiorców nie
wystarcza. Potrzebne jest wsparcie informacyjne i promocyjne
naszych s³u¿b dyplomatycznych. Polska gospodarka jest za
bardzo uzale¿niona od niemieckiej, a tam koniunktura jest
niekorzystna. Myślenie, ¿e jak u
Niemca bêdzie lepiej, to i u Polaka, jest przejawem niepowodzenia strategii obecnego rz¹du.
- Wielu ekonomistów uwa¿a,
¿e przyczyn¹ spowolnienia
naszej gospodarki s¹ rosn¹ce podatki. Mówi¹ o dojnej
krowie, która ju¿ nie nad¹¿a
z dawaniem mleka i s³abnie.
- Wzrost obci¹¿enia podatkowego jest faktem, ale to samo z
sobie nie zas³uguje jeszcze na
potêpianie w czambu³. Wbrew
zapowiedziom rz¹d podniós³,
przede wszystkim VAT. Odczuwaj¹ to wszyscy, a najbardziej
ludnośæ gorzej uposa¿ona. To ogranicza si³ê nabywcz¹. Jeśli emerytowi czy renciście po odjêciu podatku dochodowego zostaje 1000 z³otych, to nawet podniesienie VAT-u o jeden punkt
procentowy jest dla niego odczuwalne. Dla ludzi zamo¿nych
nie ma to praktycznie znaczenia. Jeśli jednak te podatki - ju¿
jako środki publiczne - s¹ roz-

Ni¿ej uposa¿eni
kupuj¹ co innego ni¿
zamo¿ni, przede
wszystkim produkty
krajowe, co poprawia
koniunkturê w Polsce i
dlatego sens ma
szybsze zwiêkszanie
ich dochodów.

FOT. NADESdANE

- Staram siê byæ pragmatykiem i w ramach takiego podejścia pokazujê rozwi¹zania problemów - mówi profesor.

s¹dnie wydatkowane na inwestycje infrastrukturalne, w tym
na ochronê środowiska - tam,
gdzie daje to na tak zwane efekty mno¿nikowe - jest to korzystne. Ni¿ej uposa¿eni ludzie kupuj¹ co innego ni¿ zamo¿ni,
przede wszystkim produkty krajowe, co poprawia koniunkturê
w Polsce i dlatego sens ma szybsze zwiêkszanie ich dochodów.

- I w³aśnie przez podnoszenie
VAT-u spada konsumpcja ludności.
- W niektórych gospodarstwach domowych, w których
spadaj¹ dochody realne, a nie
ma oszczêdności, konsumpcja
spada i obni¿a siê standard ¿ycia. Takich rodzin jest w Polsce
coraz wiêcej. To oczywiście konsekwencja spadku dynamiki gospodarczej. Ale s¹ tak¿e w Polsce gospodarstwa, którym konsumpcja wci¹¿ rośnie. W sumie
wiêc spo¿ycie jeszcze nie spada.
Czêśæ ludności broni siê zad³u-

¿aj¹c. Nie jest to niczym z³ym,
jeśli robi siê to w sposób rozs¹dny.

bud¿etowym - podatki, transfery, wydatki - i po drugie przez os³abianie pañstwa. Neoliberalizmowi potrzebne jest s³abe pañstwo - takie, które nie ma pe³nych zdolności nadzoru, kontroli, regulacji rynków finansowych. Wtedy rynkom finansowym ³atwiej przychodzi zajmowanie siê g³ównie spekulacj¹
- wtórnym podzia³em dochodu,
a nie jego tworzeniem. Przechwytuje siê wiêc owoce wzrostu wydajności pracy, oszczêdności drobnych ciu³aczy w postaci funduszy emerytalnych,
funduszy wspólnego inwestowania, depozytów bankowych.
Neoliberalizm jest zatem skuteczny z punktu widzenia wzbogacania nielicznych kosztem
wielu. Jeśli natomiast spojrzeæ
na niego przez pryzmat chêci
poprawy sytuacji makroekonomicznej, kondycji spo³eczeñstwa, zrównowa¿onego rozwoju
- to jest to koncepcja i praktyka
szkodliwa. Dlatego trzeba mu
przeciwstawiæ nowy pragmatyzm. Piszê o tym w swojej najnowszej ksi¹¿ce „Dok¹d zmierza świat”.

- Czy nazwa³by pan jeszcze
Polskê „zielon¹ wysp¹” - jak
niektórzy politycy?
- Nie zajmujê siê propagand¹
rz¹dow¹. W Polsce nie ma jeszcze recesji, poniewa¿ przed uderzeniem fal światowego kryzysu tempo wzrostu gospodarczego by³o bardzo wysokie. W
pierwszym kwartale 2007 roku
wynosi³o 7,4 procent, a teraz jest
- Jest pan optymist¹.
marne 0,4. Jeśli to nie jest kry- Staram siê byæ tylko pragzys, to co nim jest?
matykiem. I w ramach tego racjonalnego podejścia pokazujê,
- W swoich wypowiedziach w jaki sposób mo¿na rozwi¹zykrytykuje pan neoliberalizm. waæ problemy spo³eczne na
- Trzeba odró¿niæ neolibera- gruncie ekonomicznym. Sprzelizm od liberalizmu. Na takich ciwiam siê neoliberalnemu
wartościach liberalnych jak wol- twierdzeniu, ¿e rzeczy wymknênośæ, swoboda wyboru, demo- ³y siê spod kontroli, ¿e rz¹dz¹
kracja, prywatna przedsiêbior- naszymi losami ju¿ tylko rynki
czośæ, konkurencja mo¿na i wa- finansowe, ¿e ani pañstwa, ani
rto budowaæ lepsz¹ przysz³ośæ porozumienia miêdzynarodowe
dla siebie, rodziny, firmy, regio- nie s¹ w stanie nad tym chao-

sem zapanowaæ. Nie utraci³em
wiary w zdrowy rozs¹dek, racjonalnośæ, postêp, które na d³u¿sz¹ metê wezm¹ górê nad chciwości¹, g³upot¹ i krótkowzroczności¹.

- Jednak z drugiej strony
mówi pan, ¿e sytuacja jest
przedrewolucyjna.
- Rewolucja nie wybuchnie
jutro czy w czerwcu, ale nadejśæ
mo¿e - mo¿e, nie musi - za lat
kilkanaście lub kilkadziesi¹t. Sytuacja przed rewolucj¹ francusk¹ czy bolszewick¹ te¿ d³ugo
nabrzmiewa³a. Sytuacja na
świecie staje siê coraz bardziej
konfliktogenna. Jeśli toczyæ bêdzie siê podobnie jak przez ostatnie kilkanaście lat, to zamieszki w rodzaju „Arabskiej Wiosny” bêd¹ siê mno¿y³y, przybêdzie kolejnych mniej lub bardziej poetyckich określeñ takich
burzliwych i kosztownych wydarzeñ. Jeśli mamy świadomośæ, ¿e dojrzewa coś z³ego, to
trzeba temu zawczasu przeciwdzia³aæ, wdra¿aj¹c odpowiednie
reformy spo³eczne i gospodarcze. To wymaga kompleksowych dzia³añ nie tylko w sferze
gospodarczej. W Polsce jesteśmy na razie zmêczeni i znu¿eni
poprzednimi konfliktami. Jednak niezadowolenie spo³eczne
narasta, protestów bêdzie wiêcej. Rz¹d nie potrafi zapanowaæ
nad niekorzystnymi zjawiskami, próbuje zas³aniaæ siê propagandowym hase³kiem w rodzaju
„zielonej wyspy”.
- Czy Unia Europejska jest
w stanie wp³yn¹æ na o¿ywienie gospodarki?
- Unia koordynuje ró¿ne w¹tki polityki gospodarczej. Jedne
lepiej, inne gorzej. Przyk³adowo,
nie jestem wielkim zwolennikiem wspólnej polityki rolnej,
ale polityka regionalna zas³uguje na uznanie, gdy¿ sprzyja rozwojowi poprzez dofinansowanie programów strukturalnych.
To odczuwaj¹ tak¿e mieszkañcy
Kujaw i Pomorza. Niestety, Unia
wci¹¿ nie dopracowa³a siê odpowiednich metod skutecznej
koordynacji polityki finansowej:
podatków, transferów, wydatków. Nie ma systemu skutecznej
kontroli nad poziomem deficytów bud¿etowych i zad³u¿enia
publicznego, co powoduje pêkniêcia, wrêcz zjawiska kryzysowe. Ale s¹dzê, ¿e Unia potrafi
przezwyciê¿yæ obecne trudności i wyjdzie z tego kryzysu
wzmocniona. Unia to dobry
przepis na przysz³ośæ, bo w warunkach nieodwracalnej globalizacji razem raźniej! Dziêki temu nam tak¿e ³atwiej stawiaæ
czo³o wyzwaniom wspó³czesnej
gospodarki światowej. Jestem
zwolennikiem wzmacniania i
pog³êbiania integracji europejskiej poprzez poprawê zasad jej
funkcjonowania. Tak¿e Polsce
wyjdzie to na zdrowie. Nie ma
siê dok¹d cofaæ; trzeba uciekaæ
do przodu.
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