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Na rozdro¿u

rzeczywistoci na przyk³ad prognozy prof. Leona Podkamidera z Wiedeñskiego Instytutu Studiów Porównawczych. Katastrofê bez ma³a
przewidywa³o wielu polityków dzi
rz¹dz¹cych. Choæ przyznajê, ¿e
trudno by³o okreliæ jej skalê. Dlaczego? Bo trudno by³o zak³adaæ,
¿e fatalna i szkodliwa polityka pieniê¿na NBP i ''sch³adzanie bêd¹
trwa³y tak d³ugo. To wiêcej ni¿ g³upota, to zbrodnia sprowadziæ produkcjê z 7,5 procent w II kwartato poziom w³aciwy. Kilka miesiêcy le1996 roku - a takie by³o tempo jej
póniej, choæ cyferki po przecinku wzrostu, kiedy skoñczy³em swoj¹
uleg³y przestawieniu i kurs wynosi³ misjê w rz¹dzie , realizuj¹c z powo4,07 z³, te¿ nie widzia³a powodu do dzeniem Strategiê dla Polski - do
niepokoju. Teraz relacja kszta³tuje zera w I kwartale 2002 roku, a przy
siê jak 1 do 4,15, eksporterzy za okazji podnieæ bezrobocie z 10 do
dolara otrzymuj¹ mniej jak w prze- 18 procent! Te¿ tego nie przewidysz³oci; a w³adze monetarne nadal wa³em...
z obojêtnoci¹ patrz¹ na podupaDodajmy, ¿e obecnej recesji nie
danie i bankructwa firm.
mo¿na t³umaczyæ kryzysem w Ro- Dlaczego z³oty jest tak dro- sji, Azji, dekoniunktur¹ na wiecie.
gi?
Przez to mogli- Zawy¿one
my straciæ moGospodarka
stopy bankowe
¿e do 2 procent
zosta³a zar¿niêta
utrzymuj¹ na wyz potencjalnie
sokim poziomie
mo¿liwego
do
oprocentowanie
osi¹gniêcia PKB
depozytów. To przyci¹ga obcy ka- (Produktu Krajowego Brutto). A
pita³, który wymienia dolary, jeny, gdzie reszta? Gdzie pozosta³e 5
euro na z³ote, potrzebne na zakup punktów procentowych? Ten boleobligacji i innych papierów skarbo- sny dla spo³eczeñstwa ubytek - to
wych. Popyt na z³otego podbija je- konsekwencja b³êdów rz¹dz¹cych
go cenê. Z³oty jest drogi, dolar tani. w ostatnich latach, zw³aszcza za
Eksport siê nie op³aca, op³aca siê nieudolnej polityki gospodarczej.
natomiast import, który wypiera Rz¹d Leszka Millera powinien z tez rynku rodzim¹ produkcjê, a ludzi go wyci¹gn¹æ wnioski. Jeli tego
z fabryk. Nie wspominaj¹c o tym, nie zrobi, zostanie obci¹¿ony od¿e obligacje i bony bud¿et musi wy- powiedzialnoci¹ za recesjê, bezkupywaæ wraz ze s³onymi odsetka- robocie, biedê, dziurê bud¿etow¹,
mi.
za wszystko. Zap³aci za nieswoje
Polityka pieniê¿na ma ogromne winy. Ju¿ p³aci...
znaczenie dla rozwoju. I je¿eli siê
- Czy strategia rz¹du stwarza
nie zmieni, ten rz¹d niewiele bê- szansê prze³amania impasu?
dzie móg³ zrobiæ dla szybkiego
- Mnie perspektywa rozwoju
tempa wzrostu produkcji i obni¿e- w tempie 1-3-5, to znaczy w tym ronia bezrobocia. Bêdzie siê szarpa³, ku o 1 proc., potem o 3 i w 2004 r.
denerwowa³ ludzi, nara¿a³ na ataki - o 5 proc. - nie zadowala. Polskê
tak jak ostatnio minister Hausner, staæ na wiêcej , co udowodni³a
na którego informacjach i propozy- w latach 1994-97, powiêkszaj¹c
cjach ¿eruje grupa polityków wraz PKB o 6,4 proc. redniorocznie,
z mediami. Niektórzy patrz¹ tylko, w sumie a¿ o 28 procent! Powtóz której strony by temu rz¹dowi rzenie tego wyniku jest zadaniem
przy³o¿yæ. Nie szukaj¹ rozs¹dnych bardzo trudnym. Nie ³atwo pacjenelementów w przedstawionych roz- ta ze stanu agonalnego doprowawi¹zaniach...
dziæ do dobrej formy. Ale jest to
- Bud¿et na 2001 rok, au- mo¿liwe przy stosowaniu dobrej tetorstwa koalicji AWS-UW, rapii.
w ¿adnym miejscu nie
Rozmawia³a
sygnalizowa³ dramatu.
MARIA SZCZUKA
Bezrobocie mia³o nie
przekroczyæ wskanika
n
15,4, produkcja przyroProf. dr hab. Grzegorz W. Kosn¹æ o 4,5 proc. Nic
siê nie sprawdzi³o. Co ³odko - dyrektor Centrum Badawjeszcze bardziej zdu- czego Transformacji, Informacji
miewaj¹ce, przez ró¿o- i Globalizacji. TIGER przy WSPiZ
we okulary patrzy³y im. L. Komiñskiego.W latach
w przysz³oæ równie¿ 1994-97 wicepremier i minister finiezale¿ne orodki ba- nansów. Autor Strategii dla Polski. W latach
dawcze.
- Nie wszystkie, oczywi- 1997-2000 wycie. Tylko ¿e media, k ³ a d o w c a
unico ciekawe, na
wersycytuj¹ najtetach
czêciej te,
ameryktóre siê
k a ñ myl¹. Nie
s k i c h
odbiegaoraz eks³y dalepert ONZ,
k o
Banku wiao d
towego i Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego. Autor wielu prac naukowych opublikowanych w 20 jêzykach.
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- W finansach publicznych mamy sytuacjê najgorsz¹ od 10 lat

Rozmowa
z

przez poprzedniego wicepremiera,
obecnego prezesa NBP w imiê poprawy równowagi makroekonoprof. dr hab. GRZEGORZEM
micznej, z czego te¿ nic nie wysz³o,
W. KO£ODKO
a w odniesieniu do bud¿etu pañstwa nast¹pi³o co odwrotnego od
- Jedni politycy strasz¹, ¿e je- deklarowanych celów. W finansach
stemy o krok od Argentyny. publicznych mamy sytuacjê najgorDrudzy twierdz¹, ¿e sytuacja go- sz¹ od 10 lat ...
spodarcza wcale nie jest taka
- Na czym to sch³adzanie poz³a. Kto ma racjê?
lega³o?
- Polska stoi na rozdro¿u. Kry- Na celowym wyhamowaniu
zys typu argentyñskiego mo¿e siê tempa wzrostu produkcji poprzez
u nas zdarzyæ, ale nie musi.Unik- spowolnienie przyrostu p³ac, poniemy go pod warunkiem o¿ywie- dro¿enie kredytów, ciêcia wydatnia produkcji i zmiany polityki finan- ków bud¿etowych itp. S³owem - na
sowej, której najs³abszym ogniwem ograniczeniu dop³ywu pieni¹dza na
jest polityka monetarna, koordyno- rynek i st³amszeniu popytu. Prowana przez Narodowy Bank Pol- blem w tym, ¿e z tym sch³adzaniem
ski...
przesadzono. Gospodarka go nie
- Bank centralny, a cile Ra- wytrzyma³a, wpad³a w recesjê.
da Polityki Pieniê¿nej obcina³a Przy tak z³ej polityce to siê musia³o
stopy ju¿ siedem razy. Nie spo- staæ. Nikt nigdzie na wiecie nie
wodowa³o to potanienia kredy- rozwija produkcji, jeli nie ma jej
tów w oczekiwanym stopniu. komu sprzedaæ. Koncepcja sch³aWywo³a³o natomiast gwa³towny dzania mia³aby sens, gdyby równospadek oprocentowania depozy- legle ze spadkiem popytu w kraju,
tów. Nie o tak¹
wzrasta³ popyt
reakcjê chodzipolskie proTrudno by³o zak³a- na
³o. Czy to nie
dukty i us³ugi za
daæ, ¿e fatalna
wiadczy, ¿e ze
granic¹...
stopami trzeba
- Czy próboi szkodliwa polityka
siê obchodziæ
wano wspieraæ
pieniê¿na NBP bêdzie ekspansjê eksbardzo ostro¿nie?
portow¹?
trwa³a tak d³ugo
- Bank amery- Niestety, nie.
kañski obni¿a³
Eksport stawa³
stopy 11 razy.
siê coraz mniej
Robi³ to tak d³ugo, a¿ doprowadzi³ rentowny. Póltora roku temu kurs
do pobudzenia koniunktury. U nas walutowy zbli¿a³ siê do 4,70 z³ za
stopy s¹ wci¹¿ realnie za wysokie. dolara. Ówczesna prezes NBP
Nasz bank obni¿y³ je za ma³o i za twierdzi³a,
póno. A ¿e nie wywo³a³o to od ra- ¿
e
zu po¿¹danej reakcji? To natural- jest
ne. Z regu³y banki komercyjne najpierw obni¿aj¹ oprocentowanie depozytów, potem kredytów. Przyjdzie czas i na tañsze, bardziej dostêpne kredyty. Nie ³udmy siê jednak, ¿e wywo³a to od razu boom
inwestycyjny. Nie bêdzie go
choæby z tego wzglêdu, ¿e jedna
trzecia istniej¹cych mocy wytwórczych jest niewykorzystana.
Hale stoj¹ puste, maszyny unieruchomione. Gospodarka zosta³a zar¿niêta. Przez b³êdn¹ politykê pieniê¿n¹, przez poronion¹
koncepcjê sch³adzania,
realizowan¹

Fot.
WOJCIECH WIESZOK

Sejmowa debata o polityce zagranicznej przeminê³a jak wiele podobnych w przesz³oci, ale nie powinna zostaæ zapomniana. W przesz³oci traktowano te dyskusje
w sposób mocno rytualny, bowiem
w kwestiach strategicznych celów
polityki zagranicznej panowa³a
ogólna zgoda, któr¹ skrzêtnie mogli

Tak du¿a liczba podpisów wiadczy,
¿e przeciwnicy integracji maj¹
w Sejmie reprezentacjê liczniejsz¹
ni¿ siê pocz¹tkowo wydawa³o. Pocz¹tkowo liczylimy schematycznie:
Liga Polskich Rodzin, mo¿e kto
z Samoobrony, mo¿e jaka frakcja
z PSL. Dzi ten front znacznie siê
poszerzy³. Samooborna coraz bardziej ciga siê w antyunijnym radykalizmie z Lig¹ Polskich Rodzin,
z Samoobron¹ ciga siê PSL.
Po prostu bardzo wielu dostrzeg³o, ¿e jest to temat, przy pomocy
którego mo¿na schwyciæ kawa³ek
elektoratu, a wybory samorz¹dowe
jesieni¹ wiêc elektorat jest wszystkim nadzwyczajnie potrzebny. Nie
ma wiêc co liczyæ, ¿e ten temat

Po dzwonku
JANINA PARADOWSKA
odnotowaæ najpilniejsi s³uchacze,
czyli ambasadorzy, zwyczajowo zasiadaj¹cy na sejmowej galerii. Tym
razem rytua³ zosta³ jednak z³amany: w kluczowej sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
zgody nie ma, wprost przeciwnie
jest to dzi najwyraniejsza o podzia³u w polskiej polityce, to wokó³
niej koncentruj¹ siê zasadnicze
spory, wokó³ niej tworz¹ siê obozy
polityczne, ona wywo³uje najwiêksze emocje. To by³o widaæ w minionym tygodniu na sejmowej sali. Podobnie jak widaæ by³o, ¿e przeciwnicy integracji s¹ socjotechnicznie
coraz lepiej do walki przygotowani.
Nie maj¹ prawie ¿adnych argumentów merytorycznych, ale za to has³a
maj¹ dobre, pomys³ów im nie brakuje, a do natarcia ruszaj¹ ³aw¹,
czasem jeszcze z Rot¹ na ustach.
Rotê te¿ w Sejmie piewano tyle,
¿e nie na sali, ale na g³ównych
schodach.
W tym samym czasie kiedy debatowano o polityce zagranicznej
dyskutowano tak¿e o referendum
w sprawie zakazu sprzeda¿y ziemi
cudzoziemcom. Pose³ Gabriel Janowski zebra³ ponad 80 poselskich
podpisów pod apelem o taki zakaz.

zniknie nawet wówczas, gdy zamkniemy kolejny rozdzia³ w negocjacjach. To zbyt ³akomy k¹sek dla
partyjnych liderów. Przecie¿ mo¿na
w nieskoñczonoæ powtarzaæ, ¿e
nie oddamy ani piêdzi polskiej ziemi, nawet gdyby mia³a le¿eæ od³ogiem i wdziêcznego s³uchacza zawsze siê znajdzie. Mo¿na to powtarzaæ zw³aszcza wówczas, gdy
siê nie ma nic wiêcej do powiedzenia. Ciekawe jednak jest równie¿
to, ¿e choæ przeciwnicy Unii s¹ coraz lepiej zorganizowani, to zwolennicy nie potrafi¹ znaleæ dobrego klucza do opinii publicznej. Dzi
ju¿ prezentowanie zadowolonego
przekonania, ¿e referendum
w sprawie przyst¹pienia i tak bêdzie wygrane przez zwolenników
tego procesu, nie wystarczy. Trudno jednak dostrzec jaki pomys³ na
przeciwstawienie siê nacieraj¹cej
³awie przeciwników, jakie choæby
jedno dobre has³o. Dzwonek
ostrzegawczy ju¿ zadzwoni³ i nie
wystarczy powtarzaæ, ¿e co trzeba wreszcie zrobiæ. Rzeczywicie
trzeba co zrobiæ.
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