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Debata "Piątki na kryzys": Długi kryzys 

przez długi 

 

Kawalec, Rybiński, Morawiecki, Orłowski, Petru 2012-06-10, ostatnia aktualizacja 2012-06-10 
20:57:44.0  

Kryzys w Europie trwa w najlepsze. Ministrowie finansów strefy euro zgodzili się właśnie pożyczyć 
Hiszpanii do 100 mld euro na restrukturyzację banków. Nie wiadomo, kto 17 czerwca wygra wybory 
parlamentarne w Grecji. Co czeka euroland i Polskę? Do dyskusji zaprosiliśmy wybitnych 
ekonomistów, naszą "Gazetową piątkę na kryzys" 

Witold Gadomski: Od kiedy spotykamy się w tym gronie, głównym tematem jest światowy kryzys 
finansowy. Jak długo temat ten będzie powracał, dlaczego próby przezwyciężenia kryzysu nie dają 
dobrych efektów?  
 
Witold Orłowski: Mamy ciągle ten sam kryzys, który przechodzi różne fazy. Główną jego przyczyną 
jest nadmierny poziom zadłużenia, które narosło w latach niefrasobliwości i szalonego optymizmu. W 
Stanach Zjednoczonych zadłużały się gospodarstwa domowe, w Europie rządy. W Europie 
dramatycznym problemem jest też niezdolność rządów strefy euro do podejmowania decyzji. W 
Stanach Zjednoczonych decyzję, jak radzić sobie z kryzysem - dobrą lub złą - podjęto w ciągu kilku dni, 
a w Europie od dwu i pół roku politycy nie mogą uzgodnić, w jaki sposób radzić sobie z kryzysem 
greckim. 
 
Rozwiązanie kryzysu nastąpi wówczas, gdy zmniejszy się skala zadłużenia gospodarki. Można to 
osiągnąć na kilka sposobów - poprzez bankructwa, oszczędności lub emisję pustego pieniądza, co 
koniec końców doprowadzi do inflacji. Ale realnie ktoś długi musi spłacić. Na razie zadłużenie nie 
spada, bolesna operacja delewarowania jest jeszcze przed nami. Podnoszą się głosy - do których 
dołączył polski minister finansów - by Europejski Bank Centralny zaczął skupować bez ograniczeń 
obligacje rządowe, wzorując się na Fed. Jeśli tak się stanie, za kilka lat pojawią się konsekwencje w 
postaci inflacji. Emisja pieniądza przez bank centralny rozwiązuje problem płynnościowy, ale nie 
rozwiązuje problemu długu, o ile nie towarzyszy jej inflacja. 
 
W Europie w najbliższych tygodniach kryzys może się nasilić za sprawą Grecji. Jest coraz mniej 
prawdopodobne, że grecki rząd dotrzyma warunków umowy dotyczącej pomocy. Problem jest 
bardziej polityczny niż finansowy. Jeśli Grecja ogłosi, że nie da sobie narzucić oszczędności, znika 
jedyne alibi, jakie mają niemieccy politycy, by wspierać ten kraj. Tak czy owak nie ma oczywiście 
nadziei na to, że pieniądze wydane na Grecję zostaną odzyskane. Chodzi tylko o to, by proces 
bankructwa rozłożyć w czasie. 
 
Możliwe jest więc, że Niemcy nie będą miały innego wyjścia, jak tylko wstrzymać pomoc. Nie wiem 
zresztą, czy dla Grecji lepszym rozwiązaniem byłoby oszczędzać przez 20 lat, czy też przeżyć jeden 
głęboki, lecz stosunkowo krótki kryzys. Pytanie, czy wyjście Grecji uruchomi proces destrukcji strefy 
euro - następna w kolejce do wyjścia byłaby Portugalia - czy też będzie straszakiem, który 
zdyscyplinuje inne kraje. Ryzyko dużego europejskiego kryzysu w ciągu kilku miesięcy jest znacznie 
większe, niż wydawało się do niedawna.  
 
Mateusz Morawiecki: Podstawową przyczyną obecnych kłopotów finansowych i budżetowych są 
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nierównowagi na rachunku bieżącym w poszczególnych krajach. Stany Zjednoczone mają ogromny 
deficyt, Chiny - nadwyżkę. W Europie Niemcy mają nadwyżkę, kraje Europy Południowej - deficyt. Do 
tej nierównowagi doprowadziły różne czynniki - zbyt niskie stopy procentowe, boomy w sektorze 
nieruchomości, reformy strukturalne w krajach północnych i narastające stąd różnice w 
konkurencyjności między krajami. Po latach wzrostu od kilku kwartałów te nierównowagi mają 
szansę się zmniejszać. Np. przed kilkoma tygodniami związki zawodowe w Niemczech wynegocjowały 
podwyżkę dla przemysłu o 4,3 proc., co relatywnie obniży konkurencyjność gospodarki niemieckiej, 
pomagając gospodarkom południa Europy. We Włoszech, Portugalii, Hiszpanii i Grecji płace realne się 
obniżają, choć nie tak bardzo jak w Irlandii. Irlandia już zrównoważyła swą gospodarkę, pozostał 
jednak dług wynikający ze zbyt dużej liczby nieruchomości zakupionych i pobudowanych w różnych, 
czasem bardzo dziwnych miejscach kraju. Kraje południa Europy na reformy potrzebują czasu, 
dlatego zwracają się do EBC o zasilenie w płynność. Trwa więc swoisty wyścig z czasem - czy pierwsze 
pokażą się efekty reform, czy niewypłacalność wynikająca z podniesienia oprocentowania długu tych 
państw. 
 
Dodatkowy problem Grecji polega na tym, że nie ma ona w budżecie nadwyżki pierwotnej, czyli 
nawet bez kosztów spłaty długu rząd cały czas więcej wydaje, niż wynoszą dochody. Jeśli zabraknie 
pomocy z zewnątrz, Grecja będzie musiała drastycznie dostosować wydatki do przychodów i być 
może tego właśnie temu krajowi potrzeba. Jeśli takie dostosowanie nastąpi, kraj może pozostać w 
strefie euro. Nie sądzę, by Niemcy zdecydowały się wstrzymać pomoc dla Grecji niezależnie od tego, 
jaka partia wygra 17 czerwca wybory. Będą się bały chaosu i efektu "zarażenia", a przecież już za 
nieco ponad rok są wybory w Niemczech. 
 
Na koniec trochę optymizmu. W świecie zachodzą także pozytywne przemiany. Mam na myśli przede 
wszystkim energetykę. Na zachodniej półkuli nastąpiło gigantyczne zwiększenie wydobycia ropy i 
gazu ze złóż niekonwencjonalnych, a także konwencjonalnych. Jest też perspektywa wydobywania 
gazu łupkowego w Polsce i ogromna szansa na niezależność energetyczną. Dodatkową korzyścią z 
naszych energetycznych poszukiwań (dotyczy to również naszych planów budowy elektrowni 
atomowej) jest pozyskiwanie odpowiednich technologii i wiedzy. To nasza szansa na swoistą 
neoindustrializację, na budowę silnego przemysłu obok rozwiniętego sektora usługowego. To może 
doprowadzić do zmiany, o jakiej jeszcze trzy lata temu nie śniliśmy. Można powiedzieć, że tak samo 
jak 200 lat temu po raz pierwszy państwa odkryły siłę paliw kopalnych, także dziś odkrywane są nowe 
źródła dalszego wzrostu gospodarczego. Świat zachodni może się uniezależnić od dostaw surowców 
energetycznych z OPEC, nastąpi rozwój nowych technologii. A energia to podstawowy nośnik 
kosztowy dla biznesu. W średnim terminie to może być czynnikiem, który wyrwie światową 
gospodarkę z kryzysu. 
 
Krzysztof Rybiński: Świat zachodni jest niewypłacalny. Przed Wielkim Kryzysem lat 30. zadłużenie 
publiczne i prywatne do PKB wynosiło 300 proc., a teraz jest 350 proc. Do tego dochodzi demografia. 
I bez kryzysu finansowego problemy by narastały na skutek starzenia się społeczeństwa. Tak długo, 
jak długo nie zrozumiemy, że podstawowym problemem nie jest brak płynności, ale niewypłacalność, 
wszystkie działania podejmowane przez decydentów strefy euro (których ze względu na liczbę 
popełnionych błędów określam jako euromatoły) będą nieskuteczne.  
 
Banki już to zrozumiały - bankowe szczury uciekają z południa Europy. Zobaczcie, w jakim tempie 
Hiszpania traci aktywa. Taką diagnozę stawiam od dwóch lat, ale z powodów politycznych jest ona 
mało popularna. Wszyscy wiedzą, że fundusz ratunkowy jest wielokrotnie za mały, by pomóc 
zagrożonym niewypłacalnością krajom. Nie jest więc bezpieczniej niż dwa lata temu. LTRO [Long 
Term Refinancing Operation - nisko oprocentowane pożyczki z EBC dla banków komercyjnych] 
doprowadziło do strasznych patologii. Banki hiszpańskie i włoskie zespoliły się z polityką w sposób 
bezprecedensowy. Cokolwiek stanie się na rynku obligacji w Hiszpanii czy we Włoszech, banki tych 
krajów utoną. Interwencje EBC obniżyły na krótki czas stopy procentowe, a przy okazji zmniejszyły 
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motywacje rządów, by prowadzić restrukturyzację finansów publicznych.  
 
Przestrzegam przed kolejnym niebezpiecznym pomysłem - unią bankową, o której ma się dyskutować 
pod koniec miesiąca na szczycie Unii Europejskiej. Jeżeliby do niej doszło - a nie wierzę, że Niemcy się 
na nią zgodzą - to uruchomiony zostałby kolejny mechanizm transmisji kryzysu. Doprowadziłoby to 
do runu na banki i ucieczki depozytów z europejskich banków. Czeka nas pogłębienie kryzysu, 
mówiąc językiem biblijnym - potop. W Europie kryzys uderzy również we Francję, której największe 
banki mają aktywa wielokrotnie większe niż PKB.  
 
Poza Europą też się źle dzieje. Na konferencji w Dausze, w której uczestniczyłem, szef funduszu 
hedgingowego z Hongkongu powiedział, że według jego badań rozmiar bańki spekulacyjnej na 
chińskim rynku mieszkaniowym jest znacznie większy, niż przyznają władze. 60 mln mieszkań stoi 
pustych. Inne kraje grupy BRIC też mają poważne problemy i w przyszłym roku świat może wejść w 
recesję. Najpierw czeka nas deflacja, która pogrąży zadłużone kraje na południu Europy, a w pewnym 
momencie, gdy banki centralne wydrukują masę pieniędzy, pojawi się bolesna inflacja, która zuboży 
klasę średnią. Jeśli chodzi o Grecję - nie ma żadnego politycznie dopuszczalnego scenariusza, w 
którym Grecja mogłaby pozostać w strefie euro. Wybory 17 czerwca nie będą miały większego 
znaczenia, gospodarka tego kraju nie jest w stanie utrzymać się w strefie euro.  
 
Ryszard Petru: Przyszłość strefy euro jest w rękach polityków, a nie rynków finansowych. W lutym i 
marcu na rynkach zapanowała chwilowa euforia. Pamiętam, jak w lutym prezes jednego z funduszy 
inwestycyjnych powiedział: No, na szczęście Monti uratował Europę. Panowało przekonanie, że 
najgorsze już za nami. Ta euforia była nadmierna, ale teraz mamy nadmierną panikę. 
 
Jeśli przyjrzymy się temu, co się działo w Europie w ostatnim roku, to jednak widać postęp, choć 
niewystarczający. Premier Włoch Mario Monti zaczął wprowadzać reformy, choć nie udało mu się 
zreformować rynku pracy. Premier Portugalii Pedro Coelho też reformuje finanse i gospodarkę swego 
kraju. W Hiszpanii kryzys banków okazał się większy, niż można było przypuszczać, ale dla premiera 
Mariano Rajoya to powinno być korzystne, gdyż kryzys wymusza reformy, do których rząd w innych 
okolicznościach nie byłby zdolny. Dobrym przykładem jest blokowana przez wiele lat dyrektywa 
usługowa, którą teraz pod naciskiem kryzysu należałoby w końcu przyjąć. Klasa polityczna w Europie, 
chcąc, nie chcąc, staje się bardziej reformatorska pod wpływem kryzysu właśnie. Za mało mówimy o 
Irlandii, która z kryzysem radzi sobie znacznie lepiej niż kraje południa Europy. 
 
Najtrudniejszą sprawą jest rzecz jasna Grecja. Będzie ona "na kroplówce" niezależnie od tego, czy 
wyjdzie ze strefy euro, czy nie. Jestem przekonany, że bez względu na wynik wyborów Europa będzie 
chciała z nowym rządem greckim renegocjować porozumienie. Nie przyzna tego oficjalnie, ale jest 
przygotowana na taki wariant. Doświadczenie Europy pokazuje, że gdy się nie rozmawia, zawsze się 
traci. W samej Grecji, nawet gdyby wygrała SYRIZA, lider tej partii nie ma żadnego interesu w tym, 
aby wyjść ze strefy euro, gdyż na skutek gospodarczego zamętu po kilku miesiącach straciłby władzę. 
Doszłoby bowiem do ogromnej dewaluacji waluty, co trudno zrobić w sposób kontrolowany. 
Społeczeństwo zostałoby zubożone w stopniu znacznie większym niż na skutek realizacji programu 
uzgodnionego przez poprzednie rządy z Unią Europejską i MFW. Przez długi czas nikt nie byłby 
zainteresowany inwestowaniem jakichkolwiek pieniędzy w takim kraju. W Hiszpanii najbardziej 
prawdopodobnym rozwiązaniem będzie program pomocy dla tamtejszych banków. Przykład Stanów 
Zjednoczonych pokazuje, że skuteczna restrukturyzacja banków jest możliwa, musi być jednak 
głęboka. I tak trzeba w końcu zrobić w Hiszpanii. A EBC będzie interweniował, włącznie ze 
skupowaniem obligacji, choć będzie się starał to przedstawić w taki sposób, by nie narazić się na 
zarzut, że łamie europejskie prawo, które takich interwencji zakazuje.  
 
W.O.: Ale to nie uspokoi rynków finansowych, które czekają na jasną deklarację EBC.  
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R.P.: Nie ma wyjścia idealnego. EBC nie ogłosi, że prowadzi skup europejskich długów, ale ma ten 
oręż na wypadek, gdyby miało dojść do najgorszego, czyli runu na banki. Oczywiście interwencja 
banku centralnego rozwiąże problem na krótką metę. Fundamentalne problemy pozostaną. Ale 
rozmawiając o długach, zapominamy czasem o drugiej stronie. Europa ma potężne aktywa - depozyty 
ludności, gotówkę firm, które często są nadpłynne. Niepewność i wysokie rentowności krajów 
Południa biorą się przede wszystkim z tego, że nie widać tam perspektywy wzrostu. Ale im głębszy 
będzie kryzys, tym większa będzie presja na polityków, by coś robili dla wzrostu gospodarczego, ale 
poprzez reformy strukturalne, a nie pompowanie pieniędzy państwowych. Końca świata nie będzie. 
Po wyborach greckich może się okazać, że sytuacja wcale nie jest taka zła, jak dziś obawiają się rynki.  
 
Stefan Kawalec: W gospodarkach krajów rozwiniętych nastąpiło skumulowanie olbrzymiego długu, 
którego spłacenie jest teoretycznie możliwe tylko przy utrzymaniu w długim okresie wysokiego 
tempa wzrostu gospodarczego, na co się nie zanosi. Do powstania tego nawisu długu przyczynił się 
rozrost sektora finansowego, którego rozmiary w wielu krajach przekroczyły rozsądne granice. 
Przeoczono fakt, że ten niepohamowany rozrost sektora bankowego nie był wcale wynikiem 
nieskrępowanego działania sił rynkowych, lecz wynikiem wsparcia państwa. W czasach, gdy wsparcia 
takiego nie było i banki musiały liczyć tylko na siebie, w połowie XIX w Stanach Zjednoczonych relacja 
kapitału do ich aktywów wynosiła około 40 proc., czyli innymi słowy banki miały aktywa przeciętnie 
2,5 razy wyższe niż ich kapitały. W 2008 roku w chwili wybuchu światowego kryzysu finansowego 
aktywa największych banków europejskich były 30-50 razy wyższe niż ich kapitały. Tak duży 
(dwudziestokrotny) wzrost relacji aktywów do kapitałów banków był możliwy dzięki interwencji 
państwa, które w XX wieku wprowadziło specjalne instytucje mające chronić system bankowy i całą 
gospodarkę przed negatywnymi skutkami paniki bankowej. Banki centralne zostały obarczone 
zadaniem dostarczania bankom komercyjnym pożyczek w przypadku nagłego zagrożenia płynności 
finansowej. Oprócz tego powstały państwowe systemy gwarantowania depozytów, których celem 
było zapobieganie sytuacjom, w których klienci panicznie wycofują swoje depozyty. Te rozwiązania 
zmniejszyły ryzyko działalności bankowej i pozwoliły bankom operować przy bardzo niskiej relacji 
kapitału do aktywów.  
 
Nie dostrzeżono przy tym faktu, że taka interwencja państwa w działanie rynku spowodowała 
usunięcie naturalnych barier hamujących wzrost banków i nie ustanowiono w to miejsce żadnych 
innych barier dla wzrostu sektora bankowego.  
 
Dla uświadomienia sobie patologii tej sytuacji warto odwołać się do analogii związanej z 
regulowaniem rynku wieprzowiny. Na rynku tym występuje zjawisko zwane "cyklem świńskim". Gdy 
ceny zbytu są bardzo wysokie, rolnicy szybko zwiększają hodowlę. Po pewnym czasie rośnie podaż 
mięsa i ceny skupu gwałtownie spadają, co sprawia, że rolnicy zaprzestają hodowli. Po jakimś czasie 
znowu zaczyna brakować wieprzowiny, więc ceny z powrotem zaczynają rosnąć. Te cykliczne wahania 
państwo może zniwelować, prowadząc interwencyjny skup wieprzowiny. Ale jeśli państwo się na to 
zdecyduje, musi z góry powiedzieć, że będzie interweniować tylko w ograniczonym zakresie. Gdyby 
państwo zagwarantowało, że będzie skupować wieprzowinę po atrakcyjnych cenach bez ograniczeń 
ilościowych, doprowadziłoby to do rozbudowania hodowli do monstrualnych rozmiarów. Zabrakłoby 
zboża, które rolnicy przeznaczają na paszę. W efekcie wzrosłyby ceny zboża, kasz, mąki i chleba, 
zagrażając możliwościom zaopatrzenia się w żywność znacznej części społeczeństwa, a wkrótce rynek 
zostałby zalany wieprzowiną, której nie dałoby się sprzedać. Dlatego nikogo nie dziwi fakt, że jeśli 
państwo decyduje się już na przejęcie części ryzyka związanego z produkcją rolną poprzez 
wprowadzenie cen minimalnych, to ustanawia również limity ilościowe zakupu.  

Tymczasem państwo przejęło de facto gros ryzyka działalności banków, nie wprowadzając 
mechanizmów kontroli rozmiarów sektora bankowego i tym samym nie ograniczając również 
wielkości swoich potencjalnych zobowiązań w warunkach kryzysu. Gdy w Irlandii aktywa sektora 
bankowego wzrosły do siedmiokrotności PKB, traktowano to jako zdrowy objaw dynamicznego 
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rozwoju gospodarki prywatnej. Irlandia była jednym z najmniej zadłużonych krajów w UE i prowadziła 
bardzo zdrową politykę budżetową. Lecz gdy wybuchł kryzys, Irlandia została zmuszona do ratowania 
banków i nagle znalazła się na krawędzi bankructwa. Podobne zjawiska, choć relatywnie w mniejszej 
skali, wystąpiły także w wielu innych krajach. Ponieważ państwo wzięło na siebie odpowiedzialność 
za stabilność sektora finansowego, znaczna część długu prywatnego wygenerowanego za 
pośrednictwem banków w wyniki kryzysu stała się długiem publicznym. Albo dojdzie do 
niewypłacalności niektórych państw, albo problem zostanie rozwiązany przez inflację, która 
zmniejszy realną wartość długów. 
 
 
 
W.G.: Jakie są szanse na to, że wzrost gospodarczy w krajach rozwiniętych przyspieszy? Czy 
możliwe jest stymulowanie wzrostu?  
 
W.O.: Prostej metody pobudzenia wzrostu nie ma. Jeśli to jest kryzys zadłużeniowy, to konieczne jest 
delewarowanie sposobami, o których już mówiliśmy. To, co głosi prezydent Francji Hollande, że bez 
wzrostu kraje południa Europy nie wyjdą z kryzysu, jest bardzo słuszne, ale tego wzrostu się nie 
pobudzi ani zastrzykami pieniędzy, ani dalszym wzrostem zadłużenia. 
 
M.M.: Wzrost można pobudzić reformami strukturalnymi i inwestycjami w infrastrukturę. Nie sądzę 
natomiast, że dalsza stymulacja monetarna i fiskalna przyniesie efekty długotrwałe. Niskie stopy 
procentowe i zalanie świata pieniądzem było akcją przeciwpożarową, a nie pobudzającą wzrost, co 
najlepiej potwierdza przykład Wielkiej Brytanii. Konieczne są reformy strukturalne, które będą 
stanowić istotny fundament, a nie jedynie podporę dla całej konstrukcji. Rynek europejski jest 
zintegrowany najmocniej pod względem przepływu towarów i kapitału, słabiej na rynku pracy, ale 
swoboda świadczenia usług jest w powijakach. Siedzimy więc przy stole z jedną nogą krótszą od 
pozostałych, przez co nie jest on stabilny. Dlatego uwolnienie rynku usług poprzez przyjęcie 
dyrektywy usługowej (kiedyś nazywaną Bolkensteina) byłoby megareformą strukturalną. Szansą na 
podniesienie konkurencyjności niektórych gałęzi w Europie Zachodniej jest też outsourcing części 
produkcji do krajów Europy Środkowej. W Polsce mamy już 100 tys. miejsc pracy w centrach 
usługowych, co dobrze służy konkurencyjności zachodniej Europy oraz interesom Polski. 
 
Trzeba próbować nowych rozwiązań gospodarczych i biznesowych. Europa nie stoi w miejscu. EBC 
"kupuje czas" i niektóre kraje, np. Irlandia, ten czas dobrze wykorzystują. Strefa euro ma wady 
konstrukcyjne, które jednak nie przekreślają jej wartości i dlatego ciągle ufam, że euro przetrwa. Nasz 
przedwojenny samolot PZL-37 Łoś, zanim stał się rewelacją, musiał pozbyć się wielu istotnych wad 
konstrukcyjnych. Dopiero kiedy je usunięto, stał się fenomenem w swojej klasie, w dużej mierze 
wyznaczającym kierunek jej rozwoju. Taką wadę konstrukcyjną strefy euro jest brak unii bankowej - 
tu nie zgadzam się z Krzysztofem Rybińskim. Jej wprowadzenie mogłoby być krokiem w stronę 
naprawy strefy euro, a wierzę, że strefa przetrwa. Wspólny nadzór oraz gwarancje depozytowe w 
ramach jednego obszaru monetarnego to naturalne rozwiązanie. Unia bankowa uczyniłaby strefę 
euro bardziej spójną, poszerzyłaby również strefę odpowiedzialności, a więc także bezpieczeństwa. 
 
K.R.: Dziś właściwym pytaniem nie jest, jak pobudzić wzrost, lecz jak powstrzymać recesję w strefie 
euro, która się pogłębia. Jeżeli stopy są zerowe, mamy wydrukowane masy euro i dolarów i świat się 
pogrąża w recesji, to odpowiedzią na to nie może być druk kolejnych sum. Mamy fundamentalny 
kryzys zaufania, pieniądze uciekają z banków niektórych krajów, a jak powstanie unia bankowa, będą 
uciekały z całej Europy. 
 
Jeżeli będziemy próbowali zbudować w Europie taką unię polityczną, jaką są USA, skończy się to 
wielkim dramatem. Projekt euro pokazał, że są granice integracji europejskiej. Dotychczas reakcją na 
kryzys było: więcej państwa, więcej regulacji, urzędników. Dopóki tak będziemy działać, kryzys będzie 
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się pogłębiać. Receptą na kryzys powinno być wycofanie państwa z gospodarki. Trzeba przywrócić w 
ludziach odpowiedzialność za własne życie i przedsiębiorczość, trzeba deregulować.  
 
R.P.: Niemcy są przykładem kraju, któremu udało się prowadzić politykę prowzrostową. Gospodarka 
tego kraju korzysta ze strefy euro - waluta jest relatywnie słaba - i z rozszerzenia UE, bowiem duża 
część produkcji została przeniesiona do tańszych krajów, takich jak Polska. Niemcy potrafiły 
skorzystać na rozszerzeniu Unii, a Francja, która broniła swego przemysłu, nie. Komponenty 
produkowane są u nas, a u siebie firmy niemieckie skupiają się na produktach o wysokiej wartości 
dodanej i tych finalnych oczywiście. Akurat Niemcy powinni być w stanie zaakceptować dyrektywę 
usługową, gdyż stosowany przez nich outsourcing jest namiastką deregulacji rynku usług. 
 
Metodami fiskalnymi lub pieniężnymi wzrost można w krótkim okresie pobudzić, ale teraz nie ma już 
na to pieniędzy. W bogatych krajach inwestycje państwa w infrastrukturę mogą pobudzać wzrost w 
ograniczonym stopniu, gdyż wzrost pochodzi z innowacji, a tych nie tworzy sektor publiczny. Większy 
sens mają w Europie Środkowo-Wschodniej, gdyż przynoszą efekty i popytowe, i podażowe, tych 
drugi bogata Europa poprzez wydatki publiczne już nie tworzy. Dyskusja: wzrost czy oszczędności, jest 
absurdalna, bo przecież oszczędności robi się między innymi po to, by płacić mniejsze odsetki od 
długu, by była możliwość zmniejszenia podatków, a tym samym pobudzenie wzrostu.  
 
S.K.:. W opracowaniu, które napisałem wspólnie z Ernestem Pytlarczykiem, odwołując się do również 
do historycznych doświadczeń, uzasadniamy pogląd, że kontynuacja polityki tzw. wewnętrznej 
dewaluacji zalecana obecnie zagrożonym krajom strefy euro nie rozwiąże problemu utraconej przez 
te kraje konkurencyjności. Niemożność posłużenia się dewaluacją może skazać te kraje na wieloletnią 
recesję i bezrobocie. W warunkach demokratycznych jest to nie do utrzymania. Stanowi pożywkę dla 
rozwoju ruchów populistycznych i antydemokratycznych i kończy się najczęściej upadkiem rządów w 
wyniku przegranych wyborów lub rozruchów ulicznych. Utworzenie strefy euro to był „o jeden most 
za daleko”. Z tego błędu trzeba się wycofać w taki sposób, aby zachować Unię Europejska i jednolity 
europejski rynek, które - jak wiemy - funkcjonowały bez wspólnej waluty i mogą bez niej 
funkcjonować w przyszłości. Uporczywa obrona wspólnej waluty może natomiast doprowadzić do 
niekontrolowanego rozpadu strefy euro i do konfliktów, które rozsadzą Unię Europejską i jednolity 
rynek. 
 
 
 
W.G.: Czy kryzys europejski bardzo dotknie Polskę?  
 
W.O.: Jesteśmy częścią Europy i kryzys musi nas dotknąć. Pytanie tylko, czy w sposób przejściowy, czy 
trwały. Skala problemów będzie zależała od tego, co się wydarzy w Europie Zachodniej - jak głęboka 
będzie tam recesja i jak długo potrwa. Przeżyjemy coś w rodzaju powtórki z przełomu lat 2008-09, 
gdy po upadku Lehman Brothers gospodarka światowa znalazła się w kryzysie. To, że nie mamy euro, 
jest w obecnej sytuacji atutem Polski, bo to daje większą swobodę manewru. 
 
Nie powinniśmy dać się wciągać do gry toczonej przez kraje strefy euro. Przykładem takiej gry jest 
próba szybkiego stworzenia unii bankowej, co dla nas może być groźne. Nasza gospodarka jest 
wystarczająco elastyczna i konkurencyjna, by uniknąć recesji, ale musimy być bardzo ostrożni. 
 
M.M.: Jeśli jakieś aspekty życia gospodarczego i społecznego są źle poukładane, to jest to zarazem 
potencjał do pozytywnej zmiany, o ile jest wola polityczna, a najlepiej także społeczne oczekiwania, 
by sytuację naprawić. Duża szara strefa to szansa, jeśli deregulacja i spadek biurokracji doprowadzą 
do jej zmniejszenia. Duże zatrudnienie sektora publicznego to obszar do jego zmniejszenia i 
zwiększenia efektywności. Niski udział pracujących to znowu możliwość podniesienia aktywności 
zawodowej - kraje, w których już jest ona bardzo wysoka, takiej możliwości nie mają. Podobnie z 
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wiekiem emerytalnym czy poziomem wydatków. W słabościach warto dostrzegać szansę i budować 
konsensus polityczny wokół ich realizacji.  
 
Zacofanie w infrastrukturze dało nam szansę inwestycji w tym obszarze, usunięcie przerostu regulacji 
w krótkim czasie może dać impuls wzrostu. Takim impulsem mogą być także inwestycje w 
energetykę, które będą w najbliższych latach rosły. Poprawa obecnego stanu infrastruktury 
energetycznej będzie istotnym czynnikiem odblokowującym potencjał rozwojowy całego kraju. W 
dalszej perspektywie bardzo ważna będzie demografia. Zmiana trendu demograficznego byłaby 
najlepszą odpowiedzią na turbulencje, które wokół nas zachodzą. Ponadto dynamika rozwoju krajów 
azjatyckich w ostatnich dziesięcioleciach wskazuje, że przyrost ludności jest kluczowym czynnikiem 
wzrostu gospodarczego. Związek pomiędzy zaludnieniem a wzrostem gospodarczym zauważał już 
Adam Smith ponad dwieście lat temu. 
 
K.R.: W odróżnieniu od roku 2009, kiedy Polska najlepiej spośród krajów Unii Europejskiej zniosła 
kryzys, w przyszłym roku będziemy w gronie krajów, które odczują kryzys bardzo dotkliwie. Przed 
trzema laty skurczenie się popytu zagranicznego było równoważone przez zwiększenie się popytu 
krajowego, głównie przez inwestycje publiczne, które skoczyły z poziomu 3 proc. PKB do 6-7 proc. To 
był podręcznikowy keynesizm.  
 
W przyszłym roku Polskę dotkną cztery plagi: eurogedon, czyli głęboka, długotrwała recesja w strefie 
euro, "huragan Vincent", czyli kontrakcja fiskalna w momencie, gdy gospodarka i tak zwalnia, 
"odstawienie sterydów", czyli gwałtowny spadek napływu funduszy unijnych i wreszcie chora polityka 
klimatyczna. Opłaty za emisję CO2 będą równoważne podniesieniu stawki CIT prawie o połowę. Te 
cztery plagi będą w przyszłym roku ciągnęły naszą gospodarkę w dół.  
 
Przewiduję w Polsce recesję w latach 2013-14, dość ciężką, która wymusi reformy. Potem będzie kilka 
lat solidnego wzrostu. Po roku 2018 sytuacja demograficzna zacznie się gwałtownie pogarszać - wyż 
powojenny zacznie przechodzić na emeryturę. Z reformami trzeba zdążyć przed tym rokiem, a jeśli 
nie, czeka nas wielodekadowa stagnacja. 
 
R.P.: Gospodarka zgodnie z oczekiwaniami zwalnia. Kolejne kwartały będą coraz wolniejsze. W 
przyszłym roku wzrost wyniesie około 2 proc. Odczujemy recesję w Europie Zachodniej i stagnację w 
Niemczech. Już w tym roku po zakończeniu Euro przyjdzie ostre cięcie inwestycji publicznych i 
funduszy unijnych. W dłuższej perspektywie mamy duże potrzeby inwestycyjne w energetyce, o 
których była mowa. To może być potencjalnie silny czynnik wzrostu, choć to, że energetyka jest 
zdominowana przez firmy państwowe, sprawia, że tych inwestycji wiele nie będzie. Dodatkowo 
możemy się spodziewać wciąż wysokiej inflacji na skutek słabego złotego. 
 
Polska powinna mieć plan B. Oczekiwałbym, że minister finansów przedstawi taki plan premierowi - 
co należy robić, jeśli sprawy pójdą gorzej, niż zakładamy w wariancie bazowym. Obawiam się, że 
minister ma w zanadrzu nie najlepsze pomysły: podwyżka składki rentowej, VAT oraz zupełna 
likwidacja OFE. Taki plan dobiłby gospodarkę i wówczas rzeczywiście moglibyśmy wejść w recesję. 
Chwilowy spokój, jaki panuje, i euforia związana z Euro powinny być wykorzystane na 
przeprowadzenie reform - deregulacji, reform usług publicznych, przyspieszenia prywatyzacji, 
zwłaszcza energetyki. 
 
S.K.: Płynny kurs walutowy w istotny sposób chroni naszą gospodarkę. Działa on antycyklicznie. Gdy 
następuje poważne pogorszenie w Europie, kapitał z Polski odpływa i złoty się osłabia, co poprawia 
sytuację przedsiębiorstw. Ten mechanizm bardzo silnie zadziałał w roku 2009. Zmiany eksportu netto 
do PKB dały 3 proc. wzrostu. Bez tego mielibyśmy recesję. Oczywiście, jeśli Niemcy się pogrążą, 
odczujemy to także my. Dodatkowo nadmierne osłabienie złotego może spowodować przekroczenie 
progów ostrożnościowych zadłużenia publicznego. 
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Uważam, że bardzo ważnym krokiem była decyzja o stopniowym podnoszeniu wieku emerytalnego. 
W krótkim okresie reforma ta nie spowoduje spadku konsumpcji, a w długim okresie poprawi 
sytuację fiskalną Polski. Bez tej reformy rynki finansowe postrzegałyby Polskę znacznie gorzej.  
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