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Wprowadzenie
W dniu 8 grudnia 2009 r. odbyïo siÚ w Warszawie posiedzenie Komitetu
Nauk o Finansach PAN, na którym w obecnoĂci Prezesa NBP miaïa miejsce dyskusja nad niedawno opublikowanym Raportem NBP pt. „Polska
wobec Ăwiatowego kryzysu gospodarczego”. Jest to niewÈtpliwie pierwsze
obszerne opracowanie, w którym zaprezentowano diagnozÚ obecnego kryzysu gospodarczego na Ăwiecie, a nastÚpnie przedstawiono dotychczasowe
dziaïania antykryzysowe w Polsce. Kolejne fragmenty Raportu zawierajÈ
opis warunków prowadzenia antykryzysowej polityki gospodarczej oraz
propozycjÚ strategii antykryzysowej. Koñcowa czÚĂÊ tego niezwykle interesujÈcego opracowania poĂwiÚcona jest prezentacji propozycji kierunków
zmian polityki gospodarczej, majÈcych na celu zïagodzenie skutków kryzysu oraz budowÚ instytucji gospodarczych pozwalajÈcych ïagodziÊ równieĝ
przebieg ewentualnych kryzysów w przyszïoĂci.
GoĂciem specjalnym posiedzenia byï prof. dr hab. Michaï Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
Poniĝej zostanÈ przedstawione waĝniejsze fragmenty wypowiedzi szeĂciu czïonków Komitetu Nauk o Finansach PAN, którzy odnieĂli siÚ kolejno do poszczególnych czÚĂci Raportu, zgïaszajÈc propozycje zmian czy teĝ
jego uzupeïnieñ.
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1. Wypowiedzi
1.1. Wypowiedě prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi
dotyczÈca treĂci rozdziaïu I pt. Diagnoza kryzysu
Pierwszy rozdziaï Raportu NBP „Polska wobec Ăwiatowego kryzysu
finansowego” dotyczy diagnozy kryzysu, a takĝe jego wpïywu na gospodarki róĝnych krajów, zwïaszcza gospodarkÚ Polski.
Warto przytoczyÊ najwaĝniejsze wnioski wynikajÈce z tego fragmentu
raportu, a jednoczeĂnie poczyniÊ na tym tle kilka uzupeïniajÈcych uwag.
Naleĝy siÚ oczywiĂcie zgodziÊ ze wskazanÈ w raporcie gïównÈ cechÈ obecnego kryzysu, mianowicie przeniesienie powaĝnych problemów rynku finansowego na sferÚ realnÈ. Moim zdaniem, w duĝej czÚĂci wynikaïo to z „ufinansowienia” (financialization) gospodarki. Przez to rozumiem rosnÈcÈ
rolÚ motywacji finansowych, rynków finansowych, instrumentów finansowych i instytucji finansowych w funkcjonowaniu gospodarki Ăwiatowej, jak
równieĝ gospodarek wielu krajów. Na potwierdzenie przytaczam dane dotyczÈce wartoĂci Ăwiatowych aktywów finansowych (raport McKinsey). WartoĂÊ ta wynosiïa w 1980 roku okoïo 12 bilionów dolarów, co stanowiïo
okoïo 100% Ăwiatowego PKB, zaĂ w 2007 roku (przed kryzysem) okoïo
195 bilionów dolarów, co stanowiïo ponad 350% Ăwiatowego PKB.
Raport NBP wymienia dwie grupy przyczyn kryzysu. SÈ to:
– przyczyny o charakterze makroekonomicznym, w tym rosnÈca nierównowaga globalna, powodujÈca wzrost akcji kredytowej i wzrost cen aktywów (akcje, nieruchomoĂci, surowce), a takĝe polityka niskich realnych
stóp procentowych;
– przyczyny o charakterze mikroekonomicznym, w tym motywacje podmiotów gospodarczych, bïÚdy w ocenie i zarzÈdzaniu ryzykiem oraz
niedoskonaïoĂci systemu regulacyjnego (w tym procykliczne regulacje).
Z tymi przyczynami naleĝy zgodziÊ siÚ, a jednoczeĂnie dodaÊ kilka
innych, które w moim przekonaniu byïy waĝne, a do których raport odnosi siÚ w mniejszym stopniu. Zaliczam tutaj nastÚpujÈce przyczyny:
– nieprzejrzyste ryzyko instrumentów finansowych zabezpieczonych hipotecznie, wynikajÈce ze stosowanego przez banki amerykañskie modelu
„originate and distribute”;
– nieetyczne i krótkowzroczne zachowania uczestników rynku;
– brak profesjonalizmu wielu uczestników rynku finansowego (w szczególnoĂci naiwne stosowanie skomplikowanych modeli matematycznych,
nieuwzglÚdnianie ryzyka cen nieruchomoĂci i brak stosowania reguï
zarzÈdzania ryzykiem);
– polityczna wizja „American dream”, czyli gïoszenie dobrobytu kaĝdego
(równieĝ biednego) Amerykanina, który powinien mieszkaÊ we wïasnym
domu, niezaleĝnie od tego, czy staÊ go na taki wydatek;
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– zachowania uczestników rynku, przede wszystkim chciwoĂÊ, przesadne
zaufanie do wïasnej wiedzy i umiejÚtnoĂci oraz zachowania stadne (te
zjawiska bada gaïÈě nauk ekonomicznych, ekonomia behawioralna).
W dalszej czÚĂci raport wskazuje na wpïyw kryzysu na róĝne kraje,
wskazujÈc gïówne kanaïy oddziaïywania. SÈ to:
– w przypadku krajów strefy euro: kanaï rynku nieruchomoĂci, kanaï
handlu zagranicznego;
– w przypadku krajów Europy ¥rodkowo-Wschodniej: kanaï rynków finansowych, kanaï handlu zagranicznego.
Raport zajmuje siÚ bardziej szczegóïowo wpïywem kryzysu na gospodarkÚ Polski, wskazujÈc na podstawowe negatywne skutki, takie jak: wzrost
zadïuĝenia podmiotów gospodarczych (wynikajÈcy z deprecjacji zïotego
wzglÚdem euro i dolara), spadek zatrudnienia, spadek wielkoĂci udzielanych
kredytów, spadek inwestycji. WystÈpiïy równieĝ pozytywne skutki, takie
jak: wzrost konkurencyjnoĂci eksportu, wynikajÈcy z deprecjacji zïotego.
Moim zdaniem, w raporcie mogïa siÚ równieĝ znaleěÊ krótka argumentacja, dlaczego Polska ma (do tej pory) mniejsze kïopoty gospodarcze, niĝ
reszta krajów Europy ¥rodkowo-Wschodniej. Uwaĝam, ĝe podstawowymi
czynnikami, które na to wpïynÚïy, sÈ: mniejszy udziaï eksportu w PKB,
spadek eksportu niĝszy niĝ w innych krajach, a takĝe niĝszy niĝ spadek
importu (co w efekcie oznacza wzrost eksportu netto), bardziej zdywersyfikowana gospodarka, duĝy rynek wewnÚtrzny i umiarkowane zadïuĝenie
sektora prywatnego.
W ostatnim fragmencie tej czÚĂci raportu wskazano na gïówne czynniki zagroĝenia dla Polski, którymi sÈ: sytuacja w gospodarce Ăwiatowej,
sytuacja na rynku pracy oraz sytuacja sektora finansów publicznych. Do
tego dodaïbym niewÈtpliwie duĝÈ ekspozycjÚ polskiego rynku finansowego
na Ăwiatowy rynek finansowy (dotyczy to przede wszystkim rynku walutowego i rynku akcji).
Uwaĝam, ĝe moĝna równieĝ zamieĂciÊ w raporcie czynniki, odzwierciedlajÈce szanse polskiej gospodarki. Zaliczyïbym do nich przede wszystkim
nastÚpujÈce czynniki:
– efekt zwiÈzany z realizacjÈ finansowanych ze Ărodków unijnych projektów infrastrukturalnych, jak równieĝ w pewnym stopniu projektów
zwiÈzanych z piïkarskim Euro 2012;
– duĝa konkurencyjnoĂÊ eksportu;
– wysoko kwalifikowana i przedsiÚbiorcza kadra;
– relatywna odpornoĂÊ na szoki makroekonomiczne.

164

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

1.2. Wypowiedě prof. dr hab. Leszka Dziawgo
dotyczÈca treĂci rozdziaïu II pt. „Dotychczasowe dziaïania
antykryzysowe w Polsce” oraz rozdziaïu III
pt. „Warunki prowadzenia antykryzysowej polityki gospodarczej”
Dotychczasowe dziaïania antykryzysowe w Polsce
Faktem jest istotna dysproporcja dziaïañ pomiÚdzy NBP i RPP a rzÈdem
dotyczÈcych dziaïañ antykryzysowych. Dotyczy to zarówno zakresu podjÚtych
dziaïañ, jak teĝ ich skutecznoĂci. KomentujÈc aktywnoĂÊ NBP i RPP naleĝy pozytywnie oceniÊ zrealizowane dziaïania na rzecz stabilizacji systemu
finansowego. Podobnie wysoko naleĝy oceniÊ realizacjÚ tych dziaïañ, które
miaïy na celu utrzymanie aktywnoĂci gospodarki, a dotyczyïy: obniĝki stopy
rezerwy obowiÈzkowej i obniĝania stóp procentowych NBP. Niestety, na krytycznÈ ocenÚ zasïuĝyï „Pakt na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej w Polsce”.
Prace nad tym paktem zainicjowano nieco zbyt póěno, a ponadto do dzisiaj
Pakt ten nie zostaï jeszcze wdroĝony. Poniewaĝ procesy zachodzÈce w sferze
gospodarki realnej przebiegajÈ znacznie wolniej, niĝ na bardzo dynamicznym
rynku finansowym, tym bardziej dziaïania zorientowane na pobudzenie sfery
realnej naleĝy rozpoczynaÊ z duĝym wyprzedzeniem. Niemniej jednak pozytywnie moĝna oceniÊ sam fakt rozpoczÚcia prac nad Pakietem. Spowolnienie
dynamiki kryzysu (wariant negatywny oceny sytuacji) lub pierwsze oznaki
oĝywienia (wariant pozytywny oceny sytuacji) dajÈ konieczny czas na zakoñczenie prac nad Pakietem, co naleĝy uczyniÊ, a nastÚpnie wdroĝyÊ w zakresie uzaleĝnionym od bieĝÈcej sytuacji (poniewaĝ nie wiemy czy nastÈpi zmiana polityki kredytowej banków).
PodsumowujÈc dotychczasowe dziaïania antykryzysowe naleĝy stwierdziÊ, iĝ odniesiono powaĝny sukces – w znacznym stopniu uchroniono gospodarkÚ i spoïeczeñstwo przed kryzysem. Zdecydowana i szybka reakcja NBP
i RPP pozwoliïa wykorzystaÊ atut zdrowych fundamentów polskiej gospodarki i zamortyzowaÊ pierwsze negatywne i gwaïtowne szoki kryzysowe.
Niepokoi natomiast fakt braku przekonywujÈcych dziaïañ antykryzysowych ze strony rzÈdu.
Warunki prowadzenia antykryzysowej polityki gospodarczej
Istnieje ryzyko powtórzenia sytuacji kryzysowych o róĝnym charakterze
i natÚĝeniu. MajÈc to na uwadze naleĝy stwierdziÊ, iĝ wyzwaniem pozostaje zaplanowanie i ewentualne wykonanie dziaïañ wyprzedzajÈcych moĝliwe
zdarzenia kryzysowe.
Kryzys o tyle moĝna oceniÊ pozytywnie, iĝ wskazaï nam liczne sïabe
miejsca w globalnym i krajowym systemie finansowym. WykorzystujÈc tÚ
wiedzÚ naleĝy planowaÊ przyszïe dziaïania antykryzysowe.
Wszystkie przyszïe dziaïania antykryzysowe naleĝy sklasyfikowaÊ
w dwóch obszarach (rys. 1). Jeden z nich to dziaïania w obszarze „twar-
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dym”, czyli kontrola stabilnoĂci systemu finansowego, czy teĝ refinansowanie gospodarki (koniecznym jest zakoñczenie prac nad „Paktem na Rzecz
Rozwoju Akcji Kredytowej w Polsce”). Natomiast drugim obszarem dziaïañ
antykryzysowych jest obszar tzw. „miÚkki”, czyli dziaïania w obszarze
trudno mierzalnym, jakim jest poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania rynków finansowych i bankowoĂci oraz utrwalanie zaufania do rynków
finansowych i bankowoĂci. Obecny kryzys mocno nadwyrÚĝyï kapitaï zaufania publicznego do systemu finansowego. Fakt ten moĝe mieÊ powaĝne
negatywne konsekwencje w przypadku powtórzenia zdarzeñ kryzysowych.
Nie moĝna lekcewaĝyÊ opinii publicznej. Z najnowszych badañ przeprowadzonych przeze mnie w ramach grantu badawczego wynika1, iĝ stopieñ
zaufania publicznego do banków jest bardzo niski (rys. 2, tabela 1).
Rysunek 1
Zakresy dziaïañ antykryzysowych

DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE

OBSZARY TWARDE

OBSZARY MIĘKKIE

Stabilność systemu bankowego

Wiedza

Reﬁnansowanie gospodarki
(Pakt Kredytowy)

Zaufanie

½ródïo: opracowanie wïasne.

Tabela 1
Procent odpowiedzi negatywnych udzielonych na pytanie:
„Czy banki zasïugujÈ na status spóïki zaufania publicznego”?
w wybranych grupach respondentów
Procent wskazañ odpowiedzi „Nie”

Grupa zawodowa

49%

przedsiÚbiorcy

54%

dyrektorzy, kierownicy

58%

nauczyciele

½ródïo: badanie wïasne przeprowadzone za poĂrednictwem firmy MillwardBrown SMG/KRC
na reprezentatywnej próbie polskiego spoïeczeñstwa w dniach 02-08.10.2009.
1

Badania finansowane ze Ărodków na naukÚ w latach 2007-2010 jako projekt badawczy
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Rysunek 2
Rozkïad odpowiedzi na pytanie:
„Czy banki zasïugujÈ na status spóïki zaufania publicznego”?

nie
wiem
36%

nie
41%

tak
23%

½ródïo: badanie wïasne przeprowadzone za poĂrednictwem firmy MillwardBrown SMG/KRC
na reprezentatywnej próbie polskiego spoïeczeñstwa w dniach 02-08.10.2009.

PlanujÈc dziaïania antykryzysowe i pozostajÈc jeszcze w „miÚkkim”
obszarze tychĝe dziaïañ, naleĝy zwróciÊ jeszcze uwagÚ, iĝ w dïugim horyzoncie czasowym wydaje siÚ zasadnym wykorzystanie takich zagadnieñ
jak: spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu (efektywna integracja bankowoĂci
ze spoïeczeñstwem i gospodarkÈ) oraz relacje inwestorskie2 (moĝliwa reaktywacja rozproszonego nadzoru wïaĂcicielskiego).

1.3. Wypowiedě prof. Stanisïawa Flejterskiego
dotyczÈca treĂci rozdziaïu IV pt. „Strategia antykryzysowa”
1. W ksiÈĝce sprzed 10 lat „Predictions:30 great minds on the future” (red.
S. Griffiths, Oxford University Press, 1999) moĝna znaleěÊ stwierdzenie,
ĝe „...nikt nie jest w stanie przewidzieÊ przyszïoĂci”. Caïkiem nieoczekiwane wynalazki czy zdarzenia mogÈ odebraÊ prognozom wszelki sens
juĝ parÚ lat po ich sformuïowaniu. Autorzy prognoz coraz czÚĂciej przyznajÈ siÚ do bezsilnoĂci. Ostatnie stulecia, mimo burzliwego rozwoju
nauk, nauczyïy nas odróĝniaÊ rzeczy moĝliwe i niemoĝliwe do przewidzenia. IstniejÈ pytania, na które jesteĂmy w stanie odpowiedzieÊ oraz
takie, na które jedynie czas moĝe udzieliÊ odpowiedzi. O nadchodzÈcych
czasach nie jesteĂmy w stanie dowiedzieÊ siÚ wszystkiego, czego pragniemy. Mimo to warto konstruowaÊ kolejne prognozy, choÊ ich los jest
niepewny. Amerykañski analityk G. Friedman, w niedawno wydanej
ksiÈĝce The Next 100 Years. A Forecast for the 21st Century twierdzi
we wstÚpie, ĝe zadanie polega na tym, aby pod chaosem historii dostrzec
porzÈdek – i przewidzieÊ, jakie wydarzenia, tendencje i technologie ten
2

Badania w tym zakresie prowadzi prof. UMK D. Dziawgo.
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porzÈdek przyniesie. Prognozowanie nawet na 100 lat naprzód – wedïug
G. Friedmana – moĝe byÊ procesem racjonalnym i wykonalnym. W tym
kontekĂcie tym bardziej uprawnione i poĝÈdane wydaje siÚ prognozowanie rozwoju w perspektywie 3, 5, 10 czy 15 lat.
2. W krajach rozwiniÚtych tradycyjne prognozowanie zastÈpione zostaïo
przez foresight, proces aktywnej refleksji nad przyszïoĂciÈ, który w przeciwieñstwie do zwykïego prognozowania czyli prób przewidywania, ma
prowadziÊ do wskazania dziaïañ, aby czarne scenariusze siÚ nie speïniïy lub aby rzeczywisty rozwój wydarzeñ jak najbardziej zbliĝyï siÚ do
oczekiwanego (M. Kleiber, prezes PAN kierujÈcy pracami Narodowego
Programu Foresight Polska 2020). Foresight polega na zdolnoĂci dostrzegania konturów przyszïoĂci, decydujÈcych dla niej procesów i stawiania
wïaĂciwych pytañ.
3. Na tle powyĝszych ogólnych uwag moĝna z peïnym uznaniem odnieĂÊ
siÚ do raportu „Polska wobec Ăwiatowego kryzysu gospodarczego” NBP,
Warszawa 2009, s. 106. Raport ma logicznÈ strukturÚ, skïada siÚ z 5 rozdziaïów (Diagnoza kryzysu, Dotychczasowe dziaïania antykryzysowe
w Polsce, Warunki prowadzenia antykryzysowej polityki gospodarczej,
Strategia antykryzysowa, Proponowane kierunki polityki gospodarczej)
oraz 2 zaïÈczników (Publiczne dziaïania antykryzysowe w Polsce, Pakiety fiskalne jako odpowiedě na kryzys finansowo-gospodarczy). Uwaĝna
lektura pozwala na stwierdzenie, ĝe analizowany raport jest dzieïem
w peïni profesjonalnym, rzetelnym, zasïugujÈcym na zainteresowanie
ze strony elit akademickich, biznesowych, finansowych, politycznych,
a takĝe mass mediów. Raport jest kolejnym potwierdzeniem specjalnej
roli speïnianej przez Narodowy Bank Polski (wzorem innych banków
centralnych) jako oĂrodka analitycznego (think tank) oraz patrona edukacji ekonomicznej i finansowej (roli NBP w tej dziedzinie nie sposób
przeceniÊ). Naleĝy tu odnotowaÊ, ĝe analizowany raport NBP niejako
z definicji budzi zaufanie. W erze zawirowañ, w czasach erozji autorytetów, potrzebne sÈ opracowania niezaleĝne od bieĝÈcych koniunktur
politycznych, zorientowane na podejĂcia pozytywne (opis i objaĂnienie
przyczyn), normatywne oraz gïównie stosowane (prognozy, scenariusze,
programy, plany).
4. Wysoka, ogólnie rzecz biorÈc, ocena analizowanego raportu dotyczy
równieĝ rozdziaïu IV (Strategia antykryzysowa). Do gïównych, godnych
zaakcentowania konstatacji zawartych w tym rozdziale naleĝÈ:
– Ksztaït strategii antykryzysowej, rozumianej jako ogólne zasady i priorytety przeciwdziaïania zjawiskom kryzysowym, powinien zaleĝeÊ od
tego, który ze scenariuszy zrealizuje siÚ: bazowy czy ostrzegawczy.
– Z doĂwiadczeñ innych krajów wynika, ĝe w okresie kryzysu wiÚksze
jest przyzwolenie spoïeczne na duĝe, nieïatwe zmiany w polityce
i systemie gospodarczym. Kryzys jest szansÈ na intensyfikacjÚ dziaïañ prorozwojowych i proefektywnoĂciowych.
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– Likwidacja barier rozwojowych wymagaÊ bÚdzie mobilizacji dodatkowych zasobów finansowych i istotnego wzrostu nakïadów prywatnych
i publicznych na Ăredniookresowe cele prowzrostowe (efekty popytowe i efekty podaĝowe).
– Dziaïania wspierajÈce dïugookresowy wzrost i zwiÚkszajÈce efektywnoĂÊ alokacji Ărodków sÈ szczególnie istotne z perspektywy wstÈpienia Polski do strefy euro i utrzymania wysokiego tempa wzrostu
w nowych warunkach prowadzenia polityki gospodarczej.
– Ze wzglÚdu na specyficzny charakter dziaïañ doraěnie wspomagajÈcych wyjĂcie z kryzysu oraz rodzÈce siÚ w ich konsekwencji wydatki
sektora finansów publicznych, powinny mieÊ one charakter punktowy i ograniczony czasowo. Permanentne zwiÚkszanie wydatków publicznych z tytuïu dziaïañ antykryzysowych znajdowaïoby siÚ w konflikcie z utrzymaniem Ăredniookresowej równowagi budĝetowej
i perspektywicznym wstÈpieniem do strefy euro.
– DoĂwiadczenia historyczne rozwiniÚtych gospodarek oraz badania
iloĂciowe nie dajÈ jednoznacznej odpowiedzi dotyczÈcej efektywnoĂci
polityki fiskalnej w stabilizowaniu cyklu, a próby oszacowania mnoĝników impulsu wydatków rzÈdowych dajÈ bardzo róĝnorodne wyniki. Z wielu badañ wynika, ĝe podejmowane w przeszïoĂci próby
pobudzania gospodarek przez impulsy fiskalne, w Ărednim horyzoncie czÚsto prowadziïy do narastania dïugu publicznego.
– Wobec spowolnienia o bezprecedensowej skali i ograniczonych moĝliwoĂciach dziaïania ze strony polityki pieniÚĝnej, wiÚkszoĂÊ krajów
rozwiniÚtych zdecydowaïo siÚ podjÈÊ próbÚ oĝywienia gospodarek
poprzez interwencje fiskalne (antykryzysowe pakiety fiskalne). Inaczej byïo w niektórych krajach wschodzÈcych.
– Polska jako przypadek poĂredni, kraj, który dziÚki pozytywnej ocenie
fundamentów gospodarczych utrzymaï zaufanie rynków finansowych.
Próba znaczÈcego rozluěnienia polityki fiskalnej mogïaby to zaufanie
powaĝnie naruszyÊ.
– W obecnej sytuacji bardziej bezpiecznym i prawdopodobnie bardziej
efektywnym dziaïaniem w ramach polityki fiskalnej wydaje siÚ reorganizacja i zmiana struktury wydatków publicznych w kierunku
zwiÚkszenia udziaïu wydatków inwestycyjnych i prorozwojowych.
– Elementem kluczowym jest zahamowanie wzrostu deficytu budĝetowego i dïugu publicznego, a nastÚpnie ich trwaïe obniĝenie.
– Z uwagi na fakt, ĝe naleĝy jednoczeĂnie zwiÚkszyÊ zakres finansowania publicznego inwestycji prorozwojowych oraz ograniczaÊ deficyt sektora publicznego i wzrost dïugu publicznego, osiÈgniÚcie tego
celu zaleĝy od przeprowadzenia gïÚbokiej i kompleksowej reformy
finansów publicznych oraz dokoñczenia prywatyzacji gospodarki
w celu zmniejszenia skali finansowania deficytu budĝetowego
dïugiem.
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– Kryzysy finansowe i walutowe pokazujÈ, ĝe finansowanie nawet najlepszych inwestycji kapitaïem krótkookresowym niesie ze sobÈ duĝe
ryzyko. Dlatego niezbÚdne jest pozyskanie inwestorów bezpoĂrednich oraz globalnych inwestorów dïugoterminowych. PrzyciÈgniÚcie inwestycji bezpoĂrednich wymagaÊ bÚdzie wprowadzenia dziaïañ
odbiurokratyzujÈcych gospodarkÚ, racjonalizujÈcych obciÈĝenia podmiotów gospodarczych oraz stymulujÈcych konkurencjÚ na rynku
krajowym.
– PrzystÈpienie Polski do strefy euro jest warunkiem koniecznym dla
dalszych zmian struktury instytucji finansowych inwestujÈcych w Polsce i przyciÈgniÚcia globalnych inwestorów dïugoterminowych (ograniczenie kosztu finansowania inwestycji w Polsce).
Na tle lektury rozdziaïu IV moĝna sformuïowaÊ nastÚpujÈcÈ konkluzjÚ:
raport napisany zostaï – co w peïni zrozumiaïe – przez ekonomistów i dla
ekonomistów (a w kaĝdym razie dla osób zainteresowanych ekonomiÈ).
Raport odnosi siÚ gïównie do wzrostu gospodarczego, w mniejszym stopniu
do rozwoju spoïeczno-gospodarczego. Uwagi tej nie naleĝy pojmowaÊ jako
zarzutu, lecz jako sugestiÚ pod adresem Autorów przyszïych raportów opracowywanych pod auspicjami NBP, dotyczÈcych perspektyw rozwoju polskiej
gospodarki w kontekĂcie globalnymi i europejskim. SïaboĂciÈ analizowanego raportu z tego punktu wiedzenia jest operowanie niemal wyïÈcznie
kategoriami i agregatami makroekonomicznymi. Istotnym wzbogaceniem
raportu byïoby zaprezentowanie problematyki zwiÈzanej z kapitaïem ludzkim i spoïecznym, a takĝe kwestii wpïywu polityki i polityków na procesy
modernizacji i reformowania gospodarki.

1.4. Wypowiedě prof. Teresy Famulskiej
dotyczÈca treĂci I czÚĂci rozdziaïu V
pt. „Propozycje dotyczÈce strategii konsolidacji finansów publicznych”
Problematyka finansów publicznych jest rozpatrywana w opracowaniu przez
pryzmat deficytu sektora finansów publicznych oraz dïugu publicznego.
PodejĂcie to jest w peïni uzasadnione z perspektywy instytucji sporzÈdzajÈcej Raport – banku centralnego, naleĝy jednak podkreĂliÊ, ĝe reforma
finansów publicznych w Polsce byïaby konieczna nawet gdyby nie pogïÚbiaï
siÚ deficyt. Problem budowy wydajnego i sprawiedliwego systemu gromadzenia Ărodków publicznych oraz efektywnego ich wydatkowania podnoszony jest od poczÈtku okresu transformacji gospodarczej, niestety pozostaje ciÈgle otwarty. StÈd prace NBP naleĝy uznaÊ za cenne, wpisujÈce siÚ
w dÈĝenie do naprawy finansów publicznych.
Zagadnienia z zakresu finansów publicznych tworzÈ w opracowaniu
logicznÈ caïoĂÊ. SÈ to kolejno: diagnoza stanu finansów publicznych w zwiÈz-
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ku z kryzysem gospodarczym; uwarunkowania prawne i instytucjonalne
funkcjonowania finansów publicznych, prognozy ksztaïtowania siÚ podstawowych wskaěników opisujÈcych sytuacjÚ sektora finansów publicznych
w Polsce; propozycje dotyczÈce strategii konsolidacji finansów publicznych.
Propozycje zasadniczo przedstawiono w odniesieniu do: wydatków, dochodów i otoczenia instytucjonalnego.
RozpatrujÈc stronÚ wydatkowÈ sïusznie zaakcentowano koniecznoĂÊ analizy efektywnoĂci oraz zmiany struktury wydatków publicznych. W szczególnoĂci zasygnalizowano moĝliwoĂÊ poprawy efektywnoĂci finansów publicznych
w zakresie systemu pomocy spoïecznej, powoïujÈc siÚ na doĂwiadczenia wybranych krajów. Dyskusyjne wydaje siÚ siÚganie do wzorców krajów, których
realia spoïeczne, polityczne i gospodarcze sÈ zdecydowanie odmienne od polskich (USA, Wielka Brytania, kraje skandynawskie). Badania o charakterze
komparatystycznym sÈ jednak zasadne, w szczególnoĂci dotyczÈce konkretnych
instrumentów z zakresu wydatkowania Ărodków publicznych.
We fragmencie nawiÈzujÈcym do wydatków publicznych wprowadzono
równieĝ wÈtek wskazujÈcy na niekorzystne tendencje demograficzne w Polsce i innych krajach europejskich. Wydaje siÚ, iĝ absorpcja pewnej czÚĂci
powojennego wpisu demograficznego dziÚki emeryturom pomostowym
(i innym rozwiÈzaniom umoĝliwiajÈcym wczeĂniejsze nabycie praw emerytalnych) zmniejszy wraĝliwoĂÊ polskich finansów publicznych na wskazane
zmiany demograficzne.
Propozycje dotyczÈce strony dochodowej sÈ bardzo lapidarne, przy czym
sïusznie nie postuluje siÚ zwiÚkszania ciÚĝarów fiskalnych w obecnej fazie
cyklu. W opracowaniu tej rangi naleĝaïoby jednak wiÚcej uwagi poĂwiÚciÊ
zagadnieniom podatkowym, chociaĝby postulowaÊ dokoñczenie reformy
systemu podatkowego, która objÚïa dotychczas (lata 90. XX wieku) opodatkowanie dochodów i konsumpcji, natomiast zaniechano reformy opodatkowania majÈtku, w tym nieruchomoĂci.
PodejmujÈc problem reguï i instytucji w sferze finansów publicznych
zwrócono szczególnÈ uwagÚ na budĝet zadaniowy, co naleĝy uznaÊ za w peïni zasadne.
Instytucja ta sprzyja efektywnemu wydatkowaniu Ărodków, obejmuje
bowiem definiowanie celów polityki pañstwa, szczegóïowe planowanie
zadañ, monitorowanie postÚpów w ich realizacji oraz kontrolÚ osiÈgniÚtych
rezultatów. Za niezwykle trafnÈ uwagÚ w Raporcie naleĝy uznaÊ stwierdzenie, ĝe skutecznoĂÊ budĝetu zadaniowego w duĝej mierze zaleĝeÊ bÚdzie
od odpowiedniego skonstruowania mierników efektywnoĂci. WpisujÈc siÚ
w tÚ konstatacjÚ naleĝy postulowaÊ, aby mierniki stosowane do oceny realizacji budĝetu zadaniowego nie byïy (tak jak to ma miejsce obecnie w Polsce) okreĂlane przez dysponentów Ărodków publicznych, lecz wïadze ustawodawcze albo niezaleĝne organy.
ReasumujÈc, w Raporcie przedstawiono prawidïowe kierunki dziaïañ
usprawniajÈcych funkcjonowanie sektora finansów publicznych. Zaprezento-
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wane ujecie jest ogólne, co skïania do sugestii o koniecznoĂci kontynuowania
prowadzonych badañ i analiz w ujÚciu juĝ bardziej szczegóïowym. Konkretyzacja problematyki badawczej pozwoli na sformuïowanie dalszych wniosków
i propozycji poĝÈdanych dla naprawy finansów publicznych w Polsce.

1.5. Wypowiedě prof. Jana Szambelañczyka
dotyczÈca treĂci II czÚĂci rozdziaïu V
pt. „Propozycje dotyczÈce reform rynku pracy”
UwzglÚdniajÈc stopy bezrobocia jakie ksztaïtowaïy siÚ w trakcie globalnego kryzysu finansowego w koñcu 2008 r.. Gary Baker twierdzi, ĝe mówienie o nowym wielkim kryzysie jest Ămieszne w porównaniu do tego co
dziaïo siÚ na rynkach pracy w latach 30. XX w. Na tym tle warto pytaÊ
o podobieñstwa ale i róĝnice miÚdzy kryzysami, ale takĝe o to czy wspóïczeĂnie dysponujemy zarówno lepszym rozpoznaniem jak i skuteczniejszymi metodami ograniczania bezrobocia? Symptomy pozytywnej odpowiedzi
to m.in. wskaěniki przyrostu bezrobocia w okresie obecnego kryzysu, które
sÈ mniejsze niĝ pogorszenie innych parametrów makroekonomicznych
w krajach najbardziej dotkniÚtych kryzysem finansowym, przynajmniej jak
do tej pory.
StudiujÈc treĂci Raportu w kontekĂcie problemów polskiego rynku pracy,
warto zwróciÊ uwagÚ na fakt, ĝe scharakteryzowane w nim dziaïania sÈ
wynikiem przede wszystkim stopnia rozpoznania prawidïowoĂci funkcjonowania tego rynku, a ponadto dostÚpnych metod interwencji w ramach
polityki rynku pracy. Nie wchodzÈc w szczegóïy jakoĂci diagnozy warto
wspomnieÊ, ĝe polski rynek pracy cechuje specyfika transformacyjno-integracyjna, wiÚksze zróĝnicowanie regionalne, a takĝe znacznie wiÚksza
dynamika zmian niĝ na rynkach w rozwiniÚtych gospodarkach rynkowych.
W tych warunkach opisane w Raporcie przedsiÚwziÚcia, niemal z natury
rzeczy majÈ gïównie charakter objawowy i zmierzajÈ ideowo do buforowania ryzyka wzrostu bezrobocia, poprzez procesy samoregulacji w ramach
zwiÚkszenia elastycznoĂci rynku pracy. Charakterystyczne przy tym, a jednoczeĂnie niemal klasyczne w ujÚciu dïugookresowym, jest kierunkowe
zwiÚkszanie elastycznoĂci - w warunkach zagroĝenia kryzysem, niepopularne spoïecznie, nastÚpuje po okresie jego usztywniania w warunkach
wzglÚdnej prosperity ubiegïych lat.
Stan rozpoznania praktyki polskiego rynku pracy oraz metodyka jego
badania utrudniajÈ dekompozycjÚ ogólnego bezrobocia na komponent
koniunkturalny i strukturalny oraz sezonowy, czy okreĂlenie charakterystycznego dla obecnego etapu rozwoju gospodarki bezrobocia naturalnego,
nie wspominajÈc juĝ o koncepcji NAIRU (ang. Non-Accelerating Inflation
Rate of Unemployment). Takie rozpoznanie wzmacniaïo by skutecznoĂÊ
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terapii (podobnie jak w medycynie inaczej leczy siÚ grypÚ a inaczej zapalenie oskrzeli). Niepokoje spoïeczne zwiÈzane z utratÈ miejsc pracy m.in.
w zakïadach przemysïu zbrojeniowego, w stoczniach, czy nawet symbolu
pracy organicznej HCP Cegielski w Poznaniu, nie sÈ nastÚpstwem globalnego kryzysu finansowego czy spowolnienia gospodarczego w Polsce a noszÈ
cechy zaniedbañ restrukturyzacyjnych. SÈ takĝe przykïadem konsekwencji
braku elastycznoĂci zatrudnienia. ZresztÈ warto podkreĂliÊ, ĝe po nadzwyczajnej mobilnoĂci zawodowej ludnoĂci w poczÈtkach okresu transformacji,
i to niemal na wszystkich poziomach piramidy kwalifikacyjnej, obserwuje
siÚ procesy spowolnienia ruchliwoĂci wewnÈtrz-kohortowej, a pewnie i miÚdzy-kohortowej, na skutek sukcesywnego zamykania kanaïów awansu spoïeczno-zawodowego, co jest doĂÊ typowe dla spoïeczeñstw rozwiniÚtych
gospodarek rynkowych. Na tym tle rodzi siÚ wÈtpliwoĂÊ czy charakteryzowane w Raporcie rozwiÈzania w dostatecznym stopniu uwzglÚdniajÈ zróĝnicowanie sytuacji na regionalnych czy lokalnych rynkach pracy, przy
bardzo ograniczonej mobilnoĂci przestrzennej ludnoĂci (abstrahujÈc od
migracji wahadïowych, zwiÈzanych z dojazdami do pracy), warunkowanej
m.in. sytuacjÈ na rynku nieruchomoĂci mieszkaniowych, w powiÈzaniu
z zamoĝnoĂciÈ potencjalnych migrantów.
Ograniczone ramy tej wypowiedzi uniemoĝliwiajÈ bardziej szczegóïowÈ
dyskusjÚ poszczególnych rozwiÈzañ czy instrumentów opisanych w Raporcie dlatego ograniczÚ siÚ jedynie do sformuïowania syntetycznych priorytetów. Po pierwsze, celowym jest promowanie i implementacja do prawa
rozwiÈzañ zwiÚkszajÈcych elastycznoĂÊ rynku pracy, a w tym przedsiÚwziÚÊ
prowadzÈcych do wiÚkszej elastycznoĂci zatrudnienia w wymiarze zasobowym (formy i czas pracy), funkcjonalnym (ksztaïtowanie multi-umiejÚtnoĂci pracowników na bazie meta-umiejÚtnoĂci ksztaïtowanych w systemie
szkolnym) i motywacyjnym (ïÈczÈcym poziom dochodów pracowników
z sytuacjÈ ekonomiczno-finansowÈ pracodawcy). Po drugie, aktywizacja
zawodowa ludnoĂci jako sposób ograniczania zagroĝeñ systemu emerytalnego wspierana promocja tworzenia nowych miejsc pracy przy obniĝaniu
klina podatkowego, zwiÈzanego z caïkowitymi kosztami pracy. Po trzecie,
stymulowanie rozwiÈzañ bilansujÈcych strumienie odpïywu (starsze roczniki) i napïywu (mïode roczniki) zasobów kapitaïu ludzkiego, z uwzglÚdnieniem falowania demograficznego i przeksztaïceñ piramidy demograficznej. Istotnym sposobem regulowania struktury jakoĂciowej kwalifikacji
powinna byÊ zreformowana polityka edukacyjna wspierana racjonalnym
wykorzystaniem Ărodków UE, a w szczególnoĂci przeciwdziaïanie procesom
generujÈcym bezrobocie strukturalne, przy kontrowersyjnej redystrybucji
dochodów ludnoĂci zwiÈzanej z odpïatnoĂciÈ za ksztaïcenie.
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1.6. Wypowiedě prof. dr hab. Andrzeja Gospodarowicza
dotyczÈca treĂci II czÚĂci rozdziaïu V pt. „Propozycje dotyczÈce
polityki sektorowej oraz Propozycje dotyczÈce sektora bankowego
1. SÈdzÚ, ĝe w Raporcie NBP powinny siÚ równieĝ znaleěÊ odniesienia
do szkolnictwa wyĝszego.
Obecnie znajdujemy siÚ w kolejnym etapie przemian cywilizacyjnych,
które zwykïo siÚ nazywaÊ gospodarkÈ opartÈ na wiedzy (GOW). Szacuje
siÚ, ĝe ma on trwaÊ do 2020-2025 roku. Jest faktem, ĝe GOW w Stanach
Zjednoczonych jest na wyĝszym poziomie rozwoju w porównaniu z UniÈ
EuropejskÈ. Aby przyspieszyÊ rozwój GOW w Unii Europejskiej, przyjÚta
zostaïa specjalna strategia zwana StrategiÈ LizboñskÈ. Jednym z waĝniejszych celów szczegóïowych tej strategii jest podniesienie poziomu wydatków
na badania i rozwój do 3% PKB w 2010, z których 2/3 powinno byÊ finansowane przez sektor prywatny. CzÚĂÊ wysoko rozwiniÚtych pañstw Unii
Europejskiej osiÈgnie ten cel. Polska wyraěnie odstaje w jego realizacji.
RozpatrujÈc GOW przyjÚto, ĝe jest ona oparta na trzech filarach: innowacjach, edukacji i infrastruktury informacyjnej. W naszym kraju na poziom
innowacji ma wpïyw i bÚdzie miaïa w przyszïoĂci wspóïpraca pomiÚdzy
uczelniami a praktykÈ gospodarczÈ. Z kolei poziom edukacji zaleĝeÊ bÚdzie
w duĝym stopniu od jakoĂci uczelni oraz od zakresu prowadzonej edukacji
ekonomicznej. Na rozwój infrastruktury informacyjnej ma wpïyw dostÚp
do Internetu. Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe w Polsce potrzebna jest gïÚboka
reforma szkolnictwa wyĝszego, poniewaĝ wyraěnie odstajemy w tym zakresie w stosunku do wysoko rozwiniÚtych krajów Unii Europejskiej czy teĝ
USA. Na szczÚĂcie ostatnio mówi siÚ duĝo na ten temat. RzÈd podejmuje
równieĝ pewne dziaïania zwiÈzane z wprowadzaniem zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyĝszego. 6 stycznia 2009 r. RzÈd przesïaï do Sejmu
5 projektów ustaw: o narodowym Centrum Badañ i Rozwoju, o Narodowym
Centrum Nauki, o instytucjach badawczych, o Polskiej Akademii Nauk,
o zasadach finansowania nauki. Wkrótce upïynie rok, a tymi projektami
ciÈgle zajmuje siÚ komisja sejmowa. Z punktu widzenia przyszïego rozwoju szkolnictwa wyĝszego w naszym kraju najwaĝniejsza jest bardzo znaczÈca nowelizacja dwóch ustaw: Prawo o szkolnictwie wyĝszym i Ustawa
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. W tej chwili Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyĝszego opublikowaïo zaïoĝenia do nowelizacji tych dwóch ustaw. ZawierajÈ one jednak
najpilniejsze zmiany. Ministerstwo deklaruje, ĝe przygotuje projekt gïÚbokiej reformy szkolnictwa wyĝszego po przyjÚciu przez RzÈd Strategii rozwoju szkolnictwa wyĝszego do 2020 r. Nie sÈdzÚ, ĝe nastÈpi to w najbliĝszym
roku lub dwóch. Bez nacisków i zachÚt pochodzÈcych spoza szkolnictwa
wyĝszego nie nastÈpiÈ istotne zmiany w jego funkcjonowaniu. Dlatego
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w Raporcie NBP powinny siÚ znaleěÊ postulaty dotyczÈce gïÚbokich zmian
w szkolnictwie wyĝszym.
Jest rzeczÈ bezdyskusyjnÈ, ĝe edukacja ekonomiczna spoïeczeñstwa,
szczególnie w Polsce, ma duĝy wpïyw na rozwój gospodarczy. Ogromne
zasïugi w zakresie edukacji ekonomicznej ma Narodowy Bank Polski. Niestety, w niewielkim stopniu w szerzeniu wiedzy ekonomicznej uczestniczÈ
komercyjne instytucje finansowe. W Raporcie NBP powinny iÚ znaleěÊ
odniesienia zwiÈzane z edukacjÈ ekonomicznÈ spoïeczeñstwa.
2. Raport NBP zawiera bardzo szczegóïowe i konkretne propozycje
dotyczÈce sektora bankowego. Powinny one byÊ w caïoĂci wdraĝane
w najbliĝszym okresie. Wydaje siÚ, ĝe jeden z istotnych wniosków z kryzysu na Ăwiatowych rynkach finansowych moĝna sformuïowaÊ nastÚpujÈco: Warunkiem skutecznego zarzÈdzania ryzykiem systemowym w Polsce
jest istnienie reprezentatywnego sektora banków lokalnych, w szczególnoĂci banków spóïdzielczych. Potrzebna jest w naszym kraju odwaĝna reforma sektora banków spóïdzielczych. Bez tego nie zwiÚkszy siÚ udziaï tych
banków w Ăwiadczeniu usïug bankowych w Polsce. Aby przeprowadziÊ takÈ
reformÚ niezbÚdne jest równieĝ zaangaĝowanie siÚ podmiotów spoza sektora banków spóïdzielczych, gïównie Komitetu StabilnoĂci Finansowej.
DziaïalnoĂÊ tego komitetu powinna byÊ zaktywizowana równieĝ w innych
obszarach zwiÈzanych z finansami. Dobrze byïoby, aby Komitet ogïaszaï
regularnie oceny dotyczÈce sytuacji w krajowym systemie finansowym i na
rynkach miÚdzynarodowych.
Warto w Raporcie NBP zauwaĝyÊ, ĝe banki pozostajÈ niedocenionym
ogniwem procesu przepïywu funduszy unijnych. DoĂwiadczenia banków
w procesach kredytowania powinny byÊ podstawÈ formuïowania ocen co
do kwalifikacji projektu do wspóïfinansowania unijnego i bankowego. Mogïoby to skutkowaÊ obniĝeniem kosztów i zwiÚkszeniem bezpieczeñstwa systemu absorbowania Ărodków unijnych.

