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***
Nie było to dwudziestolecie samych tylko sukcesów, ale były także porażki. W bilansie netto zdecydowanie
przeważyły jednak sukcesy. Zapomnieliśmy o niekończących się kolejkach przed sklepami, o zapisach na „liście
społecznej” po pralkę, o tym, że jeśli 20 lat temu wartość rocznego polskiego eksportu sięgała 5 mld USD, to
obecnie wynosi grubo ponad 100 mld USD (niestety kryzys odciska piętno na tym naszym sukcesie, bo jeśli w
ub.r. sięgał 180 mld USD, to w br. będzie dobrze jak nie spadnie poniżej 130 mld USD).
Nie do poznania zmieniły się także instytucje. Są oczywiście nadal bardzo dalekie od doskonałości, ale nie
wielu pamięta jak dalece były one niedoskonałe przed transformacją. Jak w ówczesnej epoce ręcznego sterowania
prawie wszystkiego z najwyższego szczebla najwyżsi rangą urzędnicy państwowi nie mogli się uporać z
dostarczeniem rolnikowi sznurka do snopowiązałek.
Świętujemy XX-lecie transformacji do kapitalizmu w okresie, w którym kapitalizm przeżywa wyjątkowo
głęboki kryzys. Nie jest to jeden z licznych kryzysów, ale być może jeden z najgłębszych w historii kapitalizmu.
Niektórzy nawet uważają, że jest to kryzys samego kapitalizmu. Jaki będzie świat po kryzysie? I jaka będzie po
kryzysie polska gospodarka? Są to obecnie powszechnie stawiane pytania nie tylko w środowisku ekonomistów.
Odpowiedzi ekonomistów na te pytania nie różnią się przesadnie od siebie. Gdyby Fed mniej wierzył w
niewidzialną rękę rynku, to - być może - znacznie mniejsza byłaby bańka spekulacyjna toksycznych kredytów.
Ekonomiści dostrzegają nie tylko bieżące korzyści, ale i długookresowe ryzyka dotychczasowych programów
antykryzysowych. Nie różnią się także od siebie przesadnie rekomendacje dla naszej polityki gospodarczej.
Zwłaszcza wiodąca z tych rekomendacji o potrzebie spójności w prowadzeniu tej polityki.
***
Do debaty wprowadzili:
Prof. dr hab. Władysław Baka, przedstawiciel strony rządowej w zespole gospodarki i polityki społecznej w czasie
obrad Okrągłego Stołu,
Prof. dr. hab. Grzegorz W Kołodko, uczetnik obrad Okrągłego Stołu po stronie rządowej
Senator Andrzej Wielowieyski, uczetnik obrad Okrągłego Stołu po stronie opozycyjnej
dr Andrzej Topiński, uczetnik obrad Okrągłego Stołu po stronie opozycyjnej
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