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Tekst zamieszczony na tej stronie zawiera pełen zapis prelekcji i 

dyskusji z dnia 6.12.2006. Tekst nie był autoryzowany. 

Powielanie lub kopiowanie jest dozwolone wyłącznie za zgodą 
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„Kryzys węgierski – jak uniknąć? Warunki konieczne” 
 

 

 

 Bardzo serdecznie chciałem powitać na kolejnym spotkaniu „Klubu Polska 2015+”. 

Przypomnę, nasz dzisiejszy temat to „Kryzys węgierski – jak uniknąć? Warunki konieczne”. I 

nasi goście, których witam bardzo serdecznie: pan redaktor Tadeusz Olszański z tygodnika 

„Polityka”, pan Bogusław Grabowski – towarzystwo funduszy inwestycyjnych „Skarbiec” i 

Marek Kłoczko z Krajowej Izby Gospodarczej.  

Pozwolę sobie na temat naszych gości parę zdań. Pan redaktor Tadeusz Olszański jest 

dziennikarzem, publicystą, tłumaczem. W czasie II wojny światowej przebywał jako 

uchodźca na terenie Węgier. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

rozpoczął pracę jako dziennikarz. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce Węgier i 

sportu. W latach 1990-94 pracował jako korespondent polskiego radia i telewizji na Węgrzech 

oraz w Jugosławii. Dokonał około 40 przekładów literatury Węgierskiej: m.in. „Chłopców z 

placu broni”, zdobył wiele zagranicznych nagród oraz wyróżnień. Od wielu lat jest publicystą 
tygodnika „Polityka”. Mam nadzieję panie redaktorze, że wszystko się zgadza i niczego nie 

pominąłem.  

Pan Bogusław Grabowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie 

ekonometrii i statystyki. Ukończył również studia ekonomiczne na uniwersytecie Windsor w 

Kanadzie. Był uczestnikiem wielu programów badawczych. Jest także autorem publikacji w 

kraju i zagranicą, opracowań z zakresu polityki pieniężnej, systemu bankowego oraz teorii 

bilansu płatniczego. W pracy naukowej specjalizuje się w dziedzinie makro-ekonomicznej, 

polityki pieniężnej i bilansu płatniczego. W latach 1998-2004 był członkiem rady polityki 

pieniężnej. Obecnie jest prezesem towarzystwa funduszy inwestycyjnych „Skarbiec”.  

Pan Marek Kłoczko ukończył Politechnikę w Budapeszcie i SGPiS w Warszawie. 

Studiował zarządzanie i politykę gospodarczą, problematykę małych i średnich 

przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Korei. Od wielu lat 

specjalizuje się w zarządzaniu projektami i jest ekspertem gospodarczym, który łączy teorię 
ekonomiczną z praktyką kierowania organizacjami gospodarczymi. Od 1990 roku pełni 

funkcję Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej. Za swoją działalność na rzecz 

stosunków polsko-węgierskich jak również publikacje o tematyce węgierskiej i tłumaczenia 

otrzymał w 1990 roku, z rąk prezydenta Węgier, Order Zasługi Republiki Węgierskiej. 

To nasi dzisiejsi goście. Przypomnę temat – „Kryzys węgierski –jak uniknąć? 

Warunki konieczne”. Panowie ustalili między sobą, że pan Tadeusz Olszański będzie 

pierwszym naszym prelegentem. Zapraszam panie redaktorze. Klepsydra, zgodnie z naszym 

obyczajem , zaczyna odmierzać 15 minut.  

Proszę państwa, w Budapeszcie jest piękny plac. Nazywa się Roosevelta u wylotu 

mostu łańcuchowego. Z jednej strony Akademia Nauk, na wprost pałac Greshama – teraz jest 

to jeden z najpiękniejszych i najdroższych hoteli, kupiony przez Amerykanów. W środku na 

pięknym placu stoją pomniki dwóch wielkich Węgrów: z jednej strony hrabia Istvan 

Szechenyi a z drugiej strony adwokat i publicysta Ferenc Deak. To są postacie czołowe 
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przemian jakie dokonały się na Węgrzech w XIX wieku. Ci ludzie patrzą na siebie z tych 

wysokich cokołów, skazani na to żeby na siebie patrzeć a przecież byli zaciętymi wrogami. 

Dlaczego? Dlatego bo Istvan Szechenyi był rzecznikiem spokojnych reform. Oczywiście 

zrobił bardzo wiele. Założył Akademię Nauk, uregulował Dunaj, zbudował most. Był 

arystokratą, odwoływał się do wolności ludu, do tego dążył. A z kolei Ferenc Deak, adwokat 

– publicysta był zupełnie innej orientacji. Owszem, też był za wolnością, bo to Habsburgowie 

wtedy rządzili. I ten podział między tymi dwoma wielkimi Węgrami rzutował na to co się 
stało zarówno w czasie „Wiosny Ludów” na Węgrzech chociaż obaj w pewnym czasie byli 

razem w pierwszym wolnym węgierskim rządzie kierowanym przez Ludwika Koszuta. 

Jednak ten podział w spojrzeniu, w działaniu poszedł dalej. On właściwie istnieje do dziś 
dnia. I o ile Istvan Szechenyi jest tak zwanym patronem ludowców, nie narodowców tylko 

ludowców. O tyle właśnie Deak stał się patronem miejskich, czyli mieszczan. I ten podział 

później przebiegał na Węgrzech przez wszystkie partie, przez różne ugrupowania, przez różne 

czasy i Węgry były podzielone na te dwie orientacje. Te dwie orientacje różniły się sobą 
między innymi tym, że po upadku „Wiosny Ludów” to Deak doprowadził do pojednania z 

Habsburgami w 1867 roku i od tego momentu właściwie zaczął się wielki rozwój Budapesztu. 

Powstał ten Budapeszt, który istnieje do dzisiejszego dnia, który rozwinął się za czasów 

Franciszka Józefa. A ci ludowcy pozostawali w tyle. Później ten podział istniał za czasów 

Horkiego. Przeszedł przez II wojnę światową również, mimo że Węgry osłabły i dotrwał 

nawet do, powiedzmy sobie, okresu transformacji. W momencie, kiedy pada socjalizm, kiedy 

następuje nie „okrągły stół” na Węgrzech a „trójkątny stół, nazwany z powodu 3 ugrupowań 
przy nim zasiadających: Socjaliści, Węgierskie Forum Demokratyczne, stronnictwo SDS 

czyli wolni demokraci. Ten podział zaczął się już konstruować w 1989-90 roku. Jak to 

wyglądało? Węgierskie forum demokratyczne było właśnie tymi ludowcami, kontynuowało tą 
linię narodową, linię ludową, a wolni demokraci to byli ci miejscy. To byli właśnie Ci 

przedstawiciele burżuazji pewnej z dużą ilością intelektualistów pochodzenia żydowskiego. I 

kiedy te obie prawicowe partie, które łączyły wtedy przy sobie, przy stole obrad wspólną 
nienawiść do komunizmu, kiedy one stanęły do wyborów, kiedy wygrały wybory, bo wygrały 

wybory MDF czyli forum demokratyczne, i SDS czyli wolni demokraci zajęli drugie miejsce. 

Jedni mieli 165 mandatów w parlamencie, drudzy mieli 91 mandatów w parlamencie nie 

dogadały się ze sobą w sprawie wielkiej koalicji. Tu się zaczęło wielkie pęknięcie w okresie 

transformacji. Socjaliści wylądowali na dalszym czwartym miejscu. Przed nimi była jeszcze 

partia historyczna drobnych rolników a więc też powiedzmy sobie tego nurtu krajowego, tego 

nurtu ludowego. Gdzieś za socjalistami uplasowali się młodzi demokraci FIDESZ, którzy 

wtedy byli wielką partią lewicową, absolutnie lewicującą i dopiero na szóstym miejscu była 

partia chrześcijańsko demokratyczna. W ciągu tych 16 lat od tego momentu nastąpiło zupełne 

podzielenie się Węgier. Mianowicie utworzyły się dwa wielkie skrzydła. Lewica 

socjalistyczna i  prawica, w której nagle ze strony lewej na stronę prawą przeszli młodzi 

demokraci, ten słynny FIDESZ z Viktorem Orbanem tym słynnym liderem. Oczywiście ten 

początkowy kontredans wyglądał identycznie jak u nas. To znaczy cykle czteroletnie były 

zawsze zachowane, ale wygrała naprzód prawica, czyli forum demokratyczne. Następne 

wybory w 1994 wygrali już socjaliści. Po socjalistach w 1998 roku wygrał opozycyjny 

przechodzący na stronę prawą FIDESZ z Orbanem z młodym politykiem, on miał wtedy 35 

lat. Orban zapisał się w pamięci Węgrów jedną rzeczą a mianowicie podczas pamiętnej 

uroczystości pogrzebowej i oddania hołdu Imre Nagyemu, przywódcy powstania w 1956 

roku, wygłosił przemówienie, w którym wezwał wojska radzieckie do opuszczenia Węgier. Ja 

byłem na tym wiecu, było tam 250.000 ludzi na olbrzymim placu „Tysiąclecia 

Węgierskiego”, wyrwał się do tej trybuny, do ostatniej chwili nie było wiadomo czy go 

wypuszczą czy nie i w sposób niesłychanie odważny wygłosił to przemówienie i otrzymał 

huragan braw i pierwszy w krajach socjalistycznych wezwał wojska radzieckie do wycofania 
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się. Zapisał się tym w historii Węgier i do dziś dnia na tym ogromnym wiecowym 

przemówieniu kontynuuje swoją karierę. Jednak FIDESZ rządził tylko cztery lata i przegrał 

oczywiście następne wybory w 2002 roku na rzecz socjalistów, których naprzód poprowadził 

znany przemysłowiec i właściwie bankowiec Peter Medgyessy  ale tylko przez dwa lata bo w 

partii socjalistycznej doszło do załamania politycznego, załamania gospodarczego. Oni 

oczywiście tracili na sondażu i wszystko wskazywało, że poniosą niesłychaną klęskę. I wtedy 

nagle wyskoczył młody człowiek, starszy o jeden rok od Orbana a mianowicie Ferenc 

Gyurcsány. Był on liderem Związku Młodzieży Socjalistycznej na Węgrzech. Był powiązany 

z nomenklaturowymi rodzinami węgierskimi, dobrze się ożenił i zrobił majątek rzędu 

kilkunastu milionów dolarów. Orban też w tym czasie nie próżnował, tzn. prowadził politykę, 
ale dorabiał się jego ojciec, który zakupił większość kopalń boksytu w okolicach Balatonu i w 

ten sposób rodzina Orbanów stała się rodziną bardzo zamożną. W 2002 roku, kiedy 

Gyurcsany naprzód był ministrem sportu i wykorzystał to do zrobienia kariery politycznej. W 

2004 roku został premierem i od tego momentu nastąpiła walka na śmierć i życie między tymi 

dwoma ugrupowaniami, które się wyklarowały. Jednocześnie, co się stało z  siłą początkową, 
forum demokratycznym. Forum demokratyczne się rozpadło. Było zbiorczą partią i ta 

zbiorcza partia początkowo jednoczyła i centrum i prawicę i nacjonalistów. Z tej partii 

wychodziły po kolei różne drobne partie m.in. partia nacjonalistyczna, Istvan Csurka – partia 

nacjonalistów bardzo ostrych, faszyzujących wręcz. Tak dotrwaliśmy do 2006 roku, kiedy 

właśnie obie partie przelicytowywały się w zapewnieniu dóbr dla elektoratu. FIDESZ 

powiedział – dajemy trzynastą emeryturę, socjaliści powiedzieli dajemy trzynastą emeryturę 
to FIDESZ ich przebijał, że dadzą czternastą itd. I tak już powiedzmy sobie te dwie kampanie: 

pierwsza 2002 roku i w 2006 roku nie tylko wywindowały wzajemną nienawiść, ale również 
wywindowały świadczenia socjalne i wydatki, które wpłynęły na stan gospodarki węgierskiej. 

Ja o tych sprawach gospodarczych nie będę mówił, ale będę mówił o tym, że właściwie ta 

kampania, którą obserwowałem wiosną tego roku to świadczyło już o tym, że to jest 

śmiertelne zwarcie tych dwóch nieprzyjaciół. Nienawiść była tak ogromna, że dochodziło na 

poszczególnych wiedzach do bijatyk. Na wiecu 15 marca pod muzeum narodowym już trzeba 

było zrobić premierowi Gyurcsany obstawę i obstawić dachy strzelcami wyborowymi, bo 

były pogłoski, że będzie zamach. Tego samego dnia w operze narodowej odbyło się 
wręczenie wielkich nagród i odznaczeń i tam prezydent prawicowy prof. Laszlo Solyam 

wręczając odznaczenia przedstawicielom lewicy nie podawał im ręki. Natomiast 

przedstawiciele prawicy odbierając odznaczenia z rąk premiera Gyurcsany też mu nie 

podawali ręki. To szło na cały kraj, bo to było transmitowane. Na Węgrzech to nie było 

jeszcze normalne. U nas też chyba jeszcze nie jest, bo podawanie ręki przy telewizji, przed 

kamerami, to z tym nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Tamto było szokujące. Oczywiście to 

wszystko zwiastowało, że następna kampania wyborcza mianowicie kampania samorządowa 

będzie stała już pod znakiem rzeczy niezwykłych. I tak się też stało. Wybory samorządowe, 

które odbywały się 21 października zostały poprzedzone wykradzeniem a właściwie nie 

wiadomo do końca czy wykradzeniem czy sprzedaniem taśm z przemówieniem premiera 

Gyurcsany  do frakcji socjalistycznej. To zebranie odbyło się w maju po wyborach, kiedy 

premier zebrał swoich ludzi i oczywiście ten obóz socjalistyczny był podzielony. Z jednej 

strony była tam mocna część ludzi przekonana o tym, że należy kontynuować tę politykę, jaką 
do tej pory robiono i nie mówić prawdy społeczeństwu. I była druga część tych reformatorów 

popierających Gyurcsany, że wreszcie trzeba to przerwać i wyjść z innym programem, 

programem naprawy gospodarczej. Gyurcsany wygłosił spokojny referat i wtedy rozpoczęła 

się dyskusja. W trakcie tej dyskusji ten beton partyjny mocno zaatakował Gyurcsany i w 

podsumowaniu stracił on opanowanie, użył niedopuszczalnych słów o „kurewskim kraju” o 

łajdactwie, że dość tego. Było to przemówienie, które zostało wygłoszone jeszcze po wypiciu 

jednego czy dwóch koniaków, ale była to kłótnia partyjna. Ten cały obiekt był niesłychanie 
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strzeżony, żeby stamtąd wykonać telefon komórkowy to trzeba było wypłynąć łódką na 

Balaton jeden kilometr przynajmniej, bo tak było to wszystko zrobione, strzeżone. Ale te 

taśmy wydostały się. Wskazuje na to, że te taśmy stały się przedmiotem targu, bo jeden z 

posłów socjalistycznych napisał w jednej ze swoich wypowiedzi, że „chciałby żyć w kraju, w 

którym gdy człowiek chlapnie parę brutalnych słów nie będzie szantażowany i zmuszany do 

wykupienia tych taśm za 600.000 euro”. Ulica budapeszteńska mówi, że to prawica kupiła te 

taśmy za 500.000 euro. Te taśmy zostały opublikowane 15 września a więc w toku kampanii 

wyborczej przed wyborami październikowymi. No i wtedy się zaczęło. Wtedy się zaczęło bo 

eksplozja i brutalność tego przemówienia i naga prawda jaka się ukazała, zbulwersowały 

społeczeństwo. Z jednej strony ludzi zupełnie przyzwoitych, emerytów i tych wszystkich, 

którzy mieli za to wszystko płacić a z drugiej strony elementy skrajne: skinów, kibiców 

piłkarskich. Doszło do ataku na telewizję. Potem potoczyły się te wszystkie rzeczy tak jak się 
potoczyły. Były wybory wygrane przez prawice, potem były zajścia związane z 1956 rokiem i 

właściwie mieliśmy na terenie Budapesztu po raz pierwszy od dłuższego czasu starcia 

uliczne. Proszę państwa ja tylko zakończę jedną rzecz. Ile razy w Budapeszcie jestem to 

oczywiście kupuje wszystkie gazety, wsiadam do tramwaju, do autobusu i sobie tam czytam. 

Nigdy nie wywołało to żadnych takich refleksji towarzyszących podróżnych w stosunku do 

mnie. Ja kupuje zawsze gazetę prawicową i kupuje gazetę lewicową i czytając te dwie gazety 

wiem co się dzieje. Teraz, kiedy wsiadałem do tramwaju i otwierałem gazetę prawicową to 

połowa tramwaju patrzyła na mnie w sposób wrogi. Potem otwierałem oczywiście gazetę 
lewicową i druga połowa tramwaju patrzyła na mnie w sposób wrogi. Tak stałem się wrogiem 

publicznym czytając te obie gazety. Podział społeczeństwa jest w tej chwili dramatyczny. 

Społeczeństwo jest pęknięte. Wszystkie demonstracje, które miały miejsce zostały przerwane 

przez pogodę właściwie. Co się będzie dalej działo trudno przewidzieć. Restrykcje 

gospodarcze są dalej wprowadzane, o których panowie będą mówili prawdopodobnie w dniu 

15 marca, kiedy znów będzie święto narodowe i dojdzie do kolejnych starć. Taka jest moja 

wizja.  

Bardzo dziękuję panie redaktorze. Chciałoby się powiedzieć, że pozostaje jeszcze 

radio i samochód służbowy, to tak z sentymentu. Teraz przed nami Marek Kłoczko, klepsydra 

odwrócona – sytuacja gospodarcza na Węgrzech. Bardzo proszę.  
Dobry wieczór państwu. Słyszymy takie powszechne powiedzenie „Polak, Węgier 

dwa bratanki…” i tak większość z nas sobie myśli, że Węgrzy są tacy sami jak my albo 

prawie tacy sami, w związku z tym zaraz pojawia się pytanie w odniesieniu do dzisiejszej 

sytuacji – Czy Polsce grozi podobna sytuacja dzisiaj, za miesiąc, za trzy lata? Oczywiście ja 

nie mówię, że nie ma zagrożeń, natomiast chciałbym powiedzieć, że to nie jest całkiem tak, że 

i Polak i Węgier to są tacy sami ludzie takiej samej mentalności. A tutaj jak pan redaktor 

Olszański o tym mówił wiele podziałów sięga głęboko w historię. W ukształtowaną 
mentalność społeczną, w pewne procesy i one determinują również zachowania obecne. 

Dlatego pozwolę sobie w takim telegraficznym skrócie gdzie ja widzę podobieństwa Polaków 

i Węgrów a gdzie różnice, oczywiście nie rozwijając tych poszczególnych wątków, ale żeby 

uzmysłowić, że jednak jest wiele podobieństw, ale jest także bardzo wiele różnic. Jak 

popatrzymy na taką generalną sytuację to tysiąc lat historii Węgrzy, ja mówię oczywiście w 

dużym uproszczeniu, Europa centralna, my, mniej więcej podobna wielkość emigracji, 

chociaż trochę inaczej historycznie ukształtowana i mająca inny wpływ. Jeżeli patrzymy z 

kolei na różnicę to my kraj słowiański, oni ugrofinowie. Jest zdecydowana różnica w 

wielkości czy też potencjale kraju. Jesteśmy prawie cztery razy więksi i powierzchniowo i 

ludnościowo. Także w naszych historiach patrząc na te tysiąc lat to możemy wyróżnić takie 

okresy, kiedy byliśmy bardzo do siebie zbliżeni tak jak wieki średnie, okres świetności obu 

królestw, nawet wspólni królowie, tak jak XVIII wiek, pewna schyłkowość, tak jak pierwsza 

połowa XIX wieku czy zniewolenie przez obce państwa, jak okres między wojenny – 
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podobne dążenia, po drugiej wojnie światowej byliśmy w tym samym socjalistycznym obozie 

i od początku lat 90-tych przechodzimy okres transformacji, w którym zmierzamy w tym 

samym kierunku. Było również bardzo wiele różnic w naszej historii. Otóż okupacja turecka 

kilkuset letnia w większości ziem węgierskich. Przełom XIX i XX wieku, czyli od tej ugody 

w 1867 roku do pierwszej wojny światowej, czyli złoty wiek gospodarki węgierskiej, rozwój 

infrastruktury, rozwój gospodarczy, ukształtowanie się mieszczaństwa, pierwsza i druga 

wojna światowa – byliśmy w całkiem innej sytuacji, w całkiem innych obozach. Również rok 

1956 mimo podobieństw jednak tam krwawo stłumione powstanie węgierskie, u nas 

przemiany wewnętrzne. To jednak pokazuje, że jest wiele elementów, które wrosły i w naszą 
mentalność, w system polityczny, w tradycje i kulturę, która nas różni, czyli nie można z tego 

robić takich prostych paraleli, że skoro jesteśmy tak blisko siebie to wszystko musi dziać się 
tak samo. Tak samo, jeśli przejdziemy do gospodarki. Jeżeli popatrzymy na okres gospodarki 

socjalistycznej to były na pewno te same wpływy RWPG nie będę teraz tego rozwijał, myślę, 
że państwo wiecie, o czym mówię. Natomiast było tak, że było bardzo wiele różnic między 

gospodarką polską a węgierską w tym czasie. Po pierwsze całkiem inny punkt startu po 

drugiej wojnie światowej. Oni okrojeni, ale mniej więcej w takim samym obszarze jak przed 

wojną, u nas i przesunięte granice, zniszczony kraj i zniszczona stolica. Po drugie węgierska 

gospodarka była bardziej rozwinięta przed wojną niż polska gospodarka. Inny punkt startowy 

także z tego punktu widzenia. Inna struktura rolnictwa. Oni kolektywizacja u nas prywatne 

rolnictwo. Jednak ważne jest to, że węgierska gospodarka była zawsze bardziej otwarta na 

świat, mająca większe powiązania ze światem, bardziej wyrafinowany ten system powiązań. 
To także wpływało na ich skuteczność także w negocjacjach w ramach RWPG na 

wywalczenie sobie pozycji w tych dostawach pewnych towarów stąd też lepsze zaopatrzenie 

ten, tzw. komunizm gulaszowi jak my to teraz nazywamy i takie bardziej 

drobnomieszczańske podejście mieszkańców kraju szczególnie, że Węgry są innym krajem, 

jeśli chodzi o struktury, niż Polska. To jest Budapeszt i reszta kraju. U nich się mówi 

Budapeszt - prowincja, co nie ma charakteru pejoratywnego. U  nas jest kilka ośrodków i 

ekonomicznie mocnych i wpływających na poziom kraju. I przychodzą przemiany ustrojowe, 

czyli początek lat 90-tych. I znowu pewne tendencje są dokładnie takie same czy pewne 

procesy, czyli przejście do gospodarki rynkowej mniej więcej w tym samym czasie. Wejście 

do NATO. Wejście do Unii Europejskiej. Utrzymanie średnio przeciętnego przyrostu pkb, 

przeprowadzanie kolejnych reform. To jest ten pewien generalny nurt. Natomiast, jeśli 
popatrzymy na pewne istotne, ale szczegóły to jednak brak terapii szokowej na Węgrzech. U 

nas to, co się miało wydarzyć na początku to się wydarzyło i później żeśmy się na ogół 

podnosili do góry przy tym pewnym spowolnieniu na początku lat 2000-cznych. Węgrzy 

wprowadzali delikatne reformy. W związku z tym kryzys 1995 roku, później reformy, później 

zahamowanie reform. Ten proces reformowania z jednej strony był spokojniejszy, ale bardziej 

sinusoidalny. Nie było takiej terapii szokowej jak na początku. Nie było pewnych skutków z 

tym związanych. Np. cały czas bezrobocie na Węgrzech nie było problemem, bo było i jest 

znacznie mniejsze niż w Polsce. Był ten kryzys roku 1995 tak jak powiedziałem. Inaczej 

kształtuje się inflacja. Inflacja na Węgrzech była na początku wysoka, co do ich miar, później 

niższa teraz znowu jest to inflacja rzędu 8-10% przy czym u nas wiemy, że jest poniżej 2% 

przez cały czas. To są wszystko czynniki, które mają wpływ i na decydentów, na 

podejmowane przez nich decyzje i na nie podejmowanie decyzji. Jeszcze może jedna istotna 

kwestia mianowicie pewnej zamożności społeczeństwa, przyzwyczajenia i wzrostu 

otwartości. Otóż po pierwsze ze względu na znacznie mniejsze zniszczenia wojenne Węgrzy 

mieli znacznie większy skumulowany tzw. „kapitał społeczny”, czyli byli bogatsi w sensie 

zasobności materialnej. Po drugie na samym starcie do przemian w roku 90-tym, wówczas 

pkb w Polsce liczone w dolarach na głowę mieszkańca wynosiło 1580 dolarów na Węgrzech 

3580 dolarów, czyli nasz poziom to był 44%. Oczywiście oni nie mieli długiego czasu stanu 
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wojennego, pewnego odcięcia od świata, pewnej izolacji to był także okres ich wzrostu. 

Obecnie dla pokazania pkb polskie jest 6610 węgierskie 9928 czyli jest 66% ale jeżeli 

pokażemy według siły nabywczej to te różnice są znacznie mniejsze dlatego, że u nas jest to 

11500 a u nich jest to 15000 ale jednak troszkę wyżej. Można, więc powiedzieć, że przy tych 

różnicach w cyklach rozwoju gospodarczego myśmy robili szybszy postęp łącznie 

skumulowany, ale jednak ze znacznie niższej podstawy i w dalszym ciągu ten poziom  życia 

Węgier i tych wskaźników jest u nich lepszy. Oczywiście mieliśmy tutaj przed spotkaniem z 

kolegą Tadeuszem dyskusje czy się Węgrom żyje lepiej czy Polakom. Jest to zawsze odczucie 

subiektywne. Na pewno jest większy podział na Budapeszt – reszta kraju. Dynamizm rozwoju 

Warszawy jest większy niż dynamizm rozwoju Budapesztu. Sądzę, że mieszkańcy Warszawy 

żyją lepiej patrząc jednak na całość Polski to jednak wskaźniki nie oszukują, ten poziom życia 

społeczeństwa węgierskiego jest według mnie wyższy. Ja specjalnie zwróciłem uwagę na tą 
otwartość węgierskiej gospodarki, dlatego że otwartość na świat, relacje, eksport, import, 

inwestycje gdzie oni nas w tym biją na głowę, o czym mówi wiele wskaźników to jest nie 

tylko czynnik ekonomiczny. To jest według mnie czynnik kulturotwórczy. To jest czynnik 

lobbowania również pewnymi decyzjami w różnych gremiach międzynarodowych gdzie w 

dalszym ciągu Węgrzy jednak osiągają dobre efekty. W 1995 roku relacja eksportu towarów i 

usług do produktu krajowego brutto wynosiła 23,2% na Węgrzech było to wówczas 44,6% 

czyli dwa razy więcej. Po tych dziesięciu latach w Polsce przy tym dynamicznym eksporcie, z 

którego się cieszymy, mamy 37,6% czyli jest przyrost jak łatwo policzyć około 60%. Na 

Węgrzech jest to 65,1% czyli też zdecydowany przyrost. Nie ma tak, że Węgrzy jako 

gospodarka otwarta, już się tym zadowolili tylko w dalszym ciągu ta gospodarka się otwiera 

no i jeżeli popatrzymy na takie wskaźniki jak komputeryzacja szkół, telefonizacja kraju itd., 

które się na ogół uwzględnia w mierzeniu poziomu czy w różnych rankingach 

międzynarodowych to chyba jednak we wszystkich rankingach międzynarodowych, Węgrzy 

są wyżej od nas notowani. Pokazuje to, oczywiście są mniejszym krajem to może łatwiej im 

się dostosowywać, że te procesy inaczej zachodzą. Myślę, że poza kwestiami kryzysu bo o 

tym tu mówił kolega Olszański, potem będzie już mowa o takich sprawach czysto 

ekonomicznych, to i na nasze miejsce w Unii Europejskiej i nasze dążenia  można powiedzieć 
tak. Gdyby wszystko wrzucić do jednego worka to jesteśmy w podobnej sytuacji. I my mamy 

jeszcze do dokończenia reformy i oni mają jeszcze do dokończenia reformy. I my musimy się 
jeszcze odnaleźć w gospodarce europejskiej i w gospodarce globalnej jako takiej i oni się 
muszą odnaleźć. Jesteśmy na tej drodze, wydaje mi się, akurat na dobrym odcinku. Natomiast 

w pełni podzielam diagnozy mojego kolegi przedmówcy, że jednak sytuacja Węgier w tej 

chwili determinuje ostra walka polityczna, która wynika i ze starych podziałów i z podziałów 

politycznych obecnych i także w dużej mierze z osobowości liderów. No i teraz w zależności 

od tego jak długo ta walka potrwa, jak będzie ostra może to mieć istotny wpływ na sytuację 
gospodarczą Węgier w jakimś tam wymiarze. Wszelkie prognozy na dzisiaj, jeśli chodzi o 

prognozy wzrostu, mam na myśli tutaj pkb, te najbliższe dwa - trzy lata na Węgrzech mówią 
o spowolnieniu, o poziomie w najlepszym wypadku 2-2,5%. Nasze prognozy są znacznie 

lepsze co nie oznacza, że nie mogły by być jeszcze lepsze. Teraz kilka zdań na temat 

stosunków gospodarczych Polska-Węgry. Było takie zjawisko po zmianie ustroju, po 

przemianach, polscy przedsiębiorcy jak i węgierscy przedsiębiorcy otworzyli się przede 

wszystkim na zachód, na Niemcy, na Austrię - na kraje Unii Europejskiej. I obroty między 

nami i kontakty gospodarcze były w takim lekkim uśpieniu, wykazując niewielką dynamikę 
raz dodatnią a raz ujemną, ale na ogół dodatnią. Natomiast nasze gospodarki chyba jakby w 

tym samym momencie dojrzały do tego, że już wypełniły nisze rynkowe,  kontakty w Unii 

Erupejskiej i na zachodzie. Nie potrafią odbudować swoich kontaktów ze względów 

obiektywnych. Kontaktów ze wschodem, chodzi tutaj o Rosję, Białoruś, Ukrainę i nagle 

szukają miejsca do dalszego rozwoju. Stąd w ostatnich latach, mam na myśli tutaj szczególnie 



 7 

ostatnie trzy lata, ten wzrost naszych obrotów jest niezwykle dynamiczny. W tym roku także 

w ciągu pierwszych 10 miesięcy to jest poziom 30% i to jest chyba czwarta najwyższa 

dynamika w sensie obrotów Polski z krajami zewnętrznymi, także te obroty gwałtownie 

rosną. Gdyby się je udało utrzymać to oczywiście było by bardzo dobrze. Kryzys Węgierski, 

który będzie się przekładał na decyzję gospodarczą na pewno może być pewnym istotnym 

hamulcem. Na koniec miałem przyjemność odbycia rozmowy z jednym z najbardziej 

skutecznych węgierskich przedsiębiorców. Nie będę tutaj mówił nazwiska. To nie o to chodzi. 

Rozpoczął on teraz także duże inwestycje w Polsce, ma inwestycje na Węgrzech a także w 

wielu innych krajach. I tak żeśmy rozmawiali o szansach gospodarki węgierskiej i on mi tak 

mówi „..wiesz co tobie to nie wypada tego powiedzieć ale Polska ma znacznie większe szanse 

rozwojowe dlatego, że wy jesteście bardziej moralni niż my”. Ja mówię „Miło mi słyszeć, ale, 

na czym tę tezę opierasz?”. On miał na myśli pewne morale pracy. Powiedział, „Kiedy ja 

prowadziłem budowy na Węgrzech i pracowało dla mnie kilka czy kilkanaście firm to na 

koniec dnia pracy każdy robotnik i każda firma zamykała na kłódkę swoje narzędzia chowała 

bojąc się, że następnego dnia mogą zmienić właściciela. A prowadziłem dużo inwestycji w 

Katowicach i tam 60-ciu podwykonawców pracowało z nami i zauważyłem, że oni tam w 

ogóle nie zamykają narzędzi tylko zostawiają, następnie przychodzą i dalej kontynuują pracę. 
I tę właśnie tezę z lubością opowiadam także w Polsce dla podbudowania morale naszych 

przedsiębiorców”. A na to jeden mówił „No tak, ale to było w Katowicach czy na Śląsku”. 

Być może, że jest to nadmiernie uproszczony pogląd. Dziękuje. 

Dziękuję bardzo i przed nami kolejne wystąpienie. Pan Bogusław Grabowski. Bardzo 

proszę.  
Dziękuję bardzo. Ja przejdę to części ekonomicznej trochę później, ale po wystąpieniu 

pana redaktora, który pokazał tło społeczne i polityczne, które prowadziło nieuchronnie do 

obecnej sytuacji politycznej, chcę też troszeczkę od tego wyjść i odpowiedzieć dzięki temu 

m.in. na pytanie czy u nas taka sytuacja jak obecnie panuje na Węgrzech mogła się do tej pory 

pojawić i czy może się pojawić w przyszłości? Wydaje mi się, że zdecydowanie nie i 

postaram się uzasadnić tą tezę. Ja myślę, że startując w proces transformacji, zresztą i 

obecnie, nasza struktura obecna jest zdecydowanie mniej sprzyjająca reformom. 

Zdecydowanie mniej, predystynowała i predestynuje nas do tego żebyśmy byli liderami 

przemian. Musiałbym to na jakiejś tablicy rysować. Polska struktura społeczna ma bardzo 

charakterystyczną cechę, która odróżnia nas od innych krajów Europy środkowo – 

wschodniej, a na pewno zdecydowanie odróżnia nas od krajów wysoko rozwiniętych i dlatego 

jak ja w kontekście polskim słyszę pojęcia lewica, prawica czy na przykład duży 

współczynnik chwiejności politycznej to ja myślę, że politolodzy, socjolodzy za dużo czytają 
literatury zachodniej, biorą pojęcia i definicje nie z tego świata i aplikują do naszej 

rzeczywistości. Otóż cechą charakterystyczną polskiej struktury społecznej jest ogromna ilość 
tej części społeczeństwa, która ma poglądy narodowo-prawicowe, narodowo-katolickie w tym 

wyborze światopoglądowym z jednoczesnym podejściem bardzo roszczeniowym żeby nie 

powiedzieć populistycznym do gospodarki. Jak państwo sobie narysują układ współrzędnych 

osi: wybory ekonomiczne od populizmu do liberalizmu a na drugiej te wybory, powiedzmy 

sobie, te wybory ideowo polityczne, od to co się nazywa prawicowością na górze takiej 

postawy narodowo katolickiej do liberalnego ateizmu na dole, to tak naprawdę największa 

część społeczeństwa jest w tej ćwiartce gdzie mamy właśnie tą bardziej populistyczną część o 

poglądach narodowo-katolickich. Z czego to się bierze? To jest tak jak z korzeni węgierskich, 

ta struktura, o której mówił pan redaktor, u nas bierze się to z historii. Poglądy się biorą z 

niskiej wiedzy ekonomicznej, która się bierze z praktyki. U nas nie było przez kilkadziesiąt 
lat gospodarki rynkowej ani na uniwersytetach, ani w sklepach, w związku z tym trudno żeby 

się ktoś jej nauczył. Ludzie się uczą na uniwersytetach nie ekonomii, tylko chodząc do pracy i 

robiąc zakupy. Tradycje narodowo - katolickie skąd się biorą to tego nie muszę tłumaczyć. 
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Ale też, dlatego ta struktura społeczna tak naprawdę we wszystkich wyborach, i 

zdecydowanie we wszystkich wyborach dominują kryteria ekonomiczne przy dokonywaniu 

wyboru politycznego, dlatego ja się nie zgadzam z politologami kiedy mówią o rekordowym 

współczynniku chwiejności wyborczej w Polsce, który niby osiągnął swoje apogeum w 

wyborach z przed roku gdzie ponad 40% społeczeństwa przesunęło się z „lewa na prawo”. 

Jak część wyborców głosująca na partie prawicowe w ostatnich wyborach głosuje na 

lewicowych i odwrotnie? Podobnie pobiliśmy rekord boliwijski z początku lat 80-tych. 

Rekord europejski 12% w Hiszpanii też w latach 80-tych. Co to znaczy, że jeżeli było pół na 

pół to teraz jest powiedzmy sobie pięćdziesiąt parę do czterdziestu paru? Czyli ogromna 

różnica. U nas to przesunięcie było niby, jeżeli używać tych pojęć lewica i prawica, ponad 

40%. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że polska struktura społeczna jest w tym znaczeniu 

dość stabilna, choć bardzo specyficzna. I tak naprawdę dominuje wybór ekonomiczny, 

dlatego większa część społeczeństwa głosuje na partie, które zawsze przed wyborami tak 

naprawdę obiecują gruszki na wierzbie. I wszystko jedno czy to było SLD najpierw czy 

później był AWS, czy później było SLD, czy później Prawo i Sprawiedliwość. Ja mówię o 

większości. Z tym, że mamy jedną cechę charakterystyczną, która kto wie czy nie zrodziła się 
jeszcze pewnie od KOR-u a później na pewno w „okrągłym stole”. To znaczy mamy elity 

polityczne, które coraz mniej, ale na początku były zdeterminowane procesem cywilizowania 

i reformowania kraju. Dlatego każda kolejna ekipa dochodząc do władzy racjonalizuje się w 

procesie sprawowania władzy. Tak naprawdę mamy jeden negatywny tego skutek, znaczy 

mamy wzrost nieufności do życia publicznego ze strony elektoratu, ludzie się czują się coraz 

bardziej oszukani bez względu na to, kto rządzi to jest to samo. Co innego obiecują, co innego 

robią i nas oszukują. To znaczy racjonalizujące się w procesie sprawowania władzy mniej 

robią to, co obiecywali a bardziej, szczególnie w tym wymiarze ekonomicznym, realizują to, 

co powinno się realizować żeby modernizować kraj i poprawiać jego pozycję konkurencyjną. 
Ja nie będę mówił całej listy co poszczególne partie obiecały, ja mówię o tych co miały 

większość w koalicji bo żadna partia nie rządziła samodzielnie a co w rzeczywistości robiły. 

Proszę przypomnieć sobie wystąpienia AWS-u przed i podjęte reformy po wyborach. Proszę 
przypomnieć sobie to co mówił Leszek Balcerowicz przed wyborami i końcówkę, czyli 

działania prof. Hausnera już nie mówiąc o czymś takim, że sam przewodniczący Leszek 

Miller był zwolennikiem podatku liniowego pod koniec sprawowania władzy przez SLD. I 

proszę popatrzeć na to, co obiecywało Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami a co 

faktycznie realizują. To nie jest tak, że nagle te partie w procesie sprawowania władzy stają 
się reformatorskie. Ich zapał jest coraz mniejszy. Począwszy od 90-tych, ale zdecydowanie 

nie realizują tych wszystkich sprzyjających dla gospodarki obietnic, które wygłaszali podczas 

kampanii wyborczych. Moim zdaniem nasza struktura społeczna jest mniej sprzyjająca i to, 

co się wydaje szokujące, zachowanie elit politycznych jest na tle tej struktury bardziej 

odpowiedzialne np. niż na Węgrzech. Moim zdaniem obecna struktura polityczna jest w tym 

znaczeniu najlepsza, że jest najbardziej demokratyczna, bo najbardziej odpowiada polskiej 

strukturze społecznej bez względu na to jak byśmy nie oceniali skutki obecnej struktury 

politycznej to moim zdaniem w Polsce jest silniejsza rola dialogu społecznego i otwartej 

dyskusji. To jest bardzo istotna rzecz. Ja wielokrotnie jeździłem na najróżniejsze konferencje, 

widzę tutaj niektórych pracowników Narodowego Banku Polskiego i oni to potwierdzą, na 

wszystkich konferencjach narodowych Węgrzy patrzyli się na nas z góry. U nich zawsze było 

dobrze. Nigdy nie było krytyki tego, co się dzieje na Węgrzech w żadnym referacie. Zawsze 

widzieliśmy wyższość polityki makroekonomicznej Węgierskiej nad każdą inną. Polacy 

bardzo często na konferencjach nie tylko krytycznie podchodzili do naszej rzeczywistości, ale 

wręcz przebijali się w krytyce bijąc się między sobą na konferencjach międzynarodowych. To 

spowodowało, że u nas była o wiele silniejsza presja np. środowiska ekonomicznego na brak 

podejmowania reform. Na Węgrzech ekonomiści nie krytykowali rządzących za politykę 
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fiskalną, która była tam nieporównywalnie gorsza i każdy zresztą rodzaj polityki poza 

infrastrukturalną w Polsce. Bo punkt startu w Polsce był o wiele mniej sprzyjający 

poprawieniu konkurencyjności. Obciążenie tzw. przemysłami schyłkowymi, problemami w 

rolnictwie także to jest nieporównywalna rzecz. Oczywiście tutaj kraje skandynawskie można 

powiedzieć, że wystartowały z końca naszych reform. Ich punkt startu był zupełnie inny. Nie 

ma hut, nie ma górnictwa itd. Rozwiązania instytucjonalne – na tym tle nasze rozwiązania 

instytucjonalne w polityce fiskalnej i w polityce pieniężnej jawią się bardziej jako 

zabezpieczające przed tego typu sytuacją kryzysową. Mamy konstytucyjne rozwiązania 

chroniące przed skutkami skrajnie nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej. Oczywiście my 

możemy sobie powiedzieć, że to można obejść. Jeżeli ktoś tak powie to czy łatwo jest zmienić 
konstytucję teraz? A czy był kiedykolwiek moment, że łatwo ją było zmienić? A mamy 

zabezpieczenia konstytucyjne przed nadmiernym deficytem, mamy zapisy konstytucyjne 

chroniące przed nadmiernym długiem publicznym. Na Węgrzech tego nie ma. Polityka 

pieniężna – Polski Bank Centralny od strony instytucjonalnej. Oczywiście, że Węgrzy 

spełniają europejskie standardy niezależności banku centralnego, ale również spełnia je bank 

Anglii, w którym prezes banku centralnego był powoływany przez ministra skarbu. U nas 

ogromną rolę grały rozwiązanie instytucjonalne. Nasze rozwiązanie instytucjonalne w sposób 

bardziej pełny gwarantują niezależność Banku Centralnego i praktyczną realizacją tej 

niezależności, tutaj nie będę się chwalił, ale przez pierwszą Radę Polityki Pieniężnej, poszła 

jeszcze dalej. No trzeba pamiętać, że my żyliśmy w kraju, w którym polityka pieniężna w 

kluczowym momencie była pod szczególnym atakiem nie tylko lobby eksportowego, ale 

przede wszystkim większości rządzącej. Na Węgrzech było to samo. Natomiast tam Bank 

Centralny, Rada Polityki Pieniężnej ustępowała i przed lobby eksportowym w rządzie i przed 

presją ministra finansów w polityce kursowej i w polityce stopy procentowej. Miało to 

sprzyjać eksportowi, miało to sprzyjać wzrostowi gospodarczemu. Wyniki można sobie łatwo 

porównać. Gdzie była większa od tego czasu dynamika eksportu i co przed nami? Gdzie była 

większa dynamika wzrostu gospodarczego i co przed nami? Ja chcę powiedzieć, że żyliśmy w 

kraju, w którym jeden z ministrów finansów, późniejszy premier, skazywał w ataku na bank 

centralny węgierską politykę pieniężną wzorzec do naśladowania, to trzeba o tym pamiętać, 
czyli praktyczne prowadzenie polityki pieniężnej, polityki fiskalnej. Ja jestem krytykiem 

polskiej polityki fiskalnej, z całą odpowiedzialnością mogę to powiedzieć. Polska polityka 

fiskalna nigdy nie była tak nieodpowiedzialna jak węgierska.  

Kiedy bezrobocie bardzo szybko spada, kiedy płace realne rosną powyżej 5%, inflacja jest 

poniżej lub w okolicy 2% i deficyt w obrotach bieżących 2% w dwójnasób pokryty napływem 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To naprawdę nie ma lepszej sytuacji do 

reformowania finansów publicznych niż teraz. Węgrzy mieli, może nie aż tak sprzyjającą 
sytuację, ale również wtedy, kiedy ona była sprzyjająca reformom nie reformowali. 

Oczywiście jako ekonomista zawsze będę mówił, że trzeba reformować w najlepszym 

momencie i zawsze to będę powtarzał, ale jako zarządzający też firmą i każdy z nas bierze też 
udział w życiu gospodarczym i rodzinnym, wiemy, że naprawdę trudno się puścić do galopu 

wtedy, kiedy jest czas na odpoczynek, bo sprzyja temu sytuacja i rzadko w historii 

gospodarczej świata zdarzały się głębokie reformy gospodarcze wtedy, kiedy było dobrze. 

One są przeważnie pod presją negatywnych wydarzeń i idącą za tym presją społeczną. W 

momencie, kiedy gospodarka węgierska rosła dość szybko jak węgierskie standardy, to jest 

trochę ponad 4%, w latach 1998-2001 wtedy deficyt finansów publicznych zawsze był 

powyżej 4% w okolicach 5%. W momencie, kiedy trochę spowalniała do 2-3% wtedy on 

dochodził do 8% a nawet teraz do 9%. No to najwyższy poziom deficytu był wtedy, kiedy 

była bardzo niesprzyjająca sytuacja w zakresie wzrostu gospodarczego na świecie, do tego 

bardzo silna śruba monetarna prowadząca do świadomej, silnej dezinflacji. Nie ulega kwestii, 

że to, co zrobiła rada polityki pieniężnej to nie robiła tego przez przypadek albo nie wiedząc, 
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co robią. W pełni była świadoma. Wiedzieliśmy również, że będą tego koszty, 

obserwowaliśmy te koszty. Tempo wzrostu gospodarczego przez dwa lata spadło do poniżej 

2%, dokładnie do 1,3% właśnie po to by Polska gospodarka od strony zrównoważenia 

konkurencyjności była przygotowana do unii gospodarczej. Teraz nikt nie zwraca uwagi, że 

rozwijamy się w tempie 5%, bezrobocie spadło według BEL-u do 13%, pewnie w 

rzeczywistości jest jeszcze troszkę mniejsze i mamy poniżej 2% inflacji, niższą stopę 
procentową niż w Stanach Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii, a niedawno wicepremierzy 

chcieli dofinansowywać dwudziestoletnie kredyty hipoteczne w stopach przekraczających 

12%. I wszystkim się to wydaje oczywiste, ale trzeba było tamtej drakońskiej terapii żeby 

było tak. Trzeba było dwa lata kosztów żeby teraz mieć lata korzyści. Węgrzy i w tamtym 

okresie, ja mówię o tamtym okresie, bo przy również niesprzyjającej sytuacji zewnętrznej – 

kryzys rosyjski, spadek eksportu na rynki wschodnie, spowolnienie całej gospodarki 

wschodniej, nasz deficyt finansów publicznych dochodził do 5,5-6% w zależności od tego jak 

go liczyć. Oczywiście możemy powiedzieć, że budżet na następny rok przy tym wzroście 

gospodarczym, ja się całkowicie podpisuje pod prezesem Balcerowiczem, jest budżetem 

nieodpowiedzialności. Szczególnie jak jest konstruowany przez specjalistów to nie powinien 

być taki. On nie daje 5% deficytów, które się przerodzą w 9% wtedy, kiedy gospodarka za 

ileś tam lat zwolni. Czyli kształt polityki fiskalnej na pewno był mniej nieodpowiedzialny. 

Trzeba zwrócić uwagę, ale to tak jak mówię, w związku z trochę mniej sprzyjającą strukturą 
społeczną pewnie, on był w strukturze gorszej od węgierskiego. W wydatkach węgierskich 

było i jest nieporównywalnie więcej wydatków na infrastrukturę. Wydatki węgierskie są 
elastyczne, czyli nie ma takiego dużego udziału wydatków na transfery socjalne i więcej jest 

wydatków na infrastrukturę. Nie mniej na procesy gospodarcze ma wpływ ogólny poziom 

restrykcyjności polityki fiskalnej i na końcu polityka pieniężna. Jeszcze dwa zdania. Przy 

naszej polityce pieniężnej nie tylko mniejsze jest prawdopodobieństwo negatywnych skutków 

nieodpowiedzialności polityki fiskalnej, ale mniej prawdopodobna jest nieodpowiedzialna 

polityka fiskalna. Przy pełnym upłynnieniu kursu i urynkowieniu całej tej polityki skutki dla 

rynków finansowych byłej polityki fiskalnej, a poprzez rynki finansowe w sprzężeniu 

zwrotnym negatywne skutki dla rządu, nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej natychmiast 

widać. Nieodpowiedzialna – natychmiast widać. Deprecjacja kursu, wzrost rynkowych stóp 

procentowych czyli wzrost kosztów obsługi długu czyli chcąc więcej wydawać mamy od razu 

mniej na to żeby więcej wydawać. Czyli przy tak urynkowionej polityce, która zresztą 
doprowadziła i tak do niższej inflacji przy niższych stopach procentowych, mamy większe 

sidła, większe lejce rynku narzucone na działania rządu. Dlatego moim zdaniem sytuacja 

węgierska w Polsce po prostu nie mogła się zdarzyć i nie morze się zdarzyć co nie znaczy, że 

mamy się uspakajać między innymi dlatego, że cały czas chodzimy, zrzędzimy i krytykujemy. 

Powinniśmy to robić jako ekonomiści, między innymi dlatego się nie zdarzyło i nie zdarzy. 

Bardzo dziękujemy za tę pierwszą część za te wprowadzenia. Ja tylko nie wiem czy z 

zapisu naszej dyskusji ze stenogramem mamy wykreślić czy podkreślić ten fragment, że skoro 

jest tak dobrze to już niczego nie reformujmy. Czy bardziej ekonomista czy bardziej 

menadżer? Zgodnie z tradycją drugą część naszego spotkania będzie moderował prezes 

Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, któremu teraz oddaję głos. Bardzo 

proszę panie prezesie.  

Dziękuję bardzo. Szanowni państwo. Ja chciałbym kilka takich obrazów państwu 

pokazać. W czasie wydarzeń na Węgrzech, tych ostatnich, byłem na urlopie i w związku z 

tym byłem w dużej mierze skazany na to żeby oglądać te wydarzenia bo to było coś 
szokującego dla mnie. To co się tam dzieje z dnia na dzień i poza tymi obrazami 

pokazującymi głęboki podział społeczeństwa, zastanowił mnie jeden wywiad z premierem, 

który gdzieś tam późną nocą widać nagrywany, bardzo zmęczony człowiek mówi: „Jesteśmy 

jedyną siła polityczną, która jest w stanie wyprowadzić i przyprowadzić ten kraj w 
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najbliższych miesiącach i kilku latach z sytuacji kryzysowej. To było szokujące oświadczenie 

bo tu żądanie dymisji, wręcz ogromne zamieszki, ogromny bunt społeczny i jednocześnie na 

początku, kiedy jeszcze zwolennicy nie byli do końca w jednej linii, takie oświadczenie do 

sieci międzynarodowej. Drugi obraz to, jest tuż po urlopie, mieliśmy spotkanie Federacji 

Bankowej Unii Europejskiej w Berlinie w związku z tym umówiłem się specjalnie na 

rozmowę z sekretarzem generalnym Związku Banków Węgierskich żeby się dowiedzieć co 

tam się dzieje jakie mogą być tam perspektywy. On zwrócił uwagę na kilka takich kwestii. Po 

pierwsze na bardzo trudną sytuację jeśli chodzi o ilość zaplecza intelektualnego rządzących 

na Węgrzech. Niestety od kilku lat sytuacja z ich obserwacji doprowadziła do tego, że w 

istocie rzeczy potwierdził, że jedyną siłą która była i jest w stanie prowadzić Węgry w 

najbliższych miesiącach to jest premier i jego ugrupowanie ale to co było dramatem kiedy 

zadawałem pytanie o innych ugrupowaniach to po pierwsze była to taka ocena, że nie ma w 

tych ugrupowaniach przekonywujących recept, pewnych strategii, pewnych programów, które 

można by przedstawić i dzięki nim wyprowadzić kraj z sytuacji kryzysowych. Czyli on 

niejako to potwierdzał. Jednak był trzeci obraz i to jest ostatni, który chciałbym państwu 

pokazać. Na Węgrzech dochodziło do bardzo poważnych starć, do zniszczeń, do gróźb. Ale 

proszę sobie wyobrazić w czasie tego spotkania berlińskiego, ile razy Polska była bohaterem 

tego spotkania. Otóż na dwa dni obrad, ale tak naprawdę na 24 godziny w wystąpieniach 

oficjalnych przedstawicieli prezydencji niemieckiej oraz komisji europejskiej Polska była, nie 

chcę powiedzieć negatywnym ale przedmiotem troski sześć razy wypowiadana. Na różne 

okoliczności i ani razu Węgry. To był dla mnie szokujący obraz. Tam się walił rząd, groźba 

jakiegoś totalnego kryzysu i bójek, natomiast ci którzy przygotowują prezydencje ci którzy 

dyskutowali o programie co trzeba zrobić, przede wszystkim koncentrowali w wypowiedziach 

otwartych. Co było w wypowiedziach nie otwartych wypowiadanych w czasie tego spotkania, 

nie chciał bym mówić ale były to wypowiedzi jeszcze większej troski o to dokąd i w jakim 

kierunku zmierzać będzie Polska. Nie mówię tego specjalnie tylko muszę powiedzieć, że z 

tego obrazku objawiło mi się to jak wielką uwagę nasi rozmówcy i nasi partnerzy z różnych 

krajów przywiązywali do tego w jakim kierunku ukształtuje się i w jakim kierunku będą 
podejmowane reformy w Polsce. Zapraszam państwa serdecznie do wypowiedzi. Tradycyjnie 

nasze spotkanie będzie trwać do godziny 19.00 . Później zapraszamy na poczęstunek. Proszę 
bardzo. Wątków i kwestii było bardzo wiele. Proszę bardzo pan prezes Zbigniew Karcz.  

Przede wszystkim chciałem podziękować prelegentom za bardzo ciekawe wystąpienia. 

Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na kilka elementów. Pierwsze to, że w ostatnich 

miesiącach mieliśmy zgromadzenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego Banku 

Światowego, przyjeżdżały misje, które sporządzały coroczne raporty w tym również w 

Polsce. Przy tym małe podsumowanie. Z dorocznej konferencji funduszu przewodniczący 

zapowiedział, że fundusz i Bank Światowy wzmożą nadzór nad gospodarkami członków tych 

organizacji no praktycznie nad całym światem dzisiejszym. Stworzy się taki międzynarodowy 

nadzór bankowy. Jakoś tego nie widać, dlatego że przez ostatnie dni specjalnie chciałem coś 
znaleźć na stronach i Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, tak 

jak mówił pan prezes, cisza w eterze. Tam się nic nie dzieje. Chociaż środowiska banków 

komercyjnych i przedsiębiorstw jakoś reagują chyba bardziej nerwowo, bardziej ostrożnie 

jeśli chodzi o sytuacje na Węgrzech. Stąd też taka moja uwaga wyrażona trochę ze smutkiem, 

że te międzynarodowe organizacje wbrew zapowiedziom i wbrew sugestiom, które były i są 
zgłaszane od wielu lat, jakoś nie dostarczają informacji ostrzegających z wyprzedzeniem. 

Takim wyprzedzeniem, aby zarówno kraj, którego to może dotyczyć jak i jego partnerzy 

mogli na czas podjąć określone działania czy przeciwdziałania. Druga uwaga. Otóż ja jestem 

trochę mniej optymistyczny niż profesor Grabowski. Jeśli chodzi o brak możliwości 

przeniesienia tych negatywnych skutków, tych zjawisk, które wystąpiły na Węgrzech, na 

teren Polski. Otóż te rozwiązania instytucjonalne. No fakt, że my je mamy ładniej rozpisane. 
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Są tam odpowiednie zapisy konstytucyjne. To prawda. Tylko muszę powiedzieć, że jakoś 
mam małe zaufanie do takich zapisów. Dlatego, że również w krajach zachodnich o dużo 

większym doświadczeniu niż Polska wymyślono kreatyną księgowość. U nas też się zmienia 

praktycznie co kilka lat, jeżeli nie częściej i system prezentacji budżetu i system prezentacji 

danych statystycznych gdzie bardzo trudno rzeczywiście połapać się w dynamikach 

prezentowanych pod niby tymi samymi tytułami główkami w tabelach statystycznych. 

Chciałbym również zwrócić uwagę, że coś mi się wydaje iż trudno być optymistycznym, 

jeżeli kraj który ma 10 milionów ludności w tej chwili, mówię o Węgrzech oczywiście, ma 

gdzieś 105 miliardów dolarów zadłużenia zagranicznego. Prawda, że w związku z moim 

życiorysem i doświadczeniami własnymi ja jestem lekko uczulony na wartość zadłużenia i 

nadwartościowego kursu, no ale niestety fakty są faktami. I jeżeli do tego dołożymy, że w 

przypadku Węgier mniej więcej 80% eksportu jest realizowany przez firmy zagraniczne 

działające na Węgrzech, dla porównania w Polsce jest to około 60%, to każde wahnięcie na 

rynkach światowych lub wahnięcia w tych organizacjach, globalne może zupełnie wywrócić 
gospodarkę węgierską a przynajmniej znacznie utrudnić. Zresztą odnosi się to też do sytuacji 

w Polsce chociaż w mniejszym stopniu. I ostatnia uwaga jeśli chodzi  już o takie historyczne 

wspominki. Aktywność delegacji Węgierskich i prezentowanie danych przez węgierskich 

przedstawicieli, ekonomistów na różnego rodzaju zgromadzeniach. No rzeczywiście ja 

pamiętam, że w 80-tych i 90-tych latach było tak samo, że Węgrzy byli wszędzie, że Węgrzy 

byli chwaleni. Sytuacja wyglądała tak jak została przedstawiona. Przynajmniej znaczna część 
z nas pamięta jak było i trzeba powiedzieć, że chyba to zostało do dzisiejszego, dnia z tym, że 

zarówno wtedy jak i dziś w związku z tym można mieć jeszcze znacznie więcej wątpliwości 

co do danych, które są oficjalnie prezentowane.  

Bardzo dziękuję. Pan prof. Krzysztof Jasiecki. Członek kapituły naszego klubu.  

Kilka pytań komentarzy. Pierwsze. Szerszy problem, mianowicie jeśli patrzeć na 

kraje, które były porównywane: Polska - Węgry można do tego dorzucić Republikę Czeską i 
Słowację. Do niedawna były to kraje wiodące w procesie reform. Mam pytanie do panów 

jako znających się szczególnie na Węgrzech i nie tylko. Mianowicie w świetle aktualnych 

analiz na przykład Banku Światowego był prezentowany raport doing business, na przykład 

ostatnio, pojawiła się teza reform, które były przeprowadzane pod kontem członkostwa w 

Unii Europejskiej, że ten efekt wygasł i nie przypadkowo w Polsce, na Węgrzech, w 

Czechach, na Słowacji widać wyraźnie, że jakby para poszła w gwizdek. Są rządy albo nie 

realizujące reform albo wstrzemięźliwe wobec dotychczasowego kierunku. Z kolei porównuje 

się z Bułgarią czy Rumunią, które nadrabiają poprzednie zaległości. Jak panowie oceniacie 

ten problem, ponieważ to jest część większej całości i kolejnych fal różnych reform w 

różnych krajach. Ci, którzy byli pierwsi potem jakby spowalniają a ci, którzy byli w tym 

procesie jakby zatrzymani albo w ogóle w to nie wchodzili teraz mają większą dynamikę i czy 

to nie będzie jakieś zagrożenie bo tak się o tym też dyskutuje. Wejście Bułgarii i Rumunii od 

pierwszego stycznia do Unii to czy oni nie staną się bardziej konkurencyjni w pewnych 

aspektach, biorąc pod uwagę większą dynamikę reform wewnętrznych na co zwraca uwagę 
Bank Światowy, a nie jest to jedyna instytucja. Więc to jest pierwsze zagadnienie. Druga 

kwestia, to jest pytanie o stopień podmiotowości węgierskiej gospodarki. Tu się pojawiały 

osoby, które są szczególnie predysponowane do tego jako liderzy gospodarki nie tylko na 

Węgrzech. Ja mam doświadczenie takie, ponieważ uczestniczyłem w projektach badawczych 

międzynarodowych, dotyczących elit biznesu w krajach Europy środkowo-wschodniej i moi 

koledzy węgierscy mówili, że z nimi jest pewien problem. Mianowicie, że trudno mówić o 

węgierskiej autonomicznej elicie biorąc pod uwagę stopień przejęcia przez koncerny 

gospodarki węgierskiej. Interesuje mnie, jak sami Węgrzy to widzą i jak panowie to widzicie? 

Na ile oni są podmiotowi biorąc pod uwagę, że to jest mniejszy kraj przy ich skali biznesu. Bo 

jak się porównuje w rankingach np. wielkość korporacji to są takie kraje jak Słowenia, które 
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mają jakieś aktywne podmioty, to interesuje z polskiej perspektywy, ponieważ jest ich 

relatywnie mało w stosunku do wielkości kraju. Jak panowie to widzicie z węgierskiej 

perspektywy? Uwaga do pana Grabowskiego. Tutaj problem struktur społecznych. Ja jestem 

socjologiem stąd mnie to szczególnie interesuje. To jest oczywiście problem szerszy całego 

naszego regionu, można to porównać z Ameryką Łacińską. Jest kłopot taki, państwa, w 

których klasa średnia jest słaba, tradycje były albo rolnicze albo selektywnego 

uprzemysłowienia niedokończonego na ogół, mają problem po prostu z tendencjami 

populistycznymi odrzucającymi reformy rynkowe. Tutaj można dyskutować, czy 

rzeczywiście Węgrzy mają lepszą sytuację od nas w tym zakresie, czyli teoretycznie łatwiej 

powinni decydować się na programy reformatorskie zwłaszcza, że jest wyższy poziom 

rozwoju jak się porównuje wskaźnikami unijnymi. I może ostatnia rzecz do pana prezesa 

Pietraszkiewicza apropo wizerunku Polski. To jest bardzo interesujący problem. Była uwaga 

jak się komentuje Węgry a jak się komentuje Polskę. Ja byłem niedawno w Sztrasburgu na 

konferencji Rady Europy i muszę powiedzieć, że problem z Polską polega na tym, że w Unii 

Europejskiej kraje się odczytuje przez pryzmat zachowań przywódców państwa bardzo 

często. Ich cząstkowych postulatów. Czyli ktoś np. proponuje wprowadzenie kary śmierci, 

przekonuje do tego papieża albo ktoś inny mówi, że może by znieść teorię Darwina w 

szkołach, to są rzeczy może odległe od gospodarki sensu stricte, ale one powodują, że na 

arenie międzynarodowej komentuje się, że jest to kraj, w którym dzieje się coś innego. Może 

nie w sferze gospodarki, ale jeśli dyskutuje się w sferze publicznej tak jak w Polsce problemy 

świadczące o tym, że jakoś nie do końca akceptujemy unijne standardy to myślę, że to jest 

jedna z przyczyn takiego widzenia tych problemów, że my jesteśmy bardziej krytycznie 

widziani niż np. Węgrzy, choć z punktu widzenia ekonomicznego mamy lepszą sytuację. 
Tyle, że z tego, co wiem Węgrzy nie wygłaszają tego typu postulatów na forum publicznym. 

Myślę, że to jest w tym zakresie ich przewaga, nawet przy gorszej sytuacji gospodarczej 

bardziej jakby przewidywalni politycznie. Dziękuję.  
Bardzo proszę. Pan prof. Andrzej Bober.  

Ja mam jedno proste pytanie, chociaż nie wiem, do którego z panów je zaadresować. 
Otóż zarówno z relacji prasowych jak i z tego, co tutaj usłyszeliśmy by wynikało, że w dniu, 

kiedy te taśmy zostały opublikowane społeczeństwo węgierskie zobaczyło nagą prawdę. 
Takie sformułowanie tutaj padło. Otóż chciałem się zapytać czy w związku z tym moim 

spostrzeżeniem obserwatora z zewnątrz, wynika taka konkluzja, iż do tamtej pory 

ministrowie: ministerstwo gospodarki, ministerstwo finansów, urząd statystyczny ukrywały 

ten stan, czy też Węgrzy byli na tyle leniwi, że nie chcieli zaglądać do komunikatów z tych 

instytucji? To samo dotyczy się instytucji międzynarodowych, które o ile się orientuje nie 

notowały sygnałów o tym, że gospodarka węgierska znajduje się w takim stanie jak to 

przedstawiały tamte taśmy. Dziękuje bardzo.  

Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan prezes Kowak.  

Ja mam bardzo krótkie pytanie. Obserwujemy teraz ciągły systematyczny proces 

wzmacniania się waluty narodowej w stosunku do podstawowych, zasadniczych walut 

obcych. Moje pytanie jest związane z wątpliwościami, od czego jeszcze ten proces zależy? Bo 

na pewno nie od jednej przyczyny, ale na pewno jakaś główna jest. Czy on zależy od 

kierunków przypływów i odpływów kapitałów zagranicznych czy i w jakim stopniu i zależy 

od stanu, rozwoju i siły gospodarki narodowej jako takiej? Mnie się wydaje, że te proporcje 

między zależnością ruchów kapitału finansowego a powiedzmy sobie potencjałem i rozwojem 

gospodarki narodowej, te proporcje perspektywicznie nie są najlepsze. Ale mogę się mylić. 
Dziękuję bardzo.  

Bardzo dziękuję panie prezesie. Proszę bardzo. Pan prezes Józef Kozioł. 

Bardzo dziękuję za te bardzo interesujące wystąpienia panów. Mam pytanie do pana 

redaktora Olszańskiego. Chciałbym prosić o bardzo autorytatywne pańskie stanowisko na te 
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wypowiedzi prof. Grabowskiego, że nam nie grozi tego typu sytuacja. Czy pan z całą 
pewnością wyklucza? Mówię o sytuacji politycznej dwóch sił zwalczających się, które mają 
zbliżone w dużym stopniu korzenie. Tak zrozumiałem pana tezę, bo pewne symptomy są, 
wydaje mi się, zastanawiające. A jeśli tak to czy ta teza jest prawdziwa? Nie dziwię się, że po 

tych znanych sytuacjach, o których mówił też pan prezes Pietraszkiewicz, dość cicho jest na 

temat tych doświadczeń ostatnich miesięcy. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, za którą 
chciałem podziękować w szczególności to za tezę, że mamy zapory instytucjonalne, że 

jesteśmy bogatsi o instytucjonalne rozwiązania, które chronią przed sytuacjami takimi jak na 

Węgrzech miały miejsce bądź też po prostu są zaporami. Skoro tak to wniosek jest oczywisty. 

Trzeba je utrwalać i rozbudowywać, ale jednocześnie nie możemy abstrahować od tego, że 

niektóre z nich powstały w latach 80-tych także choćby instytucja rzecznika. Także moi 

studenci np. uważają, że wszystko się działo po czerwcu 89 roku. Z tym mam pewien kłopot, 

prawda, bo tak jak moi rodzice mieli ze mną kłopot w swoim czasie jak byłem studentem, ale 

to tak na marginesie i trochę półżartem. To jest taka druga kwestia i może bardzo drobna 

trzecia. Czy na tle i w trakcie tej gorącej dyskusji czy nawet bójek podnoszono sprawy np. 

sektora bankowego, który na Węgrzech jest w dużo większym stopniu sprywatyzowany w  

sensie, w którym udział kapitału zewnętrznego jest większy niż u nas o ile pamiętam te 

statystyki? U nas w tym czasie, znaczy nie jeszcze wcześniej, tworzono komisje specjalne. To 

tak apropos. To wszystko. Dziękuję bardzo.  

Bardzo dziękuję panie prezesie. Proszę bardzo pan prezes Ledworowski. 

Dziękuję bardzo. Ja bym chciał nawiązać tutaj do niektórych pytań, szczególnie pana 

redaktora Bobera, dlatego że dla mnie też jest zastanawiające, co się działo ze środowiskiem 

ekonomicznym, może mniej ze społeczeństwem węgierskim, w sytuacji tego wewnętrznego, 

narastającego zadłużenia? Zgadzam się trochę intuicyjne z tezą pana Grabowskiego, że 

zabezpieczenia instytucjonalne i pozycje środowisk ekonomicznych, wpływ na opcję 
lewicową i prawicową w Polsce na ten paradygmat porządnych finansów publicznych, być 
może to jest duch cały czas, Balcerowicza, który się unosi od początku naszych reform, bo po 

prostu nie rozumiem, co się dzieje w środowisku ekonomicznym Węgrów. Tu wielu z nas ma 

pewne doświadczenie naukowe z czasów realnego socjalizmu. Kontakty ze środowiskami 

węgierskimi, które mieliśmy świetne. Traktowaliśmy się, środowiska ekonomiczne 

węgierskie jako takie bym powiedział wiodące, jeśli chodzi o reformy, o domaganie się 
reform. Potem zarówno ekonomiści polscy jak i węgierscy zasilili rządy, także i opozycję, 
więc wydawałoby się, że ten background takiego normalnego i pro-rynkowego i 

równowagowego patrzenia na gospodarkę mamy wspólny. Co się stało ze środowiskami, że 

one jakby spasowały, były nieme? Bo nie sądzę, z tego, co mówił pan prezes Karcz, że 

fałszowanie danych mogło być tak głębokie. Co instytucje międzynarodowe robiły i całe te 

środowiska? Na czym polegał ten paraliż przy bardzo dużym podziale społeczeństwa? U nas 

jest duży podział społeczeństwa, ale można powiedzieć, że środowiska ekonomiczne, jeśli 
chodzi o patrzenie na te pryncypia i kierunki reform są dosyć zjednoczone. Co się takiego 

stało, że te silne środowiska ekonomiczne zostały, jak mówię nieme, rozbrojone i 

zdominowane przez populistycznych polityków zarówno ze strony prawej jak i lewej? 

Dziękuję bardzo.  

Bardzo dziękuję panie prezesie. Tutaj mamy całą garść ciekawych kwestii, problemów 

i pytań. Myślę, że dzisiaj trzeba trochę więcej czasu naszym gościom, prelegentom żeby się 
do tych bardzo interesujących kwestii odnieść. Jeżeli państwo pozwolicie to może 

rozpocznijmy tę fazę już pewnych refleksji i odpowiedzi. Proszę bardzo pan Marek Kłoczko. 

Ja bym się chciał odnieść do dwóch kwestii poruszonych przez pana profesora. 

Pierwsza to jest wizerunek Polski. Króciutko tylko, bo to jest oczywiście ogromna dziedzina. 

Chciałem powiedzieć tak. Myśmy wydali jako krajowa izba gospodarcza wspólnie z 

Instytutem Spraw Publicznych w 2003 roku wyniki badań wizerunku Polski i Polaków w 9 
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krajach europejskich. W tej chwili ponawiamy badania. Dosłownie w tych dniach się dzieją. 
Dwudziestego ma być koniec badań w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji i 

Hiszpanii. Poza tym ukazują się bardzo ciekawe  indeksy wizerunkowe szczególnie tzw. 

indeks Anholta, który bada systematycznie wizerunek krajów i wpływ na gospodarkę w 35 

krajach. Mamy też świeże wyniki jak to wygląda, nie chcę się tutaj rozwodzić na ten temat. 

Natomiast to co wynika z naszych prac, a my tutaj dość intensywnie pracujemy to jednak 

mamy do czynienia z dwoma zjawiskami. W sposób dramatyczny pogorszył się wizerunek 

Polski w mas-mediach i elitach politycznych i w sposób dramatycznie pozytywny następuje 

zmiana w kierunku Polski i Polaków tam gdzie dotarła fala polskiej emigracji. Co zmienia 

wizerunek na Polskę, na Polaków i tak dalej? Badań tutaj jest multum. Niektóre na bieżąco się 
dzieją. Są również prowadzone pracę, my również współpracujemy z prof. Olinsem z 

Oxfordu, szykujemy taką ekspertyzę dla MSZ-tu, która będzie gotowa pewnie w styczniu. 

Gdyby była taka potrzeba można by poświęcić jedno ze spotkań kwestii wizerunku, 

przekładania się tego na kwestie ekonomiczne, na decyzje. Tu prac mamy wiele, bibliotekę 
żeśmy wydali. Również w języku polskim różnych światowych ekspertów i ilość tych prac 

jest już spora. Drugie pytanie było: stopień podmiotowości węgierskiej gospodarki. Myślę, że 

tutaj trzeba popatrzeć w trzech aspektach. Po pierwsze gospodarka węgierska jest znacznie 

mniejsza niż gospodarka polska, nie jest dużą gospodarką. I ze względu na wspólną historię 
nie wytworzyła dużych podmiotów zdolnych konkurować gospodarce globalnej. A oni szli 

mniej więcej tą samą drogą jak i my. A przy bardziej otwartej gospodarce to te wskaźniki są 
trochę wyższe, tego zagranicznego kapitału. Mają  znacznie większą wielkość inwestycji 

zagranicznych w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Również bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych. Większą otwartość, większe kontakty. W związku z tym tam faktycznie 

gospodarka węgierska jest trochę bardziej międzynarodowa w sensie kapitału niż gospodarka 

polska nie mając tzw. liderów makrowych marki węgierskiej. I zwłaszcza jak się przegląda te 

wszystkie rankingi większych firm światowych czy Europy i Świata czy bogatszych ludzi to 

Węgrzy tak jak my się plasują. Jeszcze trzeba to przemnożyć przez ten faktor mniejszego 

kraju. Natomiast Węgry mają pewne swoje produkty flagowe jako marki węgierskie silnie 

rozpoznawane na świecie, czego my nie mamy z kolei. Salami każdemu, mimo że produkuje 

je pół świata kojarzy z Węgrami. Można jeszcze wymienić i inne. My tego nie mamy, czyli 

pod tym względem tam są silniejsze tradycje jeszcze sięgające powstawania firm czy też 
wartości gospodarczych właśnie w poprzednich okresach, ale gdybym ja musiał tak w dużym 

uproszczeniu to podsumować to bym powiedział, że pod tym względem mamy podobny 

poziom.  

Bardzo dziękuję, proszę bardzo. Pan prezes Grabowski.  

W kilku wypowiedziach pojawiało się pytanie o brak wiedzy o deficytu finansów 

publicznych, co na to międzynarodowe organizacje? Ja chcę powiedzieć, bo brałem udział i 

byłem, że tak powiem przesłuchiwany w spotkaniach z misjami międzynarodowego funduszu 

walutowego i tutaj chcę przypomnieć proste rozwiązanie instytucjonalne i prawne. 

Międzynarodowy fundusz walutowy nie przyjeżdża po to żeby robić zagraniczny audyt, po to, 

żeby poinformować biznes i społeczeństwo. Tylko przyjeżdża tutaj po to, żeby przeprowadzić 
audyt w sytuacji makroekonomicznej i poinformować o tym rząd. I np. nie ma prawa 

publikować, to, co u nas jest rok do roku, po tym jak przyjeżdża misja, to jest taki wstępny 

raport po zakończeniu misji, jeśli rząd nie wyrazi na to zgody. Nasz rząd wyraża na to zgodę i 
one są przedstawiane na konferencji prasowej, ale jak nie wyraz to międzynarodowy fundusz 

nie ma prawa. Polska jest uczestnikiem a te instytucje nie powstały po to żeby robić audyt, 

zresztą audyt jest robiony tylko wtedy, kiedy władze tego chcą, bo fundusz powstał po to żeby 

przychodzić wtedy, gdy sytuacja jest niezbędna do stabilizowania kursu walutowego. Czyli 

tak naprawdę nie można międzynarodowej instytucji obwiniać. Z tego, co wiem, to 

rzeczywiście doszło do zatajenia informacji. Znaczy nie tego, co było w tamtym i dwa lata 
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temu, ale ten szybko narastający deficyt w tym roku był świadomie zatajany. Albo 

informacja, do jakiego poziomu może dojść. My możemy po pół roku sobie zrealizować po 

20% deficytu a pod koniec roku w 120%. Ja pomijam, że w danym okresie czasu informacje 

pokazują nam to, co się działo już, bo tego prognozy w ogóle nie pokazują i prognozy 

dotyczące deficytu w tym roku były świadomie zatajane. Znaczy Minister Finansów wydał 

polecenie, żeby nie robić tych prognoz a już broń Boże nie ujawniać ich na zewnątrz. W tym 

znaczeniu dostęp do informacji a szczególnie przy takim środowisku ekonomicznym. Tutaj 

mój kolega powiedział mi, znając rzeczywistość węgierską skąd się może brać ta opieszałość 
środowiska ekonomicznego w krytyce, ale nie powiedział najprawdopodobniej z tego, że jest 

bardziej... nie wiem jak to powiedzieć – skomercjalizowane, bardziej zaangażowane w życie 

biznesu niż w funkcje publiczne. Być może stąd. Pewnie doszło do większej emigracji tego 

środowiska za granicą. Ja chcę powiedzieć, że po węgierskich przedstawicielach po objęciu 

przez węgierskich oficjeli funkcji w międzynarodowych instytucjach jak na przykład w 

EBOiR, za każdym razem fala Węgrów. O Polaku nie słyszałem, żeby fala Polaków 

obejmowała jakichkolwiek funkcji w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Zresztą oni 

tam również stanowią istotną siłę lobbingową, która kształtuje tą opinię, że jak się cztery lata 

temu powiedziało, kto ma lepszą sytuację makroekonomiczną to był to „groch o ścianę”, żeby 

przekonać kogoś, że Polska ma lepszą. Do czego to doprowadzi to każdy ekonomista o tym 

wiedział. Tylko myśmy bardziej angażowali się w merytoryczną analizę a jednak środowiska 

zachodnie traktują to bardzo powierzchownie. Nie są tak głęboko, poza wąskimi kręgami 

analityków, zainteresowane głębszą analizą. Skąd się bierze niepokój świata zachodniego 

tym, co się dzieje teraz w Polsce? Na przykład to, co pan prezes mówił. A mnie się wydaje, że 

w pewnym momencie w tej swojej analizie, że jakby skala populizmu była zawsze większa u 

partii wygrywającej wybory niż później faktyczna realizacja polityki makroekonomicznej i 

ten proces racjonalizacji no to zawsze jeszcze parę miesięcy temu w tej swojej analizie 

mówiłem tak. Moją obawą jest, że ten łańcuch zostanie teraz przerwany. Po pierwsze Prawo i 

Sprawiedliwość, liderzy tych partii mają większe doświadczenie w tej kwestii, bo mają 
większe doświadczenie z przeszłości. Oni wiedzą, że jak się dochodzi na fali obietnic i się ich 

nie realizuje to się spada z konia rządu. I mogą postanowić, że my tym razem władzy nie 

oddamy. I możemy zrobić to, co obiecywaliśmy. I muszę jeszcze powiedzieć, że po 

stworzeniu się jeszcze tej szerokiej koalicji to jeszcze to bardziej prawdopodobne było.  

Prawda? Ja w pewnym momencie powiedziałem – ciąg się powtórzy. Jestem już teraz 

przekonany, że ciąg się powtórzy, chociaż nie powiem, żebym położył głowę pod topór w 

tym względzie. Ciąg się powtórzy po dwóch zdaniach. Jak wysłuchałem ekspoze premiera 

Kaczyńskiego, w którym o sprawach ekonomicznych nie było prawie nic poza jednym – 

kotwica trzydziesto miliardowa. Ona jest za słaba. Ale tak jak powiedziałem. Polskie władze 

są zbyt mądre, żeby doprowadzić do kryzysu w wyniku tej spirali, ale zbyt głupie żeby 

reformować dość głęboko i dostatecznie poprawiać konkurencyjność. No, więc wydaje mi się, 
że do kryzysu nie dojdzie, bo też premier Kaczyński wie ile można stracić odchodząc od tego 

typu deklaracji. Dlatego wydaje mi się, że jesteśmy w tym samym ciągu zachowań. Z kolei to 

zachowanie się krajów Europy środkowo wschodniej, że z pozycji lidera staczają się na 

pozycję dalszą, tak naprawdę żeby być liderem trzeba zaaplikować w krótkim okresie czasu 

koszt społeczny zmian. Ja powiem tak. Głównie mówimy o reformach fiskalnych, ale też o 

procesie dezinflacji, chociaż tak naprawdę ten proces dezinflacji i koszty procesu dezinflacji 

dotyczą się głównie dwóch krajów. Polski i Węgier. My mieliśmy zawsze największe 

problemy z inflacją. Zawsze byliśmy outsiderami. Polacy i Węgrzy jeszcze siedem lat temu 

mieli najwyższą inflację w krajach Europy środkowo wschodniej. Jeżeli mówimy o kosztach 

reform to mówimy głównie o kosztach reform fiskalnych. Jest cała teoria, która się buduje z 

analizy reform, które się udały. Żeby reformy fiskalne, które się udają nie dają jednocześnie 

silnych krótkookresowych kosztów w postaci spowolnienia wzrostu gospodarczego. Ale te 
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reformy muszą być bardzo głębokie i bardzo skoncentrowane w czasie. Na przykład duńska 

reforma, szwedzka reforma, w krajach nadbałtyckich. Skala reform to jest cięcie wydatków 

społecznych w wysokości do 6% PKB w ciągu trzech lat. Czyli do dwóch procent rocznie. 

Jak my mówimy o jakimś tam, niby w tym roku był pierwszy etap finansów publicznych bo 

słyszę, że w pierwszym półroczu 2007 ma być skonstruowany drugi etap, co prawda nie 

zauważyłem pierwszego ale ten drugi ma prowadzić do zmniejszenia deficytu o 0,8% w ciągu 

dwóch lat. Więc w tym znaczeniu można powiedzieć, że taka skoncentrowana i silna dawka 

reform, ona po pierwsze, w krótszym czasie daje pozytywne efekty, czyli nie ma tzw. efektu 

gaussowskiego: spadek popytu, spadek wzrostu i koszty społeczne a jednocześnie z 

najmniejszym prawdopodobieństwem odwracalna no bo problem reform jest taki, że boimy 

się głęboko. Jak boimy się głęboko to mamy tzw. skutki po gaussowskie, ograniczenie popytu 

globalnego na skutek spadku wydatków publicznych i ograniczenia deficytu. To spowolnienie 

wzrostu zaczyna boleć. Wyższe bezrobocie, koszty społeczne itd. no to zaczynamy mówić: to 

indeksacja nie co dwa lata tylko co rok, jeszcze nie wiele zrobiliśmy a już się odwracamy. 

Więc w tym znaczeniu można powiedzieć, że jedynym krajem, który spada z pozycji lidera, 

ma poważne zagrożenie, bo te koszty były bardzo silne, bo reformy były dość głębokie, jest 

chyba tylko Słowacja. Natomiast w innych krajach prawdopodobnie doszło do zmęczenia 

materiału. Tutaj, że tak powiem cykl demograficzny jest o wiele dłuższy niż cykl 

gospodarczy. I to zmęczenie w sposób naturalny musi wystąpić, stąd wydają mi się problemy 

w Polsce czy na Węgrzech. Wydaje mi się także, że to samo będzie w Bułgarii to samo będzie 

w Rumunii. Ja bym kraje nadbałtyckie zupełnie z tej analizy wyłączył, bo to gospodarki 

wielkości Warszawy. Ta sama skala ryzyka w tych małych krajach daje zdecydowanie 

większy napływ. Finansowanie zewnętrzne deficytów. Bo jeżeli City Bank ma przy tym 

samym poziomie ryzyka zaryzykować stoma milionami dolarów i trzema miliardami to w 

jednej – ok. a w drugiej już nie. Nawet przy tym samym ryzyku, więc patrząc się na tą 
bardziej zachodnią część Europy środkowo wschodniej wydaje mi się, że tutaj po prostu 

następuje zmęczenia materiału.  

Bardzo dziękuję. Prosimy panie redaktorze.  

Bardzo istotne pytanie było. Jak to mogło eksplodować w taki sposób?  

 Wiosną całe Węgry były oplakatowane negatywną kampanią FIDESZ czyli prawicy. 

Czarne plakaty, trzy takie zdjęciowe. Zatroskana babcia, zatroskany człowiek i zatroskana 

młoda kobieta. Pod spodem tylko były napisy: zdrowie i lekarstwa podrożały o 143%. Gaz o 

110%. Emerytury straciły na wartości tyle. Wszędzie wielkie litery. NIE, NIE, NIE. I na tle 

tych plakatów propaganda FIDESZ jak my dojdziemy do władzy to my to zmienimy i 

naprawimy. Gaz nie będzie drożał, emerytury zostaną podniesione i szła ta jedna fala. Na to 

nałożyła się propaganda, kampania socjalistów, pozytywna, na TAK. Ci mówią, że NIE a my 

mówimy, że TAK. Wcale nie jest tak źle. Utrzymamy władzę, wszystko naprawimy. I teraz 

rzeczy polegała nie na uprzytomnieniu powiedzmy sobie. Dane nie były do końca znane. To 

jest prawda, ale eksplozję spowodowało jedno słowo. Kłamaliśmy. Przyznanie się do 

kłamstwa w tej wypowiedzi, to krótka wypowiedź była, szła w Internecie, szła w radiu, szła w 

gazetach, przy odpowiednim podziale mediów i tu jest to niebezpieczeństwo, można wszystko 

zmanipulować. Dało to ten element iskry. Okłamali nas, oszukali nas. Nie, że jest źle, ale że 

nas okłamali. To była ta przyczyna. Demonstracja pokojowa w niedziele 17 września 

rozpoczęła się pod parlamentem. Tam było wszystko w porządku. Po prostu narzekano. 

Przywołano różnego rodzaju symbole narodowe itd. A pięćset metrów dalej na drugim placu 

jest telewizja. I stamtąd nagle poszła szpryca złożona ze skinheadów z kibiców futbolowych i 

trochę tych przyzwoitych ludzi, którzy byli pod parlamentem poszło z nimi żeby zobaczyć, co 

się będzie działo. Transmitowała to wszystko prawicowa telewizja HIR. Telewizja publiczna 

tego nie pokazywała jak zdobywano jej gmach, jak niszczono wszystko itd., niszczono 

samochody. I sprawozdawca tej telewizji HIR zakończył relację ze zdobywania telewizji – 
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rewolucja zwyciężyła. To całe Węgry oglądały w nocy, bo nagle coś się tam działo. I to był 

ten element, który zmienił jakościowo całą sytuację. Opublikowanie tego przemówienia to 

jest jedno i później te wydarzenia, które się wydarzyły, starałem się to w miarę tak krok po 

kroku przedstawić aczkolwiek mnóstwo na ten temat pisano. To była by pierwsza sprawa i 

odpowiedź na pierwsze pytanie. Drugie pytanie to nawiązując tutaj do słów prezesa „jedyna 

siła to WSP, która potrafi was wyprowadzić z tego wszystkiego”. Tak oni są jedyną siłą. Bo 

cała polityka prawicy idzie w kierunku obalenia tego rządu, ale nie przejęcia 

odpowiedzialności za władzę. Oni nie chcą wyborów. Oni proponują rząd ekspertów. Niech 

Gyurosany idzie w cholerę. Wszyscy socjaliści niech się wycofają. Większość parlamentarna 

nie jest ważna, my chcemy rząd ekspertów. I ciekawa rzecz. Ani jednego nazwiska prawica 

nie proponuje do tego rządu ekspertów. Nie ma personalnych nominacji. I tutaj właśnie 

zaczyna się klęska środowiska ekonomicznego. To jest to pytanie – gdzie były te sygnały 

alarmowe, które powinny były iść z tych środowisk? Ich nie było. Kwestia trzecia. Spojrzenie 

na Węgry w gruncie rzeczy jest inne niż na Polskę. Oni mają bardzo dobrą politykę 
zagraniczną. Proszę zauważyć. Putin przyjeżdża do Budapesztu i przeprasza Węgrów za 1956 

rok. I powiedzmy sobie między Rosją a Węgrami wszystko jest dobrze ułożone. Z Niemcami 

stosunki mają idealne, z Austrią również. Mają jeden wrzód. To są mniejszości narodowe. I tu 

w tej chwili jest sytuacja niesłychanie napięta w Słowacji. Bo tam z kolei grają, że dość tam 

tej mniejszości węgierskiej, niech się oni wynoszą. Natomiast ciekawą rzeczą jest, że były 

podobne napięcia z Rumunią. Proszę państwa w tej chwili stosunki węgierskie z Rumunią są 
idealne. Kapitał węgierski niezależnie od tej sytuacji, jaka jest w tej chwili na Węgrzech idzie 

w kierunku Rumunii. Oni już grają na Rumunię, która wchodzi do Unii Europejskiej. To jest 

ten powiedzmy sobie trzeci moment. Czwarty moment. Jak się komentuje Polskę? Bo to się 
wiąże. Tak jak się o Polsce w ogóle nie pisało, było bardzo mało informacji o Polsce to w tej 

chwili jest mnóstwo informacji o Polsce. Ja regularnie czytam takie pismo, które nazywa się 
HWG to jest tygodniowy przegląd gospodarki światowej. Jest to fenomenalne pismo, które 

jest na poziomie „Polityki”. Jest sprzedawane na Węgrzech w nakładzie około 140 tys. 

egzemplarzy. Proszę to pomnożyć przez 3,6 to jest to rzeczywiście pismo rewelacyjne. I w 

tym piśmie, zresztą w bardzo spokojny sposób redagowanym, takim typie austryjackim 

napchane tam tekstu od groma, mnóstwo informacji gospodarczych, nie ma numeru w tej 

chwili, żeby nie było informacji o Polsce. Dzwoni do mnie koleżanka stamtąd i pyta się - co 

nowego się u was dzieje, co Kaczyńscy zmajstrowali? Oni się leczą naszymi wpadkami. I to 

jest jeden z elementów jak my sobie szkodzimy, naszej gospodarce polityką wewnętrzną i 

tymi wszystkimi skandalami, których sięgają. No to już w tej chwili nie sięga dna. To już jest 

śmieszne, co się ostatnio dzieje. Ale to idzie na pierwsze strony gazet. Więc to się w ten 

właśnie sposób tym materiałem odpowiednio manipuluje. I jeszcze mam tutaj jeden taki 

punkt, szósty chyba, żeby tą kolejność zachować, czy nam nie grozi to. Wszystko można 

wymanipulować. Czy polityka jednak, baza i nadbudowa to jest jakieś twierdzenie 

podstawowe i jeżeli baza jest w porządku to nadbudowa nas nie może niszczyć ale może 

bardzo zaszkodzić. Patrząc na to, co się w tej chwili dzieje i przecież nie ulega wątpliwości, 

że są to manipulacje określonych sił to ja nie wiem, dokąd my tak zajdziemy. Nikt na to 

pytanie nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. 
Dosłownie czy my zmierzamy do tego, żeby były kolejne wybory? Kolejne wybory przyniosą 
jeszcze bardziej zaciekłą kampanię wyborczą niż ta, która była poprzednio a która dała tak 

negatywne wyniki, z którymi mamy teraz do czynienia. I jeszcze taki czynnik stabilizujący tą 
sytuację na Węgrzech. No to jest jedno nazwisko. George Schoeresz to jest Węgier. Ma on 

olbrzymi wpływ na to, co się dziej w gospodarce światowej i niewątpliwie to jest jakaś 
rezerwa. Oni mają po prostu jakiś background w tej postaci. A pozostałe to pożyjemy –

zobaczymy. Dziękuję.  
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Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, czy po tej turze… nie widzę w tej chwili. Ja myślę, że 

otrzymaliśmy ogromną ilość informacji, spostrzeżeń i refleksji. Pozwólcie państwo, że ja 

odpowiem na pewien fragment tutaj pytania, jeśli chodzi o instytucje finansowe na Węgrzech. 

Rzeczywiście instytucje finansowe, bankowe na Węgrzech są zdominowane przez 

inwestorów zagranicznych, choć wielką rolę ale bardziej skomercjalizowany, bardziej 

agresywną na rynku odgrywa ten Wielki Bank Oszczędnościowy. On poszedł dalej w 

reformach, szybciej, bardziej intensywnie został zreformowany aniżeli to miało miejsce u nas. 

Mógłby więcej powiedzieć Jerzy Bańka, który jest na Sali, o pewnej odmienności bardzo 

poważnej pomiędzy Węgrami a Polską. Mianowicie kompletnie inna rola ich banków 

spółdzielczych. Oczywiście w innych systemach wyrastały, ale to, co u nas dzisiaj jest ważne, 

proszę pamiętać, że bankowość spółdzielcza w Polsce dzisiaj w zależności od przekroju ma 

udział w rynku pomiędzy 6 a nawet 10,5 punktu procentowego, jeśli chodzi o depozyty. Ze 

względu chociażby na realizowane programy. I to ma szanse być obiecującym elementem, 

jeśli chodzi o instytucje finansowe. 585 banków, 28.500 osób, 3700 placówek i bardzo dobrze 

najczęściej rozwiniętych w Polsce. Podczas gdy tamta bankowość lokalna naprawdę jest jak 

to pan Jerzy po wyjeździe z tej rewolucji węgierskiej, bo w tym czasie tam właśnie był 

odwiedzając bankowość węgierską, powiedział, że to jest kilkanaście lat za tym, co się dziej 

w bankowości spółdzielczej w Polsce. Jest jeszcze jeden element proszę państwa. Ja wiem, że 

on jest bardzo często kompletnie niedoceniany. Ale moim zdaniem ma pewne znaczenie, jeśli  
nie popełnimy błędów w kolejnych latach w tej sprawie. Otóż w Polsce system finansowy 

zbudował bardzo sprawną, bardzo efektywną infrastrukturę swoją i może ona odgrywać w 

regionie rolę wiodącą integratora. Na przykład w ramach budowy SEPA, Polska Izba 

Rozliczeniowa jeśliby stanęła na wysokości zadania tak jak giełda w innym momencie może 

odgrywać bardo poważną rolę i może być partnerem tutaj lokalnych instytucji finansowych 

nawet, jeśli to są trans graniczne międzynarodowe organizacje. Podam jeszcze jeden 

przykład. Polskie biuro informacji kredytowej z tymi produktami, które już dzisiaj mamy i z 

tymi, które w przyszłym roku będą wchodzić na rynek jest jedną z najnowocześniejszych 

instytucji tego typu, jeśli chodzi o ceny. Jedną z najtańszych w tym całym regionie. Przecież 
12 milionów kredytów i pożyczek w roku ubiegłym w 2005 wygenerowany przez sektor 

bankowy, i właściwie ta produkcja, która idzie czterdzieści kilka tysięcy dziennie, jest 

możliwa dzięki zastosowaniu całkowicie nowych technologii, całkowicie nowych 

metodologii. Teraz mogę poinformować, że także banki spółdzielcze weszły do tego całego 

organizmu. My po raz pierwszy proszę państwa, mogę to podać, oficjalne dane, mamy cztero 

i pół letnią historię kredytową, piętnastu i pół miliona obywateli polskich posiadających 

rachunki bankowe i wiedzę cztero i pół letnią o trzydziestu sześciu milionach rachunków 

bankowych na czterdzieści cztery miliony. Ja zwracam na to uwagę. Mało tego, tutaj niewiele 

osób wie o tym, bo to jest tak odpuszczane. Ja przepraszam, że podam te informacje, ale 

myślę, że ona jest ciekawa. Z tych 12 milionów kredytów i pożyczek udzielonych bardzo 

wiele, bo 8% dla gospodarstw domowych według informacji Biura Informacji Kredytowej, bo 

tam się robi pewne statystyki, to jest dla mikro-przedsiębiorstw. W związku z tym myśmy 

dyskutując ostatnio o kondycji sektora bankowego, o tym, jaki on jest, odkrywali pewne nowe 

jakości, jakie się tutaj pojawiły. Ja mógłbym podać tutaj kolejne elementy infrastruktury 

systemu finansowego, które są solidnie zorganizowane, chociażby Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny tutaj trzeba podać z tymi dwoma funkcjami, warto o tym po prostu pamiętać. 
Szanowni państwo chciałem naszym dzisiejszym gościom serdecznie podziękować. 
Pozwólcie państwo. Jeszcze zanim wręczymy dyplomy i podziękowania chciałbym 

powiedzieć, co nas czeka za kilka tygodni. Spodziewamy się, że na przełomie stycznia i 

lutego będzie kolejna debata, ale jakie tematy są rozważane to chciałbym powiedzieć tak: 

„Pozaekonomiczne czynniki rozwoju gospodarczego”, to jest jeden z pomysłów, który został 

przez jednego z uczestników zaproponowany i tu proponuję panie sekretarzu generalny, panie 
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Marku, żebyśmy właśnie dołączyli element znaczenia wizerunku i kształtowania wizerunku, 

bo myślę, że to jest na pewno jeden z elementów. Także zapraszam kogoś, jednego z trzech 

panelistów. To jest rzeczywiście spec od wizerunku. Kolejny temat, który będzie rozważany 

to są: „Pewne wyzwania i zagrożenia związane z reformami systemowymi, jakich 

doświadczyliśmy”. Chodzi o system emerytalny i ochronę zdrowia w Polsce. Jakie tutaj są 
szanse i zagrożenia? Kolejny z tematów, jaki mamy zaplanowany jak pamiętacie państwo to 

jest „Rola Indii i Ameryki Południowej w gospodarce światowej”, ale myślę, że te tematy, 

które były wcześniej omawiane, po wyborach mieliśmy wrócić do „Roli samorządu lokalnego 

i samorządów gospodarczych w życiu społeczno gospodarczym”, mieliśmy taki temat 

dyskutować. No także „Rola i miejsce Polski w Unii Europejskiej w kilka lat po przystąpieniu 

Polski do Unii”. Jeśli miałbym w ogóle kusić się o jakiekolwiek słowa refleksji i 

podsumowanie to ja myślę proszę państwa, że w Polsce, jeśli patrzę na to, ale chyba podobna 

sytuacja na Węgrzech, zabrakło normalnego dialogu, prezentowania różnych informacji, 

dociekliwości i miałem taką refleksję, że w Polsce sytuacja wygląda znacznie lepiej. Mamy 

bardzo wiele lokalnych klubów, wiele lokalnych dyskusji. Mógłbym wymienić salonik prof. 

Dudka we Wrocławiu, salonik prof. Wilczyńskiego, Instytut Badań Nad Gospodarką 
Rynkową, CASE, Kuźnię, nasze kluby itd. i wiele innych miejsc gdzie się to dzieje, ale z 

moich obserwacji tego wielkiego ataku na sektor bankowy, muszę powiedzieć, że kiedy 

pojechaliśmy, proszę mi wierzyć, setki spotkań, jakie zaliczyliśmy, w różnych środowiskach, 

bariera pojęciowa zrozumienia tego, czym są instytucje finansowe, w jaki sposób mogą 
wzrastać, kiedy mogą być aktywne i proklienckie na rzecz przedsiębiorczości to jest niebo a 

ziemia. Wiele debat ze środowiskami politycznymi, przedstawicielami koalicji dzisiaj 

rządzącej. One były tak wstrząsająco pouczające, ale proszę państwa myśmy rozmawiali z 

młodymi ludźmi z tymi, którzy wchodzą na salony do tych partii, okazało się, że z nimi przez 

kilka lat w ogóle nikt nie rozmawiał. Nikt niczego nie tłumaczył. To jest praca, która musi 

być wykonywana. I myślę, że jeśli miałbym wyprowadzać pewien wniosek, ja wiem, że to 

może wydawać się syzyfową pracą, ale ona jest niezbędna, jeśli mamy budować pewien 

spokój. Inna kwestia to jest zaplecze intelektualne naszych sił politycznych. To naprawdę jest 

sprawa dramatyczna. Inna sprawa to jest rola samorządów terytorialnych i samorządów 

gospodarczych. Stawiam tezę, że kwestia upodmiotowienia w Polsce tych instytucji i być 
może pewnej większej roli w kraju jest sprawą do rozważenia i przedyskutowania. I wreszcie 

obrona rozwiązań instytucjonalnych. Muszę państwu powiedzieć, że kiedy dokonano reformy 

Rady Radiofonii i Telewizji to zadrżałem. Bo bałem się, że w końcu kilku tygodni będzie 

kolejny ruch związany z reformą Banku Centralnego. Bo proszę zauważyć, w jaki sposób był 

budowany konsensus wokół NBP Rady Polityki, Komisji Nadzoru Bankowego, ale kiedy 

padła Rada Radiofonii i Telewizji obawiałem się, a była wielka konferencja w sejmie, że to 

po prostu zostanie zmiecione wkrótce jednym ruchem. Szanowni państwo to oznacza, że nie 

ma innego wyjścia. Nie wystarczy czasami tylko refleksja i budowanie pewnego 

porozumienia, ale konieczny jest też dialog i konieczna jest obrona i wyjaśnianie pewnych 

spraw w bardzo wielu miejscach i myślę, że taką rolę jako obywatele, jako przedstawiciele 

przedsiębiorców musimy odgrywać. Szanowni państwo serdecznie dziękuję i tradycyjnie … 

to jest nowa wersja dyplomu, ten mały znaczek to jest ze zdjęcia satelitarnego Klubu 

Bankowca. Te osoby, które będą tu występować będą to otrzymywać.  
A ja w imieniu nas wszystkich zapraszam do części dyskusyjno-restauracyjnej. Ja 

mam jeszcze proszę państwa prośbę. Zaakceptujcie państwo najlepsze życzenia świąteczne i 

noworoczne, przyjmijcie ten drobny podarunek od klubu „POLSKA 2015 plus” zapraszamy 

państwa na dania węgierskie, to nie jest na koszt Węgrów to jest na koszt tutejszych 

organizatorów. Serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego.  


