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Pragnc podzickowaC za zaproszenie do udzialu w debacie gospodarczej zaplanowanej na
24 wrzegnia. Dziekuje rOwniez za otrzymane materialy. Jestem zwolennikiem debat
gospodarczych oczekujqc, te rOtne pomysly ekonomiczne bcdq dzieki temu obiektywnie
przeanalizowane i dokladnie policzone. W przeslanych materialach znalazly sic szczegOlowe
projekty ustaw PiS wokOI ktOrych mialaby sic toczye dyskusja, co istotnie zawcta tematyke
debaty. Tak postawiony sposOb prowadzenia rozmowy o gospodarce - wykluczajgcy de facto
inne poglgdy - zaklada niejako a priori, te dyskutanci zgadzajq sic z diagnozg ktOra byla
podstawq projektOw ustaw. Nie daje tet motliwoki rozmowy o tym czy przedstawione
postulaty sq sluszne. Debata ekonomiczna o Polsce powinna rozpocz# sic od diagnozy sytuacji,
nastcpnie okreMenia oczekiwanych do osiqgniecia celOw i na tej podstawie dobrania
odpowiednich grodkOw do ich realizacji. Inaczej dyskusja jest albo zbyt jednostronna lub tet nie
podejmuje najwatniejszych wyzwati. Dlatego tet, po dokladnym zapoznaniu sic z przeslanymi
materialami uznalem, te mOj udzial w tej debacie nie jest celowy.

Zderzenie rOtnych poglgdOw i rzeczowa dyskusja sq bez wqtpienia potrzebne polskiej
gospodarce. Warto pomyglee o takiej debacie w przyszloki rozpoczynajgc od diagnozy sytuacji.
W tym krOtkim liscie pozwolc sobie podzieli6 sic moj4 diagnom jak i krOtkim komentarzem na
temat pot4danych rozwivari, wierz4c, te mote okaza.c sic to pomocne w przyszlo

Silnymi stronami naszej gospodarki jest jej zrOwnowatona struktura, gdzie trzy silniki jakimi sq
konsumpcja indywidualna, inwestycje i handel zagraniczny w miarc rOwnomiernie jq napcdzaja.
Nie mamy tak wielkich nierOwnowag jakie wystgpowaly w Stanach Zjednoczonych czy tet w
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wielu krajach europejskich, zarOwno na rynku nieruchomoki jak i na rynkach finansowych.
Polacy te2 - z pewnymi wyjqtkami oczywikie - nie popadli w szat konsumpcji, jak stato sic to w
wielu krajach rozwinictych. Po latach centralnego sterowania i wszechobecnego paristwa mato
kto w Polsce dzig wierzy, to uparistwawianie czy te2 daleko idqce ingerencje rzqdu, bcdq dla
gospodarki zbawienne. Naszq silnq strong jest te2 przedsicbiorczoge PolakOw i dobra sytuacja
finansowa przedsicbiorstw prywatnych, oczywikie z wyjqtkiem kilku bran2, ktOrych klopoty sq
powszechnie znane.

Wgrbd stron stabych, nale2aIoby wymienie wciq2 znaczne zapOnienie technologiczne wobec
Europy Zachodniej, niskq jakoge infrastruktury, slabq jakok uslug publicznych, niskq
urbanizacjc, nieelastyczne finanse publiczne przy relatywnie wysokim poziomie zadluZenia
w relacji do PKB. Stabokiq naszej gospodarki jest te2 nadal duty udzial paristwa w wytwarzaniu
narodowego dochodu, zbytnie przeregulowanie gospodarki, a tak2e nieefektywny system
sqdowniczy, szczegOlnie w zakresie prawa gospodarczego. Wyzwaniem jest te2 rynek pracy,
ktOry akurat w ostatniej odstonie kryzysu okazal sic bardziej elastyczny nit mogloby to wynikac
z litery regulacji.

Naszym celem powinno bye tworzenie warunkOw do szybkiego a zarazem stabilnego wzrostu
gospodarczego na najbli2sze lata. Wane jest aby owoce tego wzrostu rozkladafy sic w miarc
rOwnomiernie w spoleczeristwie, aby malata liczba wykluczonych. 0 ile cele sq doge oczywiste
o tyle sposOb ich osiqgniccia zawsze wymaga poglebionej analizy i dyskusji.

Najbnsze kwartaly przyniosq spowolnienie gospodarcze i niestety wzrost bezrobocia. Na
pewno rozwiqzaniem nie mogq bye pomysly oskladkowania elastycznych form zatrudnienia, czy
teZ olbrzymie wydatki publiczne na tworzenie miejsc pracy. Paristwo nie jest od tworzenia
miejsc pracy ale od kreowania warunkOw do ich powstawania. Wane sq wiec wszelkie dzialania
ktOre zaadresujq olbrzymie niedopasowanie na rynku pracy szczegOlnie w kwestii nier6wnowag
pomigdzy miastem a wsiq, co jest mo2liwe w krOtkim okresie w zakresie pogrednictwa pracy.
Nieefektywny sektor uslug publicznych jest szczegOlnie odczuwalny w takich sektorach jak
ochrona zdrowia czy edukacja. W ochronie zdrowia, wciq2 mato kto ma odwagc przyznae,
polskie paristwo nie jest w stanie zapewnie wszystkich uslug zdrowotnych dla wszystkich.
Zamiast wspOtplacenia pod stolem naleZy wprowadzi6 wspOlplacenie legalne, z wytqczeniem
najmlodszych i przewlekle chorych. W edukacji natomiast, przy malejqcej z roku na rok liczbie
uczniOw niezbcdne jest odejkie od regulacji zawartych w Karcie Nauczyciela. Bez tego typu
zmian systemowych Polska nadal bcdzie sic rozwijala, ale wolniej od swych moZliwoki, ze
znacznie gorszq jakokiq 2ycia w porOwnaniu z krajami rozwinictymi.

W moim przekonaniu rozwiqzania oparte na szeregu ulg i zachgt nie sq odpowiedziq na
najwaniejsze wyzwania naszego kraju. Wszelkie propozycje tego typu, oprOcz analizy swej
skutecznoki, muszq rOwnie2 uwzgledniae element kosztowy, czyli ich wplyw na poziom
zadluZenia kraju. Polska nie ma zbyt wielkiego finansowego pola manewru, tak wiec wszelkie
kosztowne rozwiqzania nie powinny bye dzisiaj w ogOle rozwa2ane, stwarzajq bowiem ryzyko
dla stabilnoki finansowej kraju. Nie ma oczywikie jednego slusznego sposobu wyjkia
z sytuacji, ale skutecznych i sprawdzonych rozwiqzari nie ma te2 zbyt wiele. Wane jest wiec aby
w sposOb wlakiwy dobiera6 rozwiqzania do stawianych celOw. W Polsce potrzebna jest szersza
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debata zar6wno dotyczqca diagnozy jak i glOwnych wyzwari stojacych przed Polskg. Nie ma
monopolu na optymalne rozwiqzania, kluczem jest jednak rozmowa w oderwaniu od emocji i
polityki. Tylko w ten sposOb bedzie moZna zwieksza6 szanse na wzrost zamoZnogci
i bezpieczeristwa PolakOw.

Z powaZaniem,

(g.
Ryszard Petru
Przewodniczacy Rady
Towarzystwa EkonomistOw Polskich
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