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Charakter liberalny
– Zachowałem nieufność wobec rozwiązywania problemów
poprzez tworzenie nowych urzędów i nowych regulacji
– mówi Janusz Lewandowski, przewodniczący Rady Gospodarczej
przy premierze, w rozmowie z Adamem Sofułem i Jackiem Ziarno.
– Przed laty o mało nie sprowadził pan
Jana Krzysztofa Bieleckiego na złą drogę.
Pamięta pan?

JL Naprowadzaliśmy się wzajemnie
raczej na dobrą drogę, co wyznaczyło
styl rządzenia Polską w trudnym
okresie.
– No to pan nie pamięta… „Dziękuję
opatrzności, że kiedy w 1988 r. Donald Tusk
kazał mi napisać tekst o Chile w naszym
podziemnym Przeglądzie Politycznym,
nie napisałem peanu na temat Szkoły
Chicagowskiej i Miltona Friedmana,
którego wtedy Janusz Lewandowski
każdemu dawał do czytania. Ostatnie
zdanie brzmiało, że nam nie chodzi tylko
o wolny rynek i ZOMO, które by go
pilnowało, lecz o wolny rynek
i prawa człowieka. (…) I nam
w latach 80., młodym wtedy
liberałom, chodziło przede
wszystkim o wolność.
Rynek był dla nas tylko
materialną rękojmią,
zabezpieczeniem
wolności, a nie wartością
nadrzędną” – wspomniał
w rozmowie z nami Jan
Krzysztof Bielecki.
Też pan tak wyważał
między wolnością
a liberalizmem
gospodarczym?

JL Friedman? Jeśli już, to polecałem
Friedricha von Hayeka i niemieckich
ordoliberałów… Środowisko gdańskich liberałów wyróżniało wówczas
myślenie o przyszłości. Nasi rywale
z piłkarskiego boiska, z Ruchu Młodej
Polski, żyli sporem, kto miał rację:
Dmowski czy Piłsudski – tak jak inne
nurty opozycji, które przenosiły na realia ówczesnej Polski przedwojenne
porachunki ideowe.
Dla nas największą inspiracją było
zaś odrodzenie wiary w rynek, w epoce
Reagana i Thatcher. Wcześniej dominował pogląd, że dwa systemy raczej
się zbliżają – teoria konwergencji. Wydawało się, że na Zachodzie rośnie nasycenie życia gospodarczego aktywnością państwa, nawet planowaniem (jak
np. Francji), a socjalistyczna gospodarka planowa ulega stopniowemu urynkowieniu…
– No, ale jak było z wolnym rynkiem: cel
czy instrument?

JL Dla nas najważniejsze było osadzenie wolności nie na rynku, ale we własności prywatnej. Trudno bowiem budować
rynek na państwowej własności, gdy obywatel nic nie posiada, jest najmitą, „człowiekiem z PGR”. Stąd się wzięło nasze
zawzięte studiowanie modeli prywatyzacji – takie myślenie na zapas. Do hasła
„Solidarności”, że nie ma chleba bez wol-
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ności, my, liberałowie, dorzucaliśmy dalszy ciąg: nie ma wolności bez prywatnej
własności i rynku.
– Wolność w końcu w Polsce nadeszła.
I stopniowo Jan Krzysztof Bielecki – czyżby
mając w pamięci, że liberalne reformy
przyczyniły się do upadku jego rządu,
a już niewątpliwie pod wpływem kryzysu
2008-09 r. – coraz mniej w opiniach
zostawiał z rynku jako regulatora. A pan?
Czy praktyka coś przewartościowała?

JL Generalnie wszyscy reformatorzy

Europy Wschodniej przegrali test demokracji, bo zburzyli ludziom poczucie
bezpieczeństwa, ujęte w hasło: „Czy się
stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy”.
Wyjątkiem był Václav Klaus w Czechach:
bardzo prosto pojęty, ale trafiający do
wyobraźni tłumów czeski projekt kuponowej prywatyzacji, wzięty notabene
z naszego autorskiego programu, politycznie skutkował jak huragan. Obiecywał zamianę własności wspólnej w powszechną, ale prywatną…
– Tyle że „kuponówka” w warstwie
gospodarczej przyniosła wynaturzenia, afery.

JL Robione na wariata reformy zrodziły błyskawiczne fortuny, wynikające
ze skrajnie prymitywnych metod prywatyzacji. Tak powstały oligarchie – na
Ukrainie, w Rosji, ale i w Czechach.
Klaus jest dowodem, jak można się
wywindować ze stanowiska ministra finansów na fotel premiera, a potem na
prezydenta, stawiając na zdecydowany, populistyczny wabik gospodarczy.
– Ale też rzadko minister finansów jest
dawcą dobra, choćby tylko pozornie,
dla mas. Zwykle uchodzi za dusigrosza
i ciemiężyciela.

JL Coś w tym jest… Myśmy kompletnie nie umieli politycznie i propagandowo zdyskontować tej inicjatywy. Zbudowaliśmy Program Powszechnej Prywatyzacji tak asekurancko, w sposób tak skomplikowany,
że przestał on być dla kogokolwiek
zrozumiały!
Nowy Przemysł

03/2015

Poza tym… Nie ma drogi od socjalizmu do prywatnej własności na skróty. Nam się jednak wtedy wydawało,
że jest możliwe sztuczne przyspieszenie tego procesu, w postaci wyposażenia ubogiego społeczeństwa w tytuły
własności (bony, kupony, świadectwa
udziałowe itp.) do majątku pozostawionego przez socjalizm.
– Nie czuje się pan zrażony do wolnego rynku?

JL Nie. Ostatnie 25 lat to sukces polskiej zaradności. W latach 90. polskie,
marne drogi oblepiało mrowie budek
i straganów. Tego nie było w Czechach
lub na Węgrzech. Zadecydowało zbiorowe dzieło przedsiębiorczych Polaków, a nie jakość państwa.
– Z czym się wiąże ten nasz wyróżnik?

JL Chyba jednak z charakterem narodowym... Te tradycje chłopskiej zaradności – sztuki przetrwania w niesprzyjających okolicznościach, przeniesionej też do miast...
Do dziś zachowałem pierwotną dla
gdańskich liberałów nieufność wobec
rozwiązywania problemów poprzez
tworzenie nowych urzędów i nowych
regulacji. Stąd sceptycyzm co do konsolidacji energetyki zza biurka czy takich
inicjatyw jak Polskie Inwestycje Rozwojowe. Błąd rynku może być mniejszy niż
błąd widzialnej ręki państwa.
– Wolnorynkowy przewodniczący… Jakie
pan widzi różnice między Radą Gospodarczą
przy premierze za czasów Bieleckiego
i Lewandowskiego? Do czego jest właściwie
potrzebna?

JL Sedno tkwi w nazwie: doradzać,
a nie zastępować. Bielecki czasem wchodził w rolę rządzącego – z pełnym
przyzwoleniem i zaufaniem premiera
Tuska. Czasem wyręczał rząd czy ministrów, niekiedy z konieczności…
Podziwiałem Jana Krzysztofa, że pojechał do kopalni Kazimierz-Juliusz zamiast ministrów. Ale nie zakładam, by
w czasie mojego przewodniczenia Radzie jej członkowie udawali się do kon-

kretnego zakładu celem interwencji czy
negocjacji. To wyręczanie innych w ich
niewygodnych czy kłopotliwych, ale
jednak obowiązkach.
– Czy Rada miałaby być ośrodkiem
analitycznym, w rodzaju – pamiętając
o różnicach realiów i czasów – Centralnego
Urzędu Planowania?

JL Jest z tym kłopot, bo wkroczyliśmy
w sezon wyborczy. Jeśliby planować teraz
zasadnicze reformy strukturalne (a widać
jeszcze u nas rozmaite relikty socjalizmu),
to nie wierzę, by się podobne plany nie
wydostały na polityczny ring. Wtedy
sprzyjałyby podsycaniu przez opozycję
negatywnych, wyborczych emocji.

Błąd rynku może być
mniejszy niż błąd widzialnej
ręki państwa.
Także natłok bieżących wydarzeń
jest niecodzienny. Nie dalej jak wczoraj
gościem Rady był prezes NBP. O czym
rozmawialiśmy? O polityce monetarnej
i skutkach akcji EBC dla krajów spoza
euro, o Grexit, o frankowiczach…. Bieżące, palące kwestie. Mnie się wydawało, że problem górnictwa pozostanie już
domeną ministra Kowalczyka, ale jednak zajmowaliśmy się tą kwestią – zresztą zniechęcając panią premier do wyjazdu na Śląsk.
– Ale pojechała!

JL Taki ma temperament...

– I jak Rada ocenia to, co się ostatecznie tam stało?

JL Wyrazy uznania dla Longina Komołowskiego jako mediatora w Jastrzębiu, ale ustalenia, oszczędności są zbyt
płytkie. Pojawią się też zapewne trudności z ich wdrożeniem, skoro związkowcom udało się osłabić zarząd spółki. Sposób wdrożenia zadecyduje też,
czy porozumienie zawarte w Kompanii Węglowej będzie początkiem naprawy, czy zmarnowaną szansą.
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– Rozmawiamy de facto o naprawie
Kompanii Węglowej, a nie o przyszłości
górnictwa w Polsce. Nie tylko Rafał Antczak
narzeka (bo m.in. niektórzy ministrowie
też), że nie ma u nas gospodarczych polityk
sektorowych.

JL Nie jestem zwolennikiem polityki przemysłowej, rozumianej jako
wiązka polityk sektorowych, bo polityka gospodarcza powinna być ponadbranżowa. A separatyzmy i partykularne ambicje mogą temu nie służyć.

Obserwując domenę
Skarbu Państwa
– od warszawskiej giełdy
po Orlen – zauważam
wzrost profesjonalizmu
i spadek nomenklaturowych
nominacji, co zahamowało
nieszczęsną karuzelę
stanowisk.
– A czego, według pana, Rada Gospodarcza
nie powinna robić? Recenzować ministerstw?
Działać jako niby-NIK?

JL Recenzować ministerstwa – jak
najbardziej może. Wyręczać ministrów,
ingerować nie powinna. A gdyby nawet chciała, to nie ma instrumentów.
– W kontekście Rady myślał pan o czymś
takim, co na początku pracy rządu próbował
robić Michał Boni – wizjach czy programach
na dziesięciolecia?

JL Za daleko uciekał w przyszłość.
Sytuacja jest zbyt dynamiczna w kraju,
w strefie euro, wokół Polski. Tak długi
horyzont trochę się rozmijał z użytecznym doradztwem dla prawdziwej sztuki rządzenia.
A cel? Między „futurystyczną” strategią a ekspresową doraźnością rozpościera się najwłaściwszy teren aktywności Rady: programy średniookresowe.
Przykłady? Wyzwanie demograficzne.

Polityka prorodzinna, ale i odpowiedź
na pytanie, czy możemy stworzyć selektywną politykę imigracyjną albo pobudzić rozwój wschodniej Polski (z wykorzystaniem funduszy unijnych), by
zniechęcać do emigracji.
Inna doniosła kwestia: zbyt niski
poziom oszczędności społeczeństwa.
Gospodarka, która miałaby się rozwijać
sporo powyżej 3 proc. PKB rocznie, nie
może być zależna od kapryśnych rynków finansowych, a na dłuższą metę
– od funduszy Unii; musi akumulować
własne oszczędności, bo od tego zależy
finansowanie inwestycji.
– Rada odcisnęła się dotychczas w społecznej
świadomości głównie zdecydowanymi
opiniami o zmianach w systemie
emerytalnym. Sprawa OFE nie przyczyni się
do rozbudzania skłonności do oszczędzania.

JL Oczywiście, że nie. Ale było to zobowiązanie nie do udźwignięcia,
zwłaszcza w dobie kryzysu, dla finansów publicznych. Byłem jednak
zdystansowany wobec stylu debaty,
włącznie z mocną krytyką inicjatorów
reform, którym obiektywnie nie sprzyjały nie tylko kryzysowe okoliczności,
ale i niespełnienie pierwotnego warunku, że środki z prywatyzacji mają uzupełniać uszczerbek w finansach publicznych z tytułu przekazu do OFE.
Tak, Rada była na froncie. I została zapamiętana jako aktywny uczestnik boju.
– Rada zaproponowała też zmiany
w zasadach nadzoru właścicielskiego
w spółkach Skarbu Państwa (m.in.
ustanowienie Komitetu Nominacyjnego,
zajmującego się poziomem kadr
menedżerskich). I co? W praktyce nic! Czy
dalej będzie pan lansować ten pomysł?

JL Musiałbym mieć więcej wiary
w uzdrowienie sektora państwowego.
Górnictwo pokazuje, że cokolwiek by
wymyślić, to związki i tak problem
upolitycznią. Tu powraca mój liberalny charakter. Mam ograniczone zaufanie do instytucjonalnych rozwiązań
w sektorze państwowym. Po prostu:

w niektórych sektorach to konieczne,
ale płaci się za to cenę.
– Nie mówi pan chyba, że nic się nie da zrobić?

JL Nie. Ale i bez rozwiązań systemowych w firmach państwowych można
wskazać menedżerów z prawdziwego
zdarzenia. Takim był Jarosław Zagórowski…. Choć zaznaczmy, że przewodzenie firmie nie polega tylko na
dysponowaniu majątkiem, ale i na
umiejętnym zarządzaniu ludźmi.
Mamy menedżerów, którzy z sukcesem budują wartość firm publicznych,
jak choćby Olechnowicz w Lotosie,
Wirth w KGHM, Klesyk w PZU czy
Bieliński w Enerdze. To kwestia wiedzy i charakteru.
Prezesowanie w spółkach z dominującym udziałem Skarbu Państwa jest
walką w wadze ciężkiej: dodatkową
trudność, czasem poza nawiasami rachunku ekonomicznego, stanowi sam
właściciel i jego oczekiwania oraz działacze związkowi. Obserwując domenę Skarbu Państwa – od warszawskiej
giełdy po Orlen – zauważam wzrost
profesjonalizmu i spadek nomenklaturowych nominacji, co zahamowało
nieszczęsną karuzelę stanowisk. Szefa
nie trzeba kochać, szef ma mieć autorytet… I niech stale spokojnie, ale stanowczo przypomina, kto jest prezesem
i jaka jest rola związków zawodowych.
– Zmiana stylu zarządzania pracami Rady
częściowo bierze się z tego, że będzie pan też
nadal obecny w Brukseli.

JL Jako były europejski komisarz
muszę zachować wiarygodność w PE,
bo są tam wobec mnie, proszę mi wierzyć, i oczekiwania, i potrzeby chwili.
Pani premier zaakceptowała, bym działał w podwójnej, brukselskiej i warszawskiej roli.
Takie konieczności (naturalnie
prócz mojej merytorycznej koncepcji zadań Rady) wpływają na nieinterwencyjny, mniej inwazyjny wobec
rządu czy ministrów tryb funkcjonowania Rady.

– Witold Gadomski uważa, że „zastąpienie
Jana Krzysztofa Bieleckiego przez Janusza
Lewandowskiego oznaczać będzie, że
nieformalne wpływy szefa RG zostaną
zastąpione profesjonalizmem”. To chyba
fałszywa opozycja, bo trudno byłemu
premierowi profesjonalizmu odmówić.

JL Nietrafne zdanie, bo Bielecki
– prócz wiedzy – ma ogromny instynkt
polityczny. Był wymarzonym, zaufanym
doradcą Tuska.
Co mnie od niego różni? To, że Jan
Krzysztof nabierał nieufności wobec
przedsiębiorców. Może wyniósł jakieś
doświadczenia z prezesury w międzynarodowym banku, przyjrzał się korporacyjnym mechanizmom?
Wierzę w awans etyczny naszej przedsiębiorczości. Zżymam się, gdy słyszę od
niektórych ministrów, że polscy przedsiębiorcy kombinują tylko, jak unikać
podatków i że trzeba budować wszelkie
regulacje pod nieuczciwych…
– Mówi pan, że Jan Krzysztof Bielecki ma
swoje doświadczenia, ale i pan ma swoje
– z Brukseli. Co się z nich przyda na nowym
stanowisku?

JL To akurat łatwiejsza część mej
roli jako szefa Rady – wiązanie agendy europejskiej ze wspomnianymi
średnioterminowymi zadaniami
w Polsce. Łatwiejsze chociażby dlatego, bo znam plan pracy KE, która jest
inicjatorem działań w UE – da się wyśledzić, czym nas Unia „zaskoczy”.
Na przykład… Wcześniej przecież
wiemy, że 25 lutego* komisarz Maroš Šefčovič ogłosi unię energetyczną, która będzie rozwinięciem dokumentu z maja zeszłego roku o bezpieczeństwie energetycznym. Musi to
wpłynąć na nasze plany strategiczne
co do górnictwa węgla, energetyki,
gazownictwa, bo oznacza stopniowe
narodziny wspólnego rynku energii. Przełożenie europejskich rozwiązań na polskie realia jest dla mnie
łatwiejsze, bo mniej więcej zgaduję,
w którym kierunku pójdą nowe rozwiązania.
Nowy Przemysł

03/2015

– Czyli Rada może też być centrum
doradczym, jak my się właściwie w tej Unii
mamy zachowywać.

JL To mogę wnieść od siebie. UE to

intensywne pole regulacji. Choć, mam
nadzieję, że nie ona będzie już tak inwazyjna: w 2014 r. na agendzie KE pojawiła się deregulacja; wcześniej obserwowaliśmy kurs w przeciwnym kierunku.
Unijną agendą Rada zajmie się
9 marca, goszcząc ministra Trzaskowskiego. W ogóle mamy dobrze umiejscowionych urzędników czy polityków
w europejskich strukturach.
Nie oceniam specjalnie wysoko
polskiej administracji samorządowej czy centralnej, ale tam, gdzie się
wydaje fundusze europejskie, musiała dorosnąć do surowych wymogów:
od stopnia gminnego po centralny.
I tak częściowo dorobiliśmy się civil servants na miarę skandynawską
czy niemiecką.
– Wspomniał pan o zmianach personalnych
w Radzie…

JL W Radzie dotychczas był urodzaj
finansistów. Skala i rodzaj problemów
sprawiają, że należało uzupełnić jej
skład. Doszedł zatem Janusz Steinhoff
– człowiek z bogatym doświadczeniem
w restrukturyzacji górnictwa i energetyki. Szukam teraz kogoś, kto by
dobrze analizował stosunki międzynarodowe, układy handlowe, bo to jeden z ważniejszych problemów w Unii.

– To w kontekście TTIP?

JL Przede wszystkim. Ale UE zawiera czy negocjuje też i inne bilateralne
układy handlowe – z Kanadą, z państwami azjatyckimi… Każda z umów
niesie określone skutki ekonomiczne.
Trzeba je rozpracować – pod kątem
polskich interesów.
– Sądzi pan, że rząd powinien przygotować
strategię wzmacniającą rozwój. Czy tu Rada
Gospodarcza może być pomocna, a może
nawet skuteczna?

JL Słyszy się o pułapce średniego
dochodu. Dziś strefa euro notuje jednoprocentowy wzrost PKB, więc nasze 3 procenty wyglądają nieźle. Ale
gdyby strefa euro się rozwijała w tempie 3 procent (jak kiedyś), to pożądany byłby wzrost gospodarczy
o 6-7 procent! Jak takie tempo osiągnąć w dłuższym okresie? Diagnozy
są, o recepty trudniej. Wiemy także
z grubsza, czym naprawdę grozi na
dłuższą metę gospodarka naśladowcza, a czym zbyt niskie oszczędności
i ryzyko zapożyczania się w obecnym,
rozchwianym świecie.
Rada po prostu musi się tym zająć.
W połączeniu z innymi celami średniookresowymi, o których mówiłem
wcześniej, tworzy to całkiem spójne
zadanie. I zarazem ambitny plan.
*R oz mowa o dbył a s i ę 1 6 l u te g o b r.
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