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Polskie Rynki Finansowe

relacja z konferencji zorganizowanej
przez Ko³o Naukowe Strategii
Gospodarczej na Wydziale Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego dnia 11.03.2004
Od miesiêcy ju¿ toczy siê na polskiej
scenie politycznej debata nad stanem
finansów publicznych. Jestemy wiadkami próby naprawy finansów pañstwa
poprzez proponowany przez premiera
Hausnera pakiet ustaw, przygl¹damy siê
o¿ywionym dyskusjom nad kondycj¹ sfery publicznej w Polsce, docieraj¹ do nas
informacje o rywalizuj¹cych ze sob¹ propozycjach ró¿nych rodowisk politycznych, dotycz¹cych coraz bardziej nagl¹cych reform gospodarczych. Polemika
polityczna odbija siê wyranym echem
w wiecie finansów, czego dowodem s¹
reakcje rynków objawiaj¹ce siê wahaniami kursów, indeksów, notowañ. Jednak byæ mo¿e pilniej nawet ni¿ finansici, a z pewnoci¹ dog³êbniej, analizuj¹ tê
dynamiczn¹ strefê tarcia polityczno-gospodarczego rodowiska akademickie.
Baczn¹ uwagê powiêcaj¹ tym zagadnieniom studenci Wydzia³u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e w przeddzieñ
polskiego cz³onkostwa w Unii Europejskiej i jednoczenie na skraju zapaci
finansów publicznych potrzeba powa¿nej, merytorycznej dyskusji nad polskimi
rynkami finansowymi i ich przystosowaniem do integracji z rynkami europejskimi, Ko³o Naukowe Strategii Gospodarczej zaprosi³o do udzia³u w konferencji
dwóch ekspertów  Pana Janusza Jankowiaka, g³ównego ekonomistê BRE Banku, oraz Pana dr. Krzysztofa Rybiñskiego, g³ównego ekonomistê Banku BPH.
W pierwszej czêci konferencji poproszono zaproszonych goci o zabranie
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g³osu na temat wzajemnego wp³ywu gospodarki i rynków finansowych  czy to
rynki finansowe kszta³tuj¹ sytuacjê gospodarcz¹, czy te¿ raczej gospodarka
wp³ywa na rynki finansowe?
Pan dr Rybiñski zwróci³ uwagê na
skomplikowan¹ sieæ wzajemnej przyczynowoci miêdzy polityk¹, gospodark¹,
sfer¹ psychologii a rynkami finansowymi. W sposób oczywisty rynki reaguj¹ na
dane makroekonomiczne, a wrêcz wyczekuj¹ takich danych, poniewa¿ przed publikacj¹ danych gospodarczych zamiera,
a po publikacji wzrasta aktywnoæ na
rynkach. Wyrane jest przy tym powi¹zanie rynków finansowych i gospodarek
w skali wiatowej, czego przyk³adem mo¿e byæ ostatni spadek rentownoci obligacji w Polsce po opublikowaniu gorszych ni¿ oczekiwano informacji o rynku
pracy w USA. Na przyk³adzie polskim
widoczne jest tak¿e oddzia³ywanie polityki na rynki finansowe. Kolejne sonda¿e
popularnoci partii politycznych, wed³ug których Samoobrona mo¿e liczyæ
nawet na 35-procentowe poparcie spo³eczne, wywo³uj¹ nerwowe reakcje rynków. Uczestnicy rynków rozwa¿aj¹ scenariusze przysz³oci, wed³ug których Samoobrona mo¿e dojæ do w³adzy, co
z pewnoci¹ nie pozosta³oby bez wp³ywu
na polsk¹ gospodarkê. Jednak¿e zale¿noci te dzia³aj¹ tak¿e w drug¹ stronê.
Rynki finansowe mog¹ zdyscyplinowaæ
rz¹d. W przypadku narastaj¹cego deficytu bud¿etowego pañstwo coraz bardziej
uzale¿nione jest od zewnêtrznych róde³
finansowania. Rz¹d czuje wiêc niejako
uzale¿nienie od rynków finansowych,
które s¹ g³ównym ród³em po¿yczek na
pokrycie deficytu bud¿etowego  nale¿y
siê liczyæ, ¿e w przypadku prowadzenia
przez w³adze nieodpowiedzialnej polityki, rynki finansowe odmówi¹ dalszego
kredytowania zobowi¹zañ pañstwowych.
Do jak tragicznych skutków to prowadzi,
pokaza³ nie tak dawno smutny przyk³ad
Argentyny, w której rynki zaprzesta³y finansowania deficytu bud¿etu pañstwa.
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Zdaniem dr. Rybiñskiego, przyk³ady takie pokazuj¹ jasno, ¿e rynki finansowe s¹
bardzo wa¿ne, bez nich bowiem ani pañstwo, ani gospodarka nie mog³yby funkcjonowaæ.
Pan Janusz Jankowiak, prezentuj¹c
swe stanowisko w sprawie kondycji polskiej gospodarki i rynków finansowych,
zauwa¿y³ na wstêpie, ¿e politycy maj¹
bardzo wybiórcze podejcie do analiz
ekonomicznych. Koncentruj¹ swoj¹ uwagê na najistotniejszych, przynajmniej dla
nich, wskanikach, takich jak dynamiki:
sprzeda¿y detalicznej czy produktu krajowego brutto. Tymczasem, mimo ¿e politycy informuj¹ o kolejnych sukcesach
gospodarczych, opieraj¹c siê na optymistycznych danych, spo³eczeñstwo nie odczuwa poprawy, co ma w nastêpstwie swe
odzwierciedlenie w wynikach poparcia
dla partii politycznych. Co wiêcej, tak¿e
rynki finansowe nie podzielaj¹ optymizmu koalicji rz¹dz¹cej. Pan Jankowiak
zwraca wiêc uwagê na postêpuj¹cy dualizm: dobre wskaniki nie id¹ w parze
z dobrymi nastrojami na rynkach finansowych. Rynki finansowe te¿ s¹ swoistymi obszarami dokonywania wyborów politycznych. Niekorzystne nastroje powoduj¹ os³abienie z³otego, co powoduje
pogorszenie siê sytuacji osób posiadaj¹cych kredyty w walutach obcych, a to
sk³ania takich inwestorów do opuszczania rynku  jest to specyficzna forma
g³osowania rynków finansowych nogami inwestorów. Naturalnie, nie da siê
zakwestionowaæ wagi takich ogólnych
wskaników jak wzrost PKB czy stopy
procentowe. Maj¹ one bezporednie
prze³o¿enie na kondycjê niektórych sektorów gospodarki, jak na przyk³ad budownictwo. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
o wskanikach tych nie decyduje rz¹d
i Rada Polityki Pieniê¿nej, ale w d³ugim
okresie determinuj¹ je rynki finansowe.
Próbuj¹c nakreliæ perspektywê przysz³orocznego stanu finansów i gospodarki Polski, mo¿na  zdaniem Pana Jankowiaka  zaryzykowaæ prognozê, ¿e przy-
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sz³y rok przyniesie lepsze wyniki makroekonomiczne. Mo¿liwy jest nawet
mniejszy ni¿ obecny deficyt bud¿etowy,
ale mimo to mo¿e dojæ do wzrostu potrzeb kredytowych. Towarzyszyæ temu
bêdzie wzrost rentownoci bonów skarbowych i os³abienie siê z³otego. Realizacja takiego scenariusza oznacza³aby,
mówi¹c obrazowo, karanie Polski
przez rynki finansowe. By³oby to zgodne
z obowi¹zuj¹c¹ regu³¹, ¿e ten, kto potrzebuje du¿o i szybko, musi tak¿e du¿o
zap³aciæ.
Druga czêæ konferencji powiêcona
zosta³a odpowiedziom zaproszonych goci na zadawane przez uczestników konferencji pytania. Poni¿ej prezentujemy listê postawionych pytañ i ustosunkowanie
siê do poruszanych w nich spraw przez
g³ównych ekonomistów BRE Banku
i Banku BPH.
 1. Czy to, co dobre jest dla rynku finansowego, jest równie¿ dobre dla
gospodarki i czy istnieje zale¿noæ
odwrotna?
Pan dr Rybiñski odniós³ siê w swej
odpowiedzi do programu gospodarczego
Samoobrony. Ugrupowanie to utrzymuje,
¿e rynki finansowe s¹ wielkim z³em dla
polskiej gospodarki  w programie tym
zawarte s¹ sformu³owania, ¿e obce (tzn.
zagraniczne) instytucje finansowe wysysaj¹ z Polski kapita³, powoduj¹c tym samym bezrobocie. Samoobrona obwinia
wiêc odpowiedzialnoci¹ za wszystkie
niepowodzenia gospodarcze rynki finansowe, nie zauwa¿aj¹c na przyk³ad wysokiego d³ugu publicznego czy zaniedbañ
prywatyzacyjnych. Tymczasem, jak zauwa¿a dr Rybiñski, to w³anie rynki finansowe zaopatruj¹ gospodarkê w kapita³. Pos³uguj¹c siê przyk³adem budowy
autostrad, goæ wykaza³, ¿e choæ do ich
budowy potrzebne s¹ okrelone nak³ady
rzeczowe i ludzkie, to przecie¿ dla ich
nabycia i zatrudnienia potrzebny jest
przede wszystkim kapita³  punktem
wyjcia wszystkich inwestycji s¹ pie-
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ni¹dze, a tych dostarczaj¹ rynki finansowe. Wszelkie próby pozbycia siê z Polski
zagranicznego kapita³u oznacza³yby po
prostu klêskê gospodarcz¹, w³¹czaj¹c
w to równie¿ wysokie bezrobocie wród
absolwentów szkó³ wy¿szych. Zdaniem
g³ównego ekonomisty Banku BPH, to, co
jest dobre dla rynków finansowych, jest
te¿ dobre dla gospodarki. Podkreliæ
nale¿y fakt, ¿e rynki finansowe wymuszaj¹ na rz¹dach dyscyplinê fiskaln¹. Wyeksponowaæ nale¿y tak¿e, ¿e wbrew demagogicznym has³om Samoobrony, kapita³ nie jest z Polski wywo¿ony, lecz doñ
nap³ywa.
Pan Janusz Jankowiak rozpocz¹³ od
stwierdzenia, ¿e oczywicie odpowied
na to pytanie brzmi: tak. Wnikaj¹c jednak g³êbiej w analizê tej zale¿noci, mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, w której
zdrowej sytuacji bud¿etowej (korzystnej
dla gospodarki) towarzyszy³oby wzglêdne niezadowolenie rynków finansowych.
Sytuacja taka mia³aby miejsce, gdyby nie
by³o deficytu bud¿etowego, a przez to
koniecznoci zewnêtrznego finansowania na rynkach. Nie jest to za³o¿enie
czysto hipotetyczne, gdy¿ przed kilku laty
zaprzestanie w USA emisji d³ugoletnich
papierów wartociowych wywo³a³o perturbacje na rynku finansowym.
G³ówny ekonomista BRE Banku zaproponowa³ bli¿sze przyjrzenie siê finansowaniu deficytu bud¿etowego. Zauwa¿yæ mo¿na w tej sferze wiele nieprawid³owoci czy wrêcz manipulacji politycznych. Jedn¹ z nich jest pojawienie
siê po raz pierwszy w tym roku w pozycji
finansowanie deficytu rubryki przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie w kwocie minus 5 mld z³otych. Rz¹d
wprowadzi³ tym samym dziwn¹, a zarazem sprzeczn¹ z logik¹, kategoriê ujemnych przychodów z prywatyzacji  to tak
jakby, sprzedaj¹c co, trzeba by³o do tego
dop³acaæ. Drugim przyk³adem manipulacji politycznej s¹ zmiany przy funduszach inwestycyjnych. Co roku dotacja do
OFE z tytu³u ubytku sk³adek wynosi 12
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mld z³otych, w tym roku jednak rz¹d
w³¹czy³ tê pozycjê pod kreskê, czyni¹c
z niej pozycjê rozchodów. W przysz³ym
roku jednak dotacja do OFE ponownie
bêdzie musia³a byæ zakwalifikowana
jako wydatek, a nie rozchód, co spowoduje zwiêkszenie deficytu bud¿etowego.
Tego typu i inne manipulacje polityczne
w zakresie finansów publicznych bywaj¹
jednak, zdaniem Pana Jankowiaka, czêciej dowodem ignorancji ekonomicznej
ni¿ przejawem znajomoci ekonomii.
Tak by³o w przypadku grupy pos³ów ¿¹daj¹cych od Prezesa Narodowego Banku
Polskiego pokazania im fizycznie rezerw
rewaluacyjnych, choæ  jak wiedz¹ ekonomici  rezerwy te maj¹ jedynie postaæ zapisu ksiêgowego. Powstaj¹ one
w wyniku odchylenia poziomu kursu, po
jakim zaksiêgowano rezerwy walutowe
(wielkoæ czêsto zbli¿ona do kursu, po jakim zakupiono rezerwy), od obecnego
kursu walut i dewiz przechowywanych
przez bank centralny  a wiêc pieniêdzy,
które ju¿ raz trafi³y do obiegu. G³ówny
ekonomista BRE Banku zapewnia, ¿e nie
ma mo¿liwoci wykorzystania tych rezerw w taki sposób, w jaki ¿yczyliby sobie
tego niektórzy politycy (rozdanie ludnoci), choæ przyznaje, ¿e istnieje w praktyce
sposób zarobienia na rezerwach walutowych pieniêdzy dla bud¿etu pañstwa i ze
sposobu tego korzysta siê w Polsce. Rz¹d
poprzez emisjê obligacji za granic¹ finansuje deficyt bud¿etowy (w tym g³ównie wydatki spo³eczne). Uzyskane w ten
sposób waluty zagraniczne sprzedawane
s¹ na polskim rynku walutowym, co prowadzi przy okazji do aprecjacji z³otego
(dla przypomnienia korzyci¹ umocnienia siê naszej waluty jest obni¿enie kosztów obs³ugi zad³u¿enia zagranicznego).
Po nadejciu terminu wykupu obligacji,
rz¹d zaczyna skupowaæ dewizy. Tutaj stosowany jest jednak wybieg, który dostarcza korzyci bud¿etowi. Rz¹d odkupuje
waluty od Banku Centralnego wed³ug
kursu, po jakim s¹ one zaksiêgowane
w ksiêgach NBP. £atwo wiêc zauwa¿yæ,
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¿e zyskuje w ten sposób kwotê równ¹
wysokoci rezerwy rewaluacyjnej. Dla
przyk³adu przy emisji obligacji w dolarach waluta uzyskana z ich emisji sprzedawana jest po kursie np. 3,8 z³/$, natomiast skupowana wed³ug kursu wynosz¹cego 3,4 z³ za dolara. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e w ten sposób pañstwo zyskuje
0,4 z³ na ka¿dym dolarze. Jednak takim
operacjom rz¹du towarzysz¹ napiêcia na
rynku finansowym.
 2. Jaki jest wp³yw bezporednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz kapita³u portfelowego na gospodarkê
i na jej wzrost?
Doktor Rybiñski rozpocz¹³ swoj¹ wypowied od komentarza na temat ostatnich wydarzeñ, weryfikuj¹cych atrakcyjnoæ Polski jako lokalizacji dla nap³ywaj¹cych BIZ. Mówi¹c ¿artobliwie: stracilimy Huyndaia, bo nie mielimy bocznicy kolejowej, a powa¿nie: oczywicie takie przypadki pokazuj¹, jak kompleksowe s¹ oceny inwestorów zagranicznych
poszczególnych potencjalnych lokalizacji i jak istotne s¹ w tych ocenach tak¿e
aspekty infrastrukturalne  a pod wzglêdem infrastruktury Polska nie jest, niestety, konkurencyjna. G³ówny ekonomista Banku BPH przedstawi³ wyniki autorskich analiz stopnia atrakcyjnoci krajów wchodz¹cych do Unii Europejskiej
dla inwestorów zagranicznych. Wed³ug
tych badañ, Polska wypada bardzo niekorzystnie na tle S³owacji  wynik analizy
16 czynników wypada 12:4 dla S³owacji.
Zgodnie z danymi za rok 2002, inwestycje
bezporednie na mieszkañca s¹ w Polsce
9 razy mniejsze ni¿ w Czechach i siedmiokrotnie ni¿sze ni¿ na S³owacji. Tak
s³aby wynik Polski w przyci¹ganiu BIZ
ma, zdaniem dr. Rybiñskiego, zwi¹zek
tak¿e z rosn¹c¹ korupcj¹ w naszym kraju.
S¹ jednak, zdaniem gocia konferencji,
perspektywy niewielkiego wzrostu przychodz¹cych BIZ po wejciu Polski do UE,
ale  zgodnie z teoretycznymi modelami
(wielkoæ BIZ dodatnio skorelowana
z rozmiarem gospodarki i ujemnie z dys-
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tansem miêdzy krajami)  inwestycje te
pochodziæ bêd¹ przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Japonii i USA, poniewa¿
kraje te nie dokona³y jeszcze w Polsce
inwestycji odpowiadaj¹cych ich potencja³owi.
Odpowiadaj¹c na pytanie o charakter
wp³ywu inwestycji bezporednich i portfelowych na gospodarkê, Pan dr Rybiñski opowiedzia³ siê za pozytywn¹ relacj¹
 ogólnie efekt tych inwestycji jest pozytywny, choæ zale¿y w du¿ej mierze od sposobu ich wykorzystania. Podczas gdy
przekazanie wp³ywów z inwestycji portfelowych na finansowanie wydatków socjalnych jest przyk³adem z³ej polityki
w tym zakresie, to sfinansowanie rozwoju infrastruktury z tych rodków (np. budowa autostrad) jest pomys³em o wiele
lepszym. Ekspert zaj¹³ przy tym zdecydowanie opozycyjne stanowisko wzglêdem
twierdzeñ o spekulacyjnym i niszczycielskim dla gospodarki krajowej charakterze inwestycji portfelowych. Dowodzi³
nawet w dobitnych s³owach, ¿e inwestycje portfelowe nabieraj¹ cech kapita³u
spekulacyjnego wy³¹cznie wskutek z³ej
polityki ekonomicznej pañstw (takich jak
np. Tajlandia, Meksyk, Argentyna), a nawet, ¿e kraje przechodz¹ kryzysy finansowe tylko na w³asn¹ probê.
Pan Janusz Jankowiak, nawi¹zuj¹c
do w¹tku kapita³u spekulacyjnego poruszonego przez Pana dr. Rybiñskiego, zauwa¿y³, ¿e kapita³ ten na rynku obligacji
to zaledwie 30 mld z³ przy ca³kowitej
emisji wynosz¹cej 170 mld brutto. Z drugiej jednak strony, kapita³ spekulacyjny
stanowi a¿ 4% PKB, wiêc jego odp³yw
mia³by bardzo powa¿ne konsekwencje
gospodarcze. Nie mniej wa¿ne s¹ inwestycje bezporednie, ale dla ich pozyskania potrzebne s¹ podstawy infrastrukturalne. Ca³kowite zahamowanie przep³ywów kapita³owych mia³oby prawdopodobnie katastrofalne skutki, na szczêcie
jednak jest to tylko wy³¹cznie hipotetyczny scenariusz, gdy¿ dla likwidacji swobody przep³ywów kapita³owych potrzebne
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by³yby powa¿ne zmiany legislacyjne. Pan
Jankowiak zwróci³ uwagê na wa¿n¹ rolê,
jak¹ odgrywa nap³yw kapita³u w krajach
cierpi¹cych na ci¹g³y deficyt bilansu
obrotów bie¿¹cych (BOB). Zgodnie z ogóln¹, powszechnie znan¹ w ekonomii zasad¹ równowa¿enia siê bilansów, tak¿e
w bilansie p³atniczym (BP) ujemne saldo
BOB (tj. zapis p³atnoci z handlu dobrami i us³ugami i pozosta³ych transakcji
bie¿¹cych) musi byæ rekompensowane
dodatnim saldem bilansu obrotów kapita³owych (BK). Oznacza to, ¿e takie kraje
jak USA (z deficytem BOB w wysokoci 2
mld USD miesiêcznie) i Polska (deficyt
BOB na poziomie 2% PKB) pokrywaj¹
ujemne wyniki handlu miêdzynarodowego nap³ywem kapita³u zagranicznego.
Ekspert BRE Banku zwróci³ uwagê, ¿e
nie sposób mówiæ o przep³ywach kapita³owych, nie wspominaj¹c chocia¿by
o problematyce kursów walutowych. Jednym z podstawowych warunków nap³ywu
BIZ jest stabilny kurs walutowy w systemie kursów p³ynnych, to znaczy niepodlegaj¹cy gwa³townym aprecjacjom ani
deprecjacjom, gdy¿ wp³ywa to na zmianê
wyceny wartoci zainwestowanego kapita³u i powoduje niepokój inwestorów.
Teoretycznie rzecz ujmuj¹c, mo¿na
stwierdziæ, ¿e kurs walutowy kszta³towany jest wskutek gry popytu i poda¿y na
waluty. Rzeczywistoæ jest jednak, zdaniem Pana Jankowiaka, bardziej z³o¿ona, a np. kurs z³otego determinowany
jest m.in. wysokoci¹ deficytu bud¿etowego czy wymian¹ przez rz¹d walut uzyskanych poprzez emisjê obligacji za granic¹. Ujemny wp³yw na BIZ lokowane
w Polsce ma te¿ wyrana niepewnoæ
rynku co do przysz³ego poziomu kursu
z³otego. Planowane jest wst¹pienie Polski do strefy euro, co bêdzie siê wi¹za³o
ze zmian¹ re¿imu kursowego i powi¹zaniem z³otego sztywnym parytetem wymiany ze wspóln¹ walut¹ europejsk¹.
Jednak inwestorzy, którzy ju¿ dzi anga¿uj¹ w Polsce swój kapita³, nie wiedz¹,
kiedy i po jakim kursie nast¹pi zafikso-
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wanie z³otego w stosunku do euro. Myl
o niepewnoci rynków finansowych co do
przysz³ego kursu z³otego podchwyci³ dr
Rybiñski, podkrelaj¹c, ¿e przy wytyczaniu parytetu wymiany waluty wstêpuj¹cej do Europejskiego Systemu Walutowego (ESW) du¿¹ rolê odgrywaj¹ polityczne naciski grup interesów. Taka sytuacja mia³a miejsce w przypadku relacji w³osko-niemieckich, kiedy to Niemcy
poprosili W³ochów o obni¿enie kursu
lira o 100 lirów, gdy¿ le¿a³o to w interesie
niemieckich producentów obrabiarek.
Podobne presje mog¹ wyst¹piæ przy
wstêpowaniu Polski do ESW II, co jest
ród³em dalszej niepewnoci na rynku
BIZ. Pan Jankowiak doda³ tak¿e, ¿e wysokoæ kursu walutowego jest istotn¹
zmienn¹ dla kosztów obs³ugi d³ugu publicznego i ustawa bud¿etowa musi przyjmowaæ pewn¹ przewidywan¹ wartoæ
kursu walutowego. W polskich finansach
publicznych funkcjonuje tzw. zak³adka
Kamiñskiego na poziomie 10% na obs³ugê d³ugu publicznego. Istnienie tej zak³adki umo¿liwia osi¹ganie przez bud¿et
oszczêdnoci, o ile z³otówka nie zdeprecjonuje siê o wiêcej ni¿ procentow¹ wielkoæ wyra¿on¹ w zak³adce. W przypadku
znacznego os³abienia z³otówki wzglêdem
euro bud¿et nie ma oszczêdnoci, ale nie
jest zagro¿ony, dopóki z³otówka nie potanieje o wiêcej ni¿ 10% wzglêdem kursu
wczeniej przyjêtego. Niestety, obecnie
w Polsce ta zak³adka ju¿ siê wyczerpa³a.
 3. Jaka jest przewidywana wartoæ
parytetu z³otówki do euro w chwili
przyst¹pienia Polski do ESW II?
Dr Rybiñski wskaza³ za podstawê wyznaczenia tego parytetu redni¹ wartoæ
kursu z ostatnich trzech lat, z wy³¹czeniem odchyleñ spowodowanych wyj¹tkowymi zdarzeniami. Kurs wyliczony za
ostatnie trzy lata 20012003 mia³by wartoæ zbli¿on¹ do 4 PLN/EUR (dok³adniej
ok. 3,997 ). Taka nag³a rewaluacja z³otego o prawie 1 z³ na ka¿dym euro spowodowa³aby z pewnoci¹ szereg protestów, szczególnie dlatego ¿e umocnienie
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z³otego nie s³u¿y interesom polskich eksporterów. Ostateczny wynik by³by efektem targów politycznych, choæ oczywicie decyduj¹cy jest redni poziom kursu
z ostatnich trzech lat przed przyst¹pieniem Polski do ESW II. Maj¹c tê wiadomoæ, ju¿ teraz nale¿y prowadziæ odpowiedni¹ politykê monetarn¹, aby d¹¿yæ
do za³o¿onego i po¿¹danego poziomu kursu. Analityk nie przewiduje jednak, aby
przyjêcie przez Polskê euro by³o mo¿liwe, m.in. ze wzglêdu na deficyt bud¿etowy, przed 2010 rokiem.
Pan Jankowiak rozszerzy³ wypowied
g³ównego ekonomisty Banku BPH o kilka
aspektów. Pocz¹tkowo podkreli³, ¿e
wartoæ referencyjna kursu walutowego
nie uwzglêdnia wahañ spowodowanych
wypowiedziami polityków. Po drugie, nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e we wszystkich
krajach przyjmuj¹cych euro wystêpowa³a tendencja do aprecjacji i nale¿y siê
z tym liczyæ w Polsce. Korytarz mo¿liwych odchyleñ kursowych z³otego od parytetu do euro powinien byæ skonstruowany w sposób asymetryczny, z uwzglêdnieniem mniejszego zakresu dopuszczalnych deprecjacji i wiêkszego dla aprecjacji. Zdaniem g³ównego ekonomisty
BRE Banku jest to propozycja merytorycznie s³uszna, ale nie wiadomo, czy
mo¿liwa do wdro¿enia. Dotychczas Polska ma nadziejê na szeroki zakres zmiennoci kursu ±15%, podczas gdy Komisja
Europejska proponuje wyjciowe wide³ki ±2,25%  jak bêdzie, zobaczymy.
Niemniej przewidywany kurs wyjciowy
to 4,3 PLN/EUR, czyli wartoæ zbli¿ona
do optymalnej wed³ug prof. G. Ko³odko.
 4. Czy utrzymanie parytetu z³otego do
euro w wide³kach ±2,25% jest realne
dla Polski?
Odpowiadaj¹c na powy¿sze pytanie,
Pan Jankowiak przyzna³ racjê prof. Balcerowiczowi, którego zdaniem Polska powinna zabiegaæ o szerokie pasmo dostosowañ kursowych z³otego do euro. Wyznaczenie w¹skiego korytarza ±2,25%
wymaga³oby wed³ug eksperta BRE Ban-
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ku nieustannej obecnoci Banku Centralnego na rynku walutowym, co i tak
nie by³oby solidn¹ gwarancj¹, ¿e rynek
finansowy nie wypchn¹³by gospodarki
z tego pasma. Pan Jankowiak nie przecenia³by jednak problemu stabilnego kursu walutowego, ale zwróci³by raczej uwagê na powa¿niejsze wyzwanie, jakim jest
wype³nienie tzw. kryteriów zbie¿noci
zapisanych w traktacie z Maastricht.
W kryteriach tych znajduje siê piêæ wymogów, których wype³nienie jest warunkiem koniecznym, aby wst¹piæ do strefy
euro: inflacja nie wy¿sza ni¿ o 1,5 punktu
procentowego od redniej stopy inflacji
w trzech krajach cz³onkowskich UE
o najni¿szej inflacji; d³ugoterminowe
stopy procentowe nieprzekraczaj¹ce
wiêcej ni¿ o 2 punkty procentowe redniej stopy procentowej z trzech krajów
UE o najni¿szej inflacji; deficyt bud¿etowy nie wy¿szy ni¿ 3% PKB; d³ug publiczny nie wiêkszy ni¿ 60% PKB i stabilny
kurs wymiany walut w ci¹gu ostatnich
dwóch lat. W opinii analityka z BRE Banku, mimo i¿ na razie wype³niamy kryterium inflacyjne, to w³anie ono bêdzie
najtrudniejszym kryterium do wype³nienia. Powodem tego jest wzglêdna twardoæ tego wskanika  nie jest on tak
³atwy w manipulacji jak pozosta³e.
 5. Czy nale¿y zatem spodziewaæ siê
wzrostu inflacji?
Pan Janusz Jankowiak krótko i jednoznacznie odpowiedzia³, ¿e tak.
W¹tek ten rozwin¹³ Pan dr Rybiñski,
wskazuj¹c, ¿e górna granica przysz³orocznej inflacji mo¿e wynieæ 3,5%. Za
takimi oczekiwaniami g³ównego ekonomisty Banku BPH stoj¹: wzrost popytu,
wejcie Polski do UE i wysoki deficyt
bud¿etowy. Trendy te widoczne s¹ tak¿e
dla partii politycznych, a w skrajnej sytuacji dojcie do w³adzy Samoobrony
grozi realizacj¹ przez to ugrupowanie
programu gospodarczego z za³o¿onym 7%
poziomem inflacji. Ponadto, pozostawanie przez Polskê przez d³ugi czas w ESW
II by³oby niekorzystne  zdaniem anali-
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tyka nale¿a³oby po up³ywie 2 lat od przyst¹pienia do ESW II zamieniæ z³otówkê
na euro. Wed³ug symulacji zachowania
siê kursów walut Polski, Czech i Wêgier,
zaprezentowanych przez panelistê, w ci¹gu 34 lat forint i korona nie wysz³y
z korytarza dopuszczalnych wahañ kursów, podczas gdy z³otówka przekracza³a
zakres wahañ ±15% zarówno w górê, jak
i w dó³. Prowadzi to Pana dr. Rybiñskiego do wniosku o wysokiej zmiennoci z³otego w stosunku do innych walut regionu.
G³ówny ekonomista BRE Banku opowiedzia³ siê przeciwko pospiesznemu
usztywnianiu polskiej waluty. Zaleca³
natomiast rozwa¿n¹ prognozê, kiedy Polska bêdzie mog³a spe³niæ wszystkie warunki konieczne do przyjêcia euro. Powinno to nast¹piæ przed wst¹pieniem do
ESW II.
 6. Czy propozycje Premiera Hausnera
daj¹ mo¿liwoæ ustabilizowania finansów publicznych i podstawy do
wzrostu gospodarczego?
Dla Pana Jankowiaka prace wokó³
planu Hausnera s¹ doskona³ym przyk³adem tego, jak politycy nie rozumiej¹ rynków finansowych i rozmijaj¹ siê z nimi.
Ekspert przypomnia³ spotkanie ministra
gospodarki z przedstawicielami rynków
finansowych, po którym, w odpowiedzi
na krytykê pakietu ustaw, profesor Hausner prosi³ publicznie, aby rynki finansowe nie wystêpowa³y w imieniu narodu,
bo od tego s¹ politycy, tylko zajê³y siê
sob¹. Oceniaj¹c merytorycznie plan reform gospodarczych, g³ówny ekonomista
BRE Banku wskaza³ na szereg wad. Za
jedn¹ z nich uzna³ wprowadzenie podzia³u oszczêdnoci na klasyczne i nieklasyczne, czyli oszczêdnoci sk³adaj¹ce siê
z sum niewydanych przez bud¿et pañstwa, ale jednak spo¿ytkowanych przez
inne podmioty. Ponadto, ponad po³owa
wszystkich oszczêdnoci wynika z poszerzenia bazy podatkowej, w tym z na³o¿enia zobowi¹zañ podatkowych na dodatkowe 2 miliony ludzi, których blisko po³owê stanowi¹ rolnicy. Co wiêcej, trzecia
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czêæ oszczêdnoci ma pochodziæ z parapodatków. Zdaniem Pana Jankowiaka,
plan naprawczy zosta³ skonstruowany
w przebieg³y politycznie sposób, gwarantuj¹cy uzyskanie poparcia dla niego
w Sejmie  podczas gdy jedni opowiedz¹
siê za ciêciami wydatków, inni zag³osuj¹
za podwy¿szeniem podatków. Inn¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest, zdaniem eksperta, zahamowanie wzrostu d³ugu publicznego.
Aby d³ug zacz¹³ spadaæ, deficyt bud¿etowy powinien zmniejszaæ siê o 1,5% co roku. Tymczasem planowany jest jego spadek o 2% do 2007 r.
Doktor Rybiñski przypomnia³ zaprezentowan¹ przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy symulacjê polskiego d³ugu publicznego, wed³ug której ma on
wzrosn¹æ do 70% PKB, przy pe³nym wykonaniu planu Hausnera. Aby tego unikn¹æ, ciêcia w naszych finansach powinny
byæ trzy razy bardziej radykalne ni¿ zak³adane przez premiera Hausnera. Diagnoza dotycz¹ca finansów pañstwa dokonana w planie jest dobra, ale niestety
wyci¹gniête s¹ z³e wnioski. G³ówny ekonomista Banku BPH pokaza³ to na przyk³adzie systemu rentalnego. Obecnie 2,3
mln osób ma przyznane prawo do otrzymywania rent, choæ szacuje siê, ¿e blisko
1 mln ludzi nie powinno w ogóle mieæ
przyznanego takiego wiadczenia. System przyznawania wiadczeñ spo³ecznych jest nieefektywny i niesprawny, a za
wady te p³ac¹ oczywicie podatnicy.
W kosztach wadliwego systemu znajduj¹
siê nie tylko koszty wyp³acania samych
wiadczeñ, ale te¿ i p³ace dla ca³ej rzeszy
urzêdników zatrudnionych do obs³ugi
wiadczeñ. Dodatkowych strat przysparza te¿ zabieranie miejsc pracy ludziom
zdrowym, rencici bowiem zatrudniani
s¹ na preferencyjnych warunkach. Ekspert nie zgadza siê z argumentacj¹ rencistów, wed³ug których odebranie im
renty, stanowi¹cej uzupe³nienie niskich
otrzymywanych wynagrodzeñ, pozbawi³oby ich rodków do ¿ycia. Pan dr Rybiñski zaproponowa³ odmienne spojrzenie.
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Obni¿enie wydatków bud¿etowych z tytu³u rent pozwoli³oby obni¿yæ podatki. Ni¿sze obci¹¿enia podatkowe umo¿liwi³oby
natomiast pracodawcom zatrudniaj¹cym
rencistów zaoferowanie wy¿szych pensji,
a podwy¿ka ta zrekompensowa³aby utracon¹ rentê. Logika taka jest niestety
nieobecna w planie premiera Hausnera.
Zamiast tego proponuje siê zabranie
rent i podwy¿szenie podatków.
Pan Jankowiak zauwa¿y³ ze swej strony, ¿e w sytuacji wzrostu deficytu bud¿etowego, a co za tym idzie  wiêkszych potrzeb kredytowych, nawet du¿e zmiany
podatkowe na korzyæ przedsiêbiorców
nie spowoduj¹ gwa³townej aktywizacji
przedsiêbiorców. Przedsiêbiorcy zauwa¿aj¹ bowiem nie tylko obni¿ki podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT),
ale dostrzegaj¹ równie¿ jednoczesny
wzrost d³ugu publicznego, który bêdzie
trzeba z czego pokryæ  najprawdopodobniej ponownym podwy¿szeniem
podatków. Zdaniem analityka, dopóki
finanse publiczne w Polsce nie bêd¹
zrównowa¿one, dopóty nie nast¹pi eksplozja przedsiêbiorczoci.
 7. Czy  w zwi¹zku z faktem, ¿e po
przekroczeniu konstytucyjnej granicy bêd¹ musia³y byæ przymusowo
przeprowadzone drastyczne ciêcia
bud¿etowe, a obecnie, w sytuacji gdy
takiego przymusu nie ma, ciêcia te
przeprowadzane s¹ z wielkimi trudnociami  nie by³oby lepiej poczekaæ na przekroczenie wspomnianej
granicy i szybko rozwi¹zaæ problem
redukcji wydatków publicznych?
Goæ z BRE Banku odpar³ na to, ¿e nie
ma na wiecie kraju, który by siê zdecydowa³ na taki rozwój wypadków i wytrzyma³ drastyczne redukcje wydatków. Ekspert przewiduje, ¿e po przekroczeniu
tego pu³apu zamiast gwa³townych ciêæ
raczej bêdzie zmieniane prawo. Zatem
nie nale¿y ju¿ d³u¿ej czekaæ i trzeba teraz
rozpocz¹æ powa¿n¹ naprawê finansów
publicznych. Zdaniem analityka, tak¿e
rz¹d wreszcie zda³ sobie z tego sprawê
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i mo¿na siê spodziewaæ reform. Pan Jankowiak zauwa¿y³, ¿e pewnym polem do
zmian jest metodologia liczenia d³ugu
publicznego. Wielkoæ ta jest kategori¹
u³amkow¹, co umo¿liwia dzia³ania zarówno na liczniku i mianowniku, aby
zmieniæ wartoæ wyra¿enia. Ostatnio
GUS dokona³ operacji zmieniaj¹cej wartoæ mianownika  zwiêkszy³ bowiem
wartoæ nominalnego PKB.
Elementy kreatywnej ksiêgowoci
widaæ w dzia³aniach rz¹du pod koniec
ka¿dego roku  doda³ nasz drugi ekspert. Pod koniec roku liczona jest wysokoæ d³ugu publicznego. Rz¹d mo¿e
sprzedaæ na rynku waluty pozyskane
z emisji obligacji. Spowoduje to wzmocnienie z³otówki, a tym samym zmniejszenie d³ugu zagranicznego w walutach obcych w przeliczeniu na z³ote. Mo¿na spodziewaæ siê takiej operacji w 2004 roku.
 8. Który z systemów podatkowych:
liniowy czy progresywny, jest lepszy
i jaka powinna byæ wysokoæ podatków?
Doktor Rybiñski powiedzia³, ¿e podatki powinny byæ przede wszystkim
proste, powszechne i niskie. Dlatego te¿,
jego zdaniem, s³uszna jest koncepcja
podatku liniowego. System taki ma wiele
zalet: po pierwsze  powinien polepszyæ
ci¹galnoæ, po drugie  formu³a podatkowa 3 razy X (np. 3 × 15) mo¿e te¿
zwiêkszyæ dochody podatkowe. G³ówny
ekonomista Banku BPH przyzna³ jednak,
¿e podatek liniowy mo¿e byæ trudny do
zaakceptowania przez czêæ spo³eczeñstwa ze wzglêdów redystrybucyjnych.
Pan Jankowiak stwierdzi³, ¿e dyskusja nad systemem podatkowym jest otwarta, a ostateczny g³os i tak nale¿y do polityków. Jego zdaniem, na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e poszerzaniu bazy podatkowej musz¹ towarzyszyæ obni¿ki stawek
podatkowych. Takie dzia³anie by³oby
zgodne z zasadami sztuki ekonomicznej. Niestety, w Polsce regu³y takiej siê
nie przestrzega. Ekspert BRE Banku
zakoñczy³ debatê retorycznym pytaniem
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o to, gdzie jest sens, je¿eli poszerza siê
bazê podatkow¹, nie zmienia siê stawki
podatkowej i mówi siê przy tym, ¿e nie
ma wzrostu fiskalizmu.
Podsumowuj¹c konferencjê powiêcon¹ stanowi polskich finansów publicznych, kondycji gospodarki oraz wzajemnych powi¹zañ rynków finansowych, gospodarki i wiata polityki, chcielibymy
zaakcentowaæ kilka najistotniejszych
tez, co do których zaproszeni gocie 
g³ówni ekonomici du¿ych banków 
pozostawali zgodni:
1. wiaty finansów, gospodarki i polityki s¹ ze sob¹ coraz silniej powi¹zane
i obserwujemy wspó³czenie narastaj¹ce wspó³zale¿noci miêdzy nimi,
tak¿e ponad granicami pañstw. Rynki
finansowe s¹ jednak niezmiennie
wa¿nym uk³adem odniesienia zarówno dla sfery publicznej, sceny politycznej i gospodarki w ogóle: narzucaj¹ ograniczenia finansowania zjawisk ekonomicznych, stanowi¹c przy
tym wa¿ny obszar wyborczy i ród³o
dyscypliny dla rz¹dów.
2. Rynki finansowe zasilaj¹ gospodarkê
w kapita³ niezbêdny do uruchomienia jakichkolwiek procesów gospodarczych. Wa¿nym i zasadniczo dobroczynnym ród³em finansowania
gospodarki jest nap³yw kapita³u zagranicznego. Aby jednak kapita³ ten
s³u¿y³ rozwojowi i nie zagra¿a³ stabilnoci gospodarczej, przybieraj¹c cechy pieni¹dza spekulacyjnego, po-
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trzebna jest m¹dra i odpowiedzialna
polityka gospodarcza w ogóle, a polityka fiskalna przede wszystkim.
3. To, kiedy i na jakich warunkach Polska usztywni kurs z³otego do euro,
a nastêpnie przyjmie wspóln¹ walutê
europejsk¹, zale¿y od odpowiedzialnoci w³adz i powodzenia reform finansów publicznych. Niezbêdne s¹
przede wszystkim namys³ i ch³odna
kalkulacja, z uwzglêdnieniem kosztów i korzyci poszczególnych rozwi¹zañ kursowych (parytet, zakres
wahañ) dla ró¿nych grup spo³ecznych
i gospodarczych  w tym m.in. dla
eksporterów czy konsumentów.
4. Plan reform gospodarczych premiera
Hausnera zawiera wiele b³êdów, które dyskwalifikuj¹ go jako panaceum
na rozwi¹zanie wszystkich najwa¿niejszych problemów spo³eczno-gospodarczych, w³¹cznie z g³ównymi
celami: trwa³¹ napraw¹ finansów
publicznych i wyranym pobudzeniem gospodarki. Mimo to plan ten
stanowi zacz¹tek powa¿nych dzia³añ
zmierzaj¹cych ku tym celom i jest
wyrazem wiadomoci w³adz politycznych, ¿e z rozwi¹zaniem pal¹cych
kwestii ekonomicznych nie mo¿na ju¿
d³u¿ej czekaæ.
Relacjê przygotowali:
Marcin Dwórznik  student II roku
JSEMen WNE i WZ UW
Jaros³aw Górski  student V roku WNE
UW i IV roku WZ UW
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