
– 10 lat te mu po da ro wał Pan zło -
tów kę lau re ato wi Na gro dy No bla,
spe cja li ście od wa lut, Ro ber to wi
Mun del lo wi. Na znak, że zło ty
mógł by być świa to wą ćwierć do la -
rów ką, ty le był wte dy wart. Na tej
zło tów ce prof. Mun dell przez na -
stęp ne 7 lat za ro bił 70 proc., czy li
18 cen tów, i te raz za chę ca do czy ta -
nia Pa na ksią żek. Wy dał Pan kie dyś
le piej zło tów kę?

– Tak, w dzie ciń stwie, jesz cze
w cza sach Pol ski Lu do wej, kie dy to
za jed ne go zło te go moż na by ło ku pić
kul kę lo da… A prof. Mun dell za chę -
ca do czy ta nia mo ich prac, bo je zna
i wie, że rów nież od pol skie go eko no -
mi sty Ame ry ka nie – i nie tyl ko – mo -
gą się cze goś cie ka we go do wie dzieć
i na uczyć. To do brze, że wresz cie
uda je się wy eks por to wać na szą myśl
eko no micz no -spo łecz ną, a nie tyl ko
nie ustan nie im por to wać cu dze mą -
dro ści i po my sły.

– We dług CIA świat za dłu żo ny jest
na 44,6 bi lio na do la rów. Pań stwa
i ich oby wa te le bio rą co raz więk sze
kre dy ty, zwłasz cza na świę ta. Ob se -
syj na kon sump cja zwięk sza po pyt
i pro duk cję, pro wa dząc do roz wo ju,
czy sztucz nie je pom pu je, po wo du jąc
po świą tecz ną re ce sję?

– Żad na ob se sja nie jest do brym
do rad cą, a już na pew no nie w go spo -
dar ce i po li ty ce. Nie moż na żyć po -
nad stan. Ani w pań stwie, ani w ro -
dzi nie. Kre dy ty moż na brać, gdy ma
się pew ność, że uda się je spła cić
z przy szłych do cho dów. Re ce sji
po świę tach nie bę dzie, ale kry zys bę -
dzie wlókł się za na mi przez pa rę ko -
lej nych świąt. Na stał czas wiel kie go
za mę tu i wiel kiej nie sta bil no ści. Nas
to też nie omi nie. W Pol sce nie ste ty
po li ty ka rzą du nie pro wa dzi do roz -
wo ju, po ten cjał jest wy ko rzy sty wa ny
tyl ko po czę ści, mar nu je my szan se,
ucie ka czas. Za to za dłu że nie nam ro -
śnie po nad roz sąd ną mia rę. Na wet je -
śli nie ma my wła sne go kre dy tu, to
rząd za dłu ża się za nas. A przy rost
dłu gu pu blicz ne go w ostat nich la tach
jest nie ty le in stru men tem zwięk sza -
nia po py tu, ile spo so bem ła ta nia bu -
dże to wej dziu ry. Na na stęp ną
Gwiazd kę rząd spre zen tu je nam jesz -
cze więk szy dług.

– A w ogó le ma my ja kiś kry zys?
We dług „The Eco no mist” Pol ska
jest wy spą szczę ścia na oce anie
świa to wej bez na dziei...

– Gdy pa ni do kład nie prze wer tu je
pi smo, to za uwa ży, że aku rat w ostat -
nim nu me rze „The Eco no mist” ob -
ni żył pro gno zy wzro stu na sze go
PKB na ten rok do mar nych 2,5,
a na rok przy szły do 2,8 proc. Przy -
ta cza jąc sza cun ki te go wskaź ni ka
dla 25 naj waż niej szych kra jów spo -
śród tzw. wy ła nia ją cych się ryn ków,
po ka zu je, że w tym ro ku tyl ko
w czte rech – bli żej nas na Wę grzech
i w Cze chach, da lej w RPA i We ne -
zu eli – tem po wzro stu jest słab sze
niż w Pol sce, a w po zo sta łych 20 dy -

na mi ka jest wyż sza, w wie lu znacz -
nie. Ta pol ska zie lo na wy spa po czer -
wie nia ła.

– Da ne pły ną ce z urzę dów sta ty -
stycz nych o 17-pro cen to wym po -
zio mie kra jo we go ubó stwa są jak
do nie sie nia z dru giej stro ny lu stra.
Za gra nicz ni in we sto rzy z pol ską
bie dą ma ją coś wspól ne go?

– Suk ces go spo dar czy – ta ki praw -
dzi wy, dłu go trwa ły – osią gnąć moż -
na, wy ko rzy stu jąc wła sny ka pi tał,
a za gra nicz ne oszczęd no ści trans fe -
ro wa ne do nas z roz ma itych wzglę -
dów mo gą tyl ko te kra jo we uzu peł -
niać. U nas sto pień uza leż nie nia
od ka pi ta łu ze wnętrz ne go jest zbyt
du ży, zwłasz cza krót ko ter mi no we go
o cha rak te rze spe ku la cyj nym. Jed nak
kra jo wej bie dy nie zwa laj my na za -
gra nicz nych in we sto rów, bo oni
prze cież tu in we stu ją nie po to, aby
wal czyć z na szym ubó stwem. Do bie -
dy przy czy nia się w więk szym stop -
niu zła ja kość ro dzi mej po li ty ki eko -
no micz no -spo łecz nej oraz wciąż zbyt
ni ska kul tu ra pra cy. A mar gi nes bie -
dy nie mu si być aż tak sze ro ki. Do bra
po li ty ka go spo dar cza po win na po le -
gać m.in. na tym, aby po słu gi wać się
ka pi ta łem za gra nicz nym do ogra ni -
cza nia ob sza rów wy klu cze nia spo -
łecz ne go.

– Wie my, co to jest PKB i że mu -
si być du ży. Ale ma ło kto wie, co to
jest współ czyn nik HDI. A we dług
nie go co pią ty Ame ry ka nin ży je
na ta kim sa mym po zio mie jak prze -
cięt ny Ku bań czyk, a Po lak – jak
miesz ka niec więk szo ści kra jów
Ame ry ki Ła ciń skiej...

– In deks ka pi ta łu ludz kie go
(HDI, Hu man De ve lop ment In dex)
to lep sza, acz wciąż ułom na mia ra
roz wo ju spo łecz ne go. Obok po zio -
mu pro duk cji po ka zu je stan ka pi ta -
łu ludz kie go po strze ga ne go przez
pry zmat oświa ty i zdro wia. Po mi ja
jed nak zu peł nie kwe stie za so bów
cza su wol ne go, nie rów no mier no ści
w po dzia le do cho dów, sta nu śro -
do wi ska na tu ral ne go, spój no ści
spo łecz nej. A to wszyst ko de cy du je
o ludz kiej sa tys fak cji. Sto imy 
– współ cze sna cy wi li za cja – w ob li -
czu nie by wa łych wy zwań, z któ rych
jed no z naj waż niej szych to prze cho -
dze nie do po PK Bow skiej go spo dar -
ki, co tak że wy ma ga po PK Bow skiej
my śli spo łecz nej. Jak mie rzysz, tak
i zmie rzasz. By wa więc i tak, że
w nie któ rych mniej za moż nych kra -
jach jest le piej niż w in nych bo ga -
tych. Świat – Pol ska też – nie bę dzie
w lep szej sy tu acji przez na stęp ne
de ka dy i po ko le nia, i nie unik nie
kon flik tów, je śli nie bę dzie po tra fił

za sad ni czo prze su nąć się z „mieć
co raz wię cej” na „być co raz bar -
dziej”.

– Eko no mia to wie dza, po li ty ka to
sztu ka. Od wra ca Pan naj waż niej sze
po ję cia, że by wy pro wa dzić z rów no -
wa gi rzą dzą cych świa tem neo li be ra -
łów. Pa na książ ka „Świat na wy cią -
gnię cie my śli” sta je się ko lej nym 
be st sel le rem. Lu dzi, któ rych jest
Pan eko no micz nym ad wo ka tem, nie
stać na czy ta nie ksią żek. Za ra bia
Pan na lę kach swo ich wro gów...

– Za dba łem, by obie książ ki by ły
nie tyl ko na pi sa ne przy stęp nym, zro -
zu mia łym ję zy kiem – co się chy ba
uda ło, sko ro zdo by ły ta kie rze sze
Czy tel ni ków – ale by by ły też sto sun -
ko wo nie dro gie. A co do za ra bia nia,
to tak, „za ra biam” ko lej ne, co raz
szer sze krę gi zwo len ni ków po stę pu
i ra cjo nal no ści, któ rzy nie da ją się już
na bie rać na neo li be ral ne dyr dy ma -
ły. I je śli mo ja li nia ro zu mo wa nia
i ar gu men ta cji wy pro wa dza ich
z rów no wa gi, to do brze, choć waż -
niej sze jest, że pro po nu ję prag ma -
tycz ne dzia ła nia i sku tecz ną stra te gię
roz wo ju w wa run kach na si la ją cej się
glo bal nej kon ku ren cji. Wiel ki bla -
maż neo li be ra li zmu, któ ry do pro wa -
dził do świa to we go kry zy su go spo -
dar cze go, nie wy star czy, by idee go -
spo dar ki ka sy na osta tecz nie upa dły.
Tak że w Pol sce neo li be ra lizm wciąż
wierz ga. 

– Pa nie Pro fe so rze, wy kła dał Pan
eko no mię w wie lu kra jach. Jak to
moż li we, że by do stać piąt kę z ma -
kro eko no mii i lu fę z mi kro eko no -
mii? Bo mnie się coś ta kie go na stu -
diach przy tra fi ło. Z ko lei nie któ rzy
po li ty cy, wcze śniej pręż ni przed się -
bior cy, pa da ją ofia ra mi zja wi ska od -
wrot ne go i nie po tra fią kie ro wać
pań stwem...

– Umie jęt ne po łą cze nie ma kro -
i mi kro eko no mii nie jest ła twe, bo
rzą dzą się one nie co in ny mi pra wa -
mi. A te raz do cho dzi do te go jesz cze
im pe ra tyw upra wia nia me ta eko no -
mii obej mu ją cej ca ły współ za leż ny
świat – ten epo ko wy pro dukt glo ba li -
za cji. Nic dziw ne go, ze co raz trud niej
jest do sta wać piąt ki. Prze cież pi szę,
że rze czy dzie ją się tak, jak się dzie ją,
po nie waż wie le dzie je się na raz… 

– Na Pa na te mat opo wia da się du -
żo plo tek. Że nie je Pan mię sa, na -
wet śli ma ków, wsta je o czwar tej ra -
no i bie ga 20 km, że jak był Pan mi -
ni strem fi nan sów, nie po zwa lał ku -
po wać do mi ni ster stwa sa ni ta ria -
tów fir my Ko ło, że ni gdy Pan nie za -
pa lił pa pie ro sa i w wie ku 15 lat
prze stał pić al ko hol... Praw da czy
ście ma?

– I praw da, i ście ma. Al ko hol – nie
w wie ku 15 lat, tyl ko 15 lat te mu, a pa -
pie ro sy – nie ni gdy, tyl ko po tym jak
wy pa li łem ich ćwierć mi lio na. A wsta -
wa łem ra no o pią tej, by bie gać co -
dzien nie 12 km wte dy, gdy by łem
w rzą dzie. Tak wcze śnie, na wet zi mą,
bo póź niej nie by ło by to już moż li we.
Te raz bie gam za wsze, gdy tyl ko mo gę
i gdzie się da. W tym ro ku mach ną łem
dwa ma ra to ny – w Mar ra ke szu i ostat -
nio w Gdań sku, a w su mie po ko na łem
ich 34 pod czas ostat nich 9 lat. Skądś
prze cież trze ba brać si ły, czyż nie?
A zwie rząt nie jem i bar dzo mi z tym
do brze; czu ję się zna ko mi cie. 

Roz ma wia ła IZA  KO SMA LA

ikosmala@redakcja.nie.com.pl
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chleb  ze  SZMALEM

O 44 bi lio nach 
do la rów 
świa to we go dłu gu 
i świą tecz nych 
kre dy tach „NIE” 
roz ma wia 
z prof. Grze�Go�rzem
Ko�łod�KĄ, 
dwu krot nym 
mi ni strem 
fi nan sów, 
au to rem 
be st sel le rów 
po le ca nych 
przez Fran ci sa 
Fu kuy amę.
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Rząd ne go cju je zmia ny wa run ków
pra cy i pła cy za war te w Kar cie na -
uczy cie la. Pra gnie też, aby o tych
spra wach w więk szym stop niu de cy -
do wa ły gmi ny. W cen trum spo ru są
róż ni ce ocen na te mat pra co wi to ści
bel frów. Ta jest nie zna na, bo do tych -
czas nie prze pro wa dzo no ba dań mia -
ro daj nych. Ba dań mia ro daj nych 
i za do wa la ją cych wszyst kie stro ny.
A stro ny, jak wia do mo, są 3: związ ki
sku pia ją ce na uczy cie li, sa mo rzą dy
wy stę pu ją ce w ro li pra co daw cy i mi -
ni ster stwo od edu ka cji, któ re peł ni
ro lę re gu la to ra. Każ da z nich je dzie
na swo im wóz ku i żad na nie chce wy -
chy lić no sa po za swą ba ry ka dę.

Nie wol ni cza ha rów ka. Na uczy -
cie le twier dzą, że ty ra ją jak wo ły, bo
po za 18 go dzi na mi pen sum, czy li
spę dza ny mi na lek cjach, uczest ni czą
w ra dach pe da go gicz nych, dy żu rach,
wy wia dów kach, wy ciecz kach, pro -
jek tach edu ka cyj nych, kur sach etc.
Po za tym spraw dza ją kart ków ki,
przy go to wu ją się do lek cji, czy ta ją,
że by po głę bić wie dzę.

– Pra cu je my gru bo po nad 40 go -
dzin ty go dnio wo – mó wi Sła wo mir
Bro niarz, pre zes Związ ku Na uczy -
ciel stwa Pol skie go. – Wy ni ka to choć -
by z ba dań prze pro wa dzo nych przez
In sty tut Fi lo zo fii i So cjo lo gii PAN. 

Ba da nia prze pro wa dzo no w 2008 r.
i ob ję to nimi 1000 na uczy cie li ma te ma -
ty ki z gim na zjów i pod sta wó wek. Oka -
za ło się, że w prze�cięt�nym�ty�go�dniu�pra�cy
na�uczy�cie�le�ma�te�ma�ty�ki� spę�dza�ją�w szko�-
le 26�i pół�go�dzi�ny.�(…)�Po�za�cza�sem�spę�-
dza�nym� w szko�le� na�uczy�cie�le� do�dat�ko�wo

Wy�da�łem�kil�ka�dzie�siąt�zło�tych,
aby�na�ubli�żać�or�ga�ni�za�to�rom
kon�kur�su�„Qu�iz�Mi�lion”
od naj�gor�szych,�a oni�się�nie
tyl�ko�nie�ob�ra�zi�li,�ale�na si�łę
chcie�li�mi�wci�snąć�vo�lvo.

W so bo tę na mo ją ko mór kę dzia ła -
ją cą w sie ci Era za dzwo nił ktoś z za -
strze żo ne go nu me ru. Prze mó wił
do mnie na gra ny na au to mat prze mi -
ły głos przy po mi na ją cy bar wą tembr
Ta de usza Sznu ka. Po in for mo wał, że
jest su per faj na spra wa, że mój nu mer
zo stał wy bra ny i że do sta nę 50 tys. ze -
ta lub sa mo chód.

Dia�log

Głos in for mo wał, że mam prze czy -
tać SMS, któ ry ujaw ni szcze gó ły.
SMS tra fił do mnie w tej sa mej se kun -
dzie.

SMS z nr 7421: GRA�TU�LA�CJE.
Dzis� wy�ty�po�wa�ny� nu�mer� mo�ze� wy�-
grac 50.000� zl� lub� AU�DI� A3.� Slij
za dar�mo� LOS� na 80330.� Koszt 0� zl!
Wy�gry�wam.net.

Cze góż już mi nie gra tu lo wa no?
Bmw, mi lio na zł, lap to pa, wy ciecz ki
w pięk ne za gra nicz ne kra je… Każ dy,
kto ma te le fon ko mór ko wy, zna to do -
sko na le. Tym ra zem jed nak SMS po -
prze dzo ny był dzwo nem z au to ma tu.
Bran ża na cią ga czy się roz wi ja tech -
nicz nie i so cjo tech nicz nie – po my śla -
łem. Ale co mi szko dzi raz spró bo wać
się za ba wić, sko ro to tyl ko 0 zł?

Ślę SMS o tre ści: Mam was w du -
pie, od pier dol cie się ode mnie.

Od po wiedź przy szła bły ska wicz -
nie: BE�DZIESZ� BO�GA�TY,� bo:
50.000�zl,�AU�DI�A3�sa�w za�sie�gu�re�ki!
Do te�go� LAP�TO�PY, LCD,� PS3,�
Xbo�xy�ka�me�ry.�TO�twoj�SZCZE�SLI�-
WY�DZIEN.

Czy li fakt, że mam ich w du pie,
i grzecz na proś ba, aby się od pier do li -
li, nie po ma ga? Ej że! Spró bo wa łem
ostrzej, drżąc tro chę, czy to da lej 0 zł,
czy już pła cę.

Ślę: Gów no ja dy, łaj zy, ścier wa,
nie do cie ra?

Od po wiedź zno wu przy szła bły ska -
wicz nie; nie zdą ży łem odło żyć te le fo -
nu i wy cią gnąć rę ki po fi li żan kę z ka wą.

Czy bel fer to leń,
czy sta cha no wiec?


