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...z pewnością nie byłem agentem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ani niczyim innym – 

nigdy. (...) Pomaganie to niebezpieczny biznes, więc powziąłem postanowienie, ustanawiając zasadę 

na początku, że wszystko, co zrobię, zrobię tylko na moim akademickim wynagrodzeniu – nigdy dla 

pieniędzy. 

Jeffrey Sachs 

Rok 1989: 

Wtedy czwartego czerwca 1989 roku odbyły się wybory (...). To był „dzieo zdarzeo”, „ta wiekopomna 

chwila”, dlatego 25 rocznica tego wydarzenia, jest prawdziwą rocznicą. Jest rocznicą jednej z 

największych przemian na świecie w XX wieku. Życie codzienne było pełne dramatyzmu. Dla tych, 

który pamiętają te czasy, a byli wówczas dziedmi. Jest tu kilka osób, które były wtedy dziedmi, ale też 

inni pamiętają to bardzo dobrze. Ja pamiętam puste sklepy na Nowym Świecie – codziennośd była 

dramatyczna – niczego nie było w sklepach. Nie mogłeś kupid żadnego jedzenia, nie mogłeś kupid 

mleka, nie mogłeś nic kupid. Wszystko to był czarny rynek, wszystko stawało się coraz bardziej 

chaotyczne. I ludzie… matki płakały na ulicach. Po prostu ludzie płaczący. Zagubieni – we łzach. (...) 

Specjaliści mówili: „Będziemy mieli wojnę domową”. To było określenie, którego naprawdę używali 

ludzie, którzy byli mądrzy, rozsądni, spokojni ludzie. Myślący, że dojdzie do załamania. 

Jeffrey Sachs 

Powołanie rządu Solidarności: 

Bronisław Geremek: „Uważamy, że powinniśmy zorganizowad radę w Senacie, która będzie patrzed 

na ręce rządowi. Teraz, kiedy kontrolujemy Senat”.  

Jeffrey Sachs: „Panie Geremek, nie wydaje mi się to wystarczające. Myślę, że powinniście spróbowad 

sformowad rząd”. 

Bronisław Geremek: „Cóż, ale jesteśmy bankrutami”. 

Jeffrey Sachs: „Jest prosta odpowiedź na bankructwo – powinniście zlikwidowad swój dług”. 

Bronisław Geremek: „To nie wydaje się byd możliwe”. 

Jeffrey Sachs: „Wręcz przeciwnie – w wielkich, dziejowych momentach historii, takie rzeczy mogą się 

zdarzad. I naprawdę powinniście pomyśled o nowym początku dla tego kraju, bo jest on możliwy”. 

Wymienialność waluty: 

To była ta radykalna idea, że można uruchomid ekonomię rynkową bardzo szybko. To była jedna z 

tych technicznych idei, które posiadałem, a które były bardzo różne od doświadczeo historycznych, 

mianowicie, że waluta może byd wymienialna od razu. To ludziom wydawało się szalone. Ponieważ 

po II Wojnie Światowej, dwanaście lat zajęło walutom zachodniej Europy osiągnięcie pełnej 

wymienialności. Czy Polska zechce byd krajem wolnego rynku jak w USA, czy demokracją socjalną jak 

w Szwecji, powinna zrobid na początku te same rzeczy. 

Jeffrey Sachs 
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Stabilizacja waluty: 

W porządku, doprowadzimy do anulowania długów pomimo tego, że jeszcze nikt o tym nie wie, a 

waluta musi byd wymienialna. To proste, wystarczy tylko sprawid, by jej wycena była określana przez 

rynek, ale Polska nie potrzebowała po prostu wymienialnej waluty, która się załamie, potrzebowała 

wymienialnej waluty, która pozostanie stabilna.  

Więc zadzwoniłem do Leszka tego ranka, pierwszego dnia posiedzeo MFW i powiedziałem: „Leszek – 

czy mogę spróbowad zebrad dla ciebie miliard dolarów – dzisiaj?” (...) 

I zabrałem ze sobą tę notatkę – jednostronicową notatkę – i mówię: „Senatorze Dole, to jest realny 

sposób, w jaki Stany Zjednoczone mogą naprawdę pomóc Polsce. Polska potrzebuje miliarda dolarów, 

żeby bronid swojej waluty. A Stany Zjednoczone nawet nie muszą wykładad całego miliarda. Może 

USA dadzą 200 milionów i pozwolimy reszcie krajów G7 wyłożyd pozostałe 800 milionów.” (...) 

I pod koniec dnia, po ośmiu godzinach, zadzwoniłem do Senatora Dole’a i senator podniósł 

słuchawkę w swoim biurze i powiedział: „Masz swój miliard dolarów. Powiedz swoim polskim 

przyjaciołom, że mają swój miliard dolarów.” I tak powstał i został zatwierdzony Fundusz Stabilizacji 

Złotego. 

Jeffrey Sachs 

Redukcja długu zagranicznego: 

Senator Robert Dole: „Amerykaoscy obywatele pragną pogratulowad Polsce stania się pierwszą 

demokracją regionu od pół wieku i chcę przekazad najlepsze życzenia od prezydenta George’a Busha i 

powiedzied, że Stany Zjednoczone zrobią wszystko, żeby Polsce się udało.” 

Jeffrey Sachs: „Jak powiedział przed chwilą Senator Dole, Ameryka zrobi wszystko, więc wiem, że 

senator Dole się ze mną zgodzi, że długi Polski powinny byd całkowicie anulowane. I jestem pewien, że 

rząd Stanów Zjednoczonych pomoże w realizacji tego zadania.” 

Przyjeżdżałem co każde pięd, czy sześd tygodni i próbowałem trochę pomóc, gdzie tylko mogłem i 

walczyłem jak lew przez rok o anulowanie długów. I jak wiecie 60% z nich anulowano, w koocu. A 

wtedy każdy mówił: „nie”; na początku. (...) To nie były łatwe rozmowy do przeprowadzenia i na 

koocu Niemcy były ostatnie, które trzeba było jeszcze przekonywad. (...) 

Wpadłem na pomysł, który się sprawdził, był to właściwy pomysł, jak się później okazało. Jestem 

pewien, że inne kwestie także miały znaczenie, ale wydrukowałem dla Leszka „Porozumienie 

Londyoskie” z 1953 roku, tak je nazywano, które restrukturyzowało albo znosiło wiele długów 

zaciągniętych w czasach nazistów, które musiał spłacad rząd niemiecki po II Wojnie Światowej. 

Niemcy dostały nowy początek i miały Plan Marshalla i anulowano im długi. I szczerze, jeśli istniał 

jeden kraj na świecie, który by najmniej zasługiwał na nowy początek, to były tym krajem Niemcy. (...) 

Leszek wziął ten dokument i wręczył go kanclerzowi Kohlowi, który był historykiem, na co ten od razu 

powiedział: „No tak, to jest dobry argument. Tak powinno się zrobid.” I Niemcy przystąpiły do 

porozumienia, jako ostatni z dużych krajów, o tym, że długi Polski powinno się anulowad. 

Jeffrey Sachs 
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Po pierwsze chcę powiedzieć: dziękuję za zaproszenie. To mój pierwszy pobyt w 

Łodzi, przez co jestem naprawdę bardzo podekscytowany – to słynne i ważne miasto. To 

bardzo wzruszające, że tutaj jestem. To ponadto bardzo wzruszające być w Polsce w 25 lat, 

oczywiście dosłownie do dnia wczorajszego, po początku powrotu polskiej demokracji do 

Europy. Chcę powiedzieć na wstępie, aby było to jasne – uważam, że Polska odniosła 

historyczny, doniosły sukces. 

Zawodowo zajmuję się podróżami po całym świecie, doradzam Sekretarzowi 

Generalnemu Narodów Zjednoczonych. Jest wiele krajów w NZ i zwykle odwiedzam wiele z 

nich każdego roku, więc widzę dużo świata. Pracowałem w ponad stu krajach. Naprawdę: 

powiem wam, że Polska wzniosła się tak bardzo ponad przeciętność i ponad to, czego 

oczekiwano w 1989 roku. To naprawdę ważne, abyście to zrozumieli, gdyby były jakieś 

wątpliwości. Znam i rozmawiałem z wieloma wspaniałymi ludźmi, dlatego tu przybyłem, 

Lech Wałęsa był moim bohaterem, jak i wielu ludzi z Solidarności – Bronisław Geremek, 

Adam Michnik i Kuroń, i wielu innych ludzi, to byli moi bohaterzy. Oni byli jak najbardziej 

przejęci sytuacją w Polsce, tym, co się może wydarzyć, co może być. Ekonomiści byli 

najbardziej zmartwieni, bo panowało poczucie rozpaczy, prawdziwej rozpaczy w 1989 roku, 

nie odnoszącej się do początku wielkich rzeczy, ale do obawy przed upadkiem. Oczywiście 

Polska nie tylko nie upadła, ale ma za sobą niezwykły okres 25-ciu lat dołączania do 

instytucji europejskich, przyłączenia się do NATO, działania demokracji, podnoszenia 

poziomu życia. To nieprawdopodobne osiągnięcie. 

Kolejną rzeczą, którą chciałem powiedzieć, jest to, że Polska ma wiele problemów. 

Przy okazji, miała dużo więcej problemów w 1989 roku – wtedy, ale ma wiele problemów aż 

do dzisiaj. Przynajmniej ja nie znam żadnych ekonomicznych narzędzi do zrobienia 

wszystkiego bez problemów – nie znam ich. A znam dużo historii ekonomii, mam dużo 

ekonomicznego doświadczenia, byłem uczestnikiem wielu rozmów ekonomicznych – 

widziałem wiele. Nasze narzędzia nie są aż tak dobre, żeby wszystko wszędzie działało 

dobrze. Więc nie ma sposobu, aby wszystko było dobrze. Więc Polska to obecnie wiele 

kwestii, ma ona powody do narzekania. Jeśli chcecie ponarzekać, przyjedźcie do Stanów 

Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych też można skarżyć się na wiele. Więc to normalne. 

Przy okazji, nikt nie mógł obiecać Polsce doskonałości w tym, myślę że to oczywiste, ale to 

chcę powiedzieć, bo ludzie mówią: „Cóż, mamy duże problemy, jest to… jest tamto”.  
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Oczywiście, że są, to jest życie. Nie jest tak prosto rozwiązać wszystkie te sprawy i 

nikt nie ma gotowych rozwiązań dla wielu z nich. 

Więc myślę, tylko z punktu widzenia historycznego zrozumienia, chcę po trosze 

wyjaśnić to, co było 25 lat temu – z mojego punktu widzenia – jeśli jest to dla was 

interesujące; mam nadzieję, że jest, bo mam nadzieję, że po to właśnie przyszliście. Nie chcę 

was zanudzać, bo możecie chcieć rozmawiać o aktualiach, ale chciałbym opowiedzieć krótko 

o tym, co było przed 25-ciu laty, aby nakreślić pewien obraz z punktu widzenia outsidera, ale 

– outsidera z doświadczeniem. 

Co myślałem, co mi się przydarzyło, kiedy tutaj przybyłem? Opowiem wam nieco z 

historii o tym, jak się tu zjawiłem, co widziałem, co zalecałem, jakie – przypuszczałem – to 

miało znaczenie, bo właściwie nie jest to, aż tak dobrze rozumiane. Ale myślę, że dobrze się 

stało. Więc jestem całkiem z siebie zadowolony. Ludzie ciągle pytają: „Co zrobiłbyś 

inaczej?”.  

Ja ciągle odpowiadam: „Wyszło całkiem nieźle”. Postarajmy się zrozumieć, jak wtedy 

było. 

Pracowałem w Ameryce Łacińskiej w połowie lat 80-tych, w wielu dotkniętych 

kryzysami krajach i  jedną z rzeczy, w której stałem się mistrzem jako młody ekonomista, 

było to, że umiałem przekonywać, że gdy państwo jest bankrutem, to powinno się mu 

pozwolić umorzyć część jego długu. Byłem rodzajem krzykacza, profesora pracującego w 

Boliwii – bardzo biednym kraju Ameryki Południowej, który zbankrutował. Pomagałem im 

zniwelować dług. Mogłem się tym zajmować po części dlatego, bo byłem profesorem na 

uniwersytecie, miałem umowę o pracę, więc nikt nie mógł mnie zwolnić. Pomimo tego, że 

wielu, jak myślę, chciałoby mnie zwolnić, bo uniwersytety mają pewne osoby w swoich 

zarządach. A prowadziłem wiele sporów z wieloma ludźmi, włącznie z głównymi bankami 

Stanów Zjednoczonych.  

W styczniu 1989 roku człowiek z polskiej ambasady w Waszyngtonie zadzwonił do 

mnie, uroczy człowiek, zapytał mnie, czy może przyjść na uniwersytet i porozmawiać ze mną 

o Polsce. Pomyślałem, że to bardzo intrygujące. Moja żona, która jest tu ze mną, pochodzi z 

Pragi, więc jesteśmy bardzo blisko związani z regionem, ale wtedy nie byłem w Polsce od 

1976 roku, byłem we Wrocławiu w tydzień po wrocławskich zamieszkach. To był mój ostatni 

pobyt w Polsce.  

Więc ten mężczyzna zadzwonił do mnie w 1989 roku w styczniu, odwiedził mnie i 

powiedział: „Podobało nam się, co zrobiłeś w sprawie długów. Polska także potrzebuje 

pomocy ze swoim długiem. Przyjedziesz do nas i porozmawiasz z rządem?”  
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A ja odpowiedziałem: „Cóż, to bardzo kusząca propozycja, moja żona jest z Pragi, 

obserwujemy, co dzieje się w Polsce z wielkim zainteresowaniem, ale niestety Lech Wałęsa, 

który jest moim bohaterem ciągle przebywa w areszcie domowym, więc nie mogę przyjechać 

teraz. Ale jeśli kiedyś go uwolnią, wtedy z pewnością będę chciał to rozważyć – ponownie”.  

I wtedy ten sam człowiek dzwoni do mnie miesiąc później i mówi: „Zamierzamy 

znieść stan wojenny”.  

A to był koniec lutego, a ja mówię: „Mówicie poważnie?” – on mówi: „Tak.”.  

Ja mu na to: „Cóż, przyjadę do Polski, jeśli to prawda.” Przyjechałem do Polski 

piątego kwietnia 1989 roku, w dniu, kiedy zawarto ugodę Okrągłego Stołu. 

Pracownik rządowy wiózł mnie obok Belwederu, mówiąc: „Tutaj zawierają brudne 

interesy, właśnie w tej chwili”.  

To było moje wprowadzenie. Spotkałem się wtedy z profesorem Trzeciakowskim, 

który był wspaniałym człowiekiem i starszym profesorem w Warszawie i doradzał 

Solidarności.  

On powiedział: „Będziemy mieli w tym kraju głód”. Tak rozpoczął.  

“Będziemy mieli załamanie gospodarcze”.  

I takie było naprawdę przekonanie ludzi, bo 1989 rok był bardzo niebezpiecznym, 

niestabilnym rokiem i oczywiście nikt nie wiedział, co też zrobi Związek Radziecki z całym 

tym zamieszaniem. To była wielka niewiadoma, niewyobrażalna niepewność. Więc 

przyjechałem jeszcze raz w maju, a także pojawiłem się przy powoływaniu nowego rządu 

Solidarności. Przekazałem kilka pomysłów na to, co można zrobić. Wyglądało to tak 

niestabilnie, że wydawało się, że nic nie można zrobić. Potem pojechałem do domu i wtedy 

czwartego czerwca 1989 roku odbyły się wybory i poproszono mnie o powrót. To był „dzień 

zdarzeń”, „ta wiekopomna chwila”, dlatego 25 rocznica tego wydarzenia, jest prawdziwą 

rocznicą. Jest rocznicą jednej z największych przemian na świecie w XX wieku. 

Wróciłem i spotkałem się z Bronisławem Geremkiem, który zapytał mnie: „Jak 

sądzisz, co powinniśmy zrobić?”, a ja na to: „Cóż, a co planujecie zrobić?”.  

A on na to: „Uważamy, że powinniśmy zorganizować radę w Senacie, która będzie 

patrzeć na ręce rządowi. Teraz, kiedy kontrolujemy Senat”.  

A ja mu na to: „Panie Geremek, nie wydaje mi się to wystarczające. Myślę, że 

powinniście spróbować sformować rząd”.  

A on mówi: „Wydaje się to być nieco lekkomyślne, ponieważ taką gospodarką nie 

można sterować. Będziemy mieli załamanie gospodarcze”.  



6 

 

To mi dało do myślenia – i  powiedziałem: „To nieprawda. Ten kraj można 

ustabilizować”.  

A on na to: „Cóż, ale jesteśmy bankrutami”, na co ja mówię: „Jest prosta odpowiedź 

na bankructwo – powinniście zlikwidować swój dług”.  

To była moja odpowiedź, w którą przy okazji wierzyłem.  

On mówi: „To nie wydaje się być możliwe”, a ja na to: „Wręcz przeciwnie – w 

wielkich, dziejowych momentach historii, takie rzeczy mogą się zdarzać. I naprawdę 

powinniście pomyśleć o nowym początku dla tego kraju, bo jest on możliwy”.  

I oczywiście nie byłem jedynym, który mówił tymi kategoriami, ale był to dla mnie, 

ekonomicznie, moment największej historycznej szansy we współczesnych dziejach dla 

Polski, dla całego tego regionu.  

Oczywiście nikt nie wiedział, co Rosja, co Związek Radziecki zrobi. Bez wątpienia 

było to nieco uproszczone myślenie. Lecz sądziłem, że nadszedł czas Solidarności, zaraz po 

tym lawinowym zwycięstwie, powinni spróbować poprowadzić gospodarkę. W szczegóły 

reszty nie będą oczywiście wchodził, bo znacie tę historię lepiej ode mnie.  

W kolejnych kilku tygodniach miałem okazję spotkać się ze wszystkimi przywódcami 

Solidarności – z jednym po drugim. Prowadziłem długie rozmowy o gospodarce i o tym, co 

można by zrobić, i jak zacząć, i o mojej idei anulowania długu i generalnie o wszystkich 

moich ideach – o tych z nich, które uważałem za kluczowe, w celu zatrzymania 

postępującego chaosu. 

Życie codzienne było pełne dramatyzmu. Dla tych, który pamiętają te czasy, a byli 

wówczas dziećmi. Jest tu kilka osób, które były wtedy dziećmi, ale też inni pamiętają to 

bardzo dobrze. Ja pamiętam puste sklepy na Nowym Świecie – codzienność była dramatyczna 

– niczego nie było w sklepach. Nie mogłeś kupić żadnego jedzenia, nie mogłeś kupić mleka, 

nie mogłeś nic kupić. Wszystko to był czarny rynek, wszystko stawało się coraz bardziej 

chaotyczne. I ludzie… matki płakały na ulicach. Po prostu ludzie płaczący. Zagubieni – we 

łzach. I jak powiedziałem, specjaliści mówili: „Będziemy mieli wojnę domową”.  

To było określenie, którego naprawdę używali ludzie, którzy byli mądrzy, rozsądni, 

spokojni ludzie. Myślący, że dojdzie do załamania. 

Więc pewnej nocy pojechałem zobaczyć się z Jackiem Kuroniem. Pojechałem do jego 

mieszkania. Przyprowadził mnie ktoś, kto nas poznał i pomagał mi spotykać się z liderami 

Solidarności. Dotarłem do mieszkania pana Kuronia coś koło ósmej, dziewiątej wieczorem, i 

to był człowiek wywierający wielkie wrażenie. Wiecie, czuło się jego fizyczną obecność, ale 
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najbardziej czuło się to, że palił, bo miał wszędzie popielniczki wypełnione niedopałkami 

papierosów. Palił jak smok – bez przerwy.  

I powiedział: „Co powinniśmy zrobić, Panie Sachs?”, i wtedy zacząłem opisywać mój 

pomysł, jaka powinna być reforma gospodarki i co kilka minut potwierdzał – „rozumiem!, 

rozumiem!” – i ciągle powtarzał: „więcej!, więcej!”. Tak zleciały trzy godziny… Kiedy 

mówiłem, pamiętam, że pociłem się, a on palił jak szalony. Pokój był cały wypełniony 

dymem. I jak wymyślałem swoją wizję, jak mogłaby wyglądać reforma… a opierała się ona 

na jednej idei, którą chciałbym wyjaśnić. Ponieważ nie miała ona niczego wspólnego z 

Reganem, nie miała ona niczego wspólnego z Thatcher. Zasadzała się ona tylko na jednej 

myśli, która była moją ulubioną w całej rewolucji 1989 roku, a była nią idea „powrotu do 

Europy”. Więc dla mnie cała reforma sprowadzała się do umożliwienia Polsce stania się 

normalnym krajem w Europie, i to było to zdanie, które było moim głównym przesłaniem, 

obecnym także u Kuronia, Geremka i… chcieliśmy po prostu być normalni. Normalny kraj w 

Europie. 

 „Co powinniśmy zrobić Panie Sachs?”.  

A ja na to: „Cóż, jeśli chcecie być normalnym krajem musicie mieć normalną walutę. 

Musicie mieć możliwość handlu. Musicie mieć popyt i podaż, żeby nie było „braków” 

wszędzie. Musicie mieć możliwość zakładania przedsiębiorstw i tak dalej…”  

„A ile to zajmie?”  

Wtedy powiedziałem: „Te podstawy mogą być wykonane prawie natychmiast.”  

To była ta radykalna idea, że można uruchomić ekonomię rynkową bardzo szybko. To 

była jedna z tych technicznych idei, które posiadałem, a które były bardzo różne od 

doświadczeń historycznych, mianowicie, że waluta może być wymienialna od razu. To 

ludziom wydawało się szalone. Ponieważ po II Wojnie Światowej, dwanaście lat zajęło 

walutom zachodniej Europy osiągnięcie pełnej wymienialności.  

To był wtedy główny pogląd: „Cóż, może Złoty stanie się wymienialny w dziesięć lat.”  

Ja na to, że: „Nie, nie możecie tego zrobić, bo jak Polska będzie handlować bez 

wymienialnej waluty – a musi.”  

„Cóż, ale jak może stać się wymienialna?” 

Wtedy zawsze odpowiadałem: „Ona już jest wymienialna. Właśnie wymieniłem ją w 

taksówce.”  

Oczywiście po stawkach czarnorynkowych, ale jest w pełni wymienialna. Jedyną 

sytuacją, kiedy nie jest wymienialna, to kiedy jest oferowana po oficjalnej stawce wymiany. 

Oficjalna stawka wymiany wynosiła 1500 złoty za dolara, a czarny rynek ustalał kurs 7500.  



8 

 

I powiedziałem: „Jest wymienialna po kursie 7500 – w czym macie problem?” 

To jest dobra ekonomia, tak przy okazji. Jest prawdziwa. Jest prawdziwa. A więc to 

była moja główna idea, że można mieć rynkowy popyt i podaż, prywatne przedsiębiorstwa, 

podstawowe prawo, od razu na początku. 

Moją ideą nie było nigdy, tak przy okazji, nigdy nie był „wolny rynek”, „leseferyzm”, 

„neoliberalizm”. Miało być jak w Niemczech, Szwecji, Niderlandach, czy w Zjednoczonym 

Królestwie, nie obchodziło mnie co wybierzecie – to wasza sprawa. Po prostu chciałem 

żebyście nie wyglądali dalej jak Związek Radziecki. To była podstawowa idea. Więc zawsze 

miałem stwierdzenie, którym to opisywałem i które wykładałem odnośnie tych lat: „Czy 

Polska zechce być krajem wolnego rynku jak w USA, czy demokracją socjalną jak w Szwecji, 

powinna zrobić na początku te same rzeczy.”  

To była moja podstawowa idea, bo Szwecja także ma wymienialną walutę, Szwecja 

także ma podaż i popyt, Szwecja także handluje, ale ma także inne rzeczy. To socjalna 

demokracja. Więc nie chciałem wybierać jedną czy drugą opcję, chciałem pomóc Polsce 

zacząć od podstaw. I czułem, że to Polacy powinni zdecydować, nie ja, w każdym razie. 

Wszystko co mogłem zrobić to pomóc przy podstawach, w szczególności przy walucie, 

długu, finansach i tak dalej… Przy okazji, nie mieliśmy pojęcia co zrobić z prywatyzacją. To 

była najbardziej omawiana kwestia i najtrudniejsza część reformy. Gdybyście spróbowali 

spojrzeć na ten kontekst sytuacji przez chwilę, w każdym razie jest to jedna z najbardziej 

niedorozumianych kwestii. Więc Kuroń mówił: „Tak – rozumiem!” – przez trzy godziny.  

I w końcu powiedział: „W porządku Panie Sachs – napisz plan.”  

A ja na to: „Dobrze.”  

Byłem wtedy z Colinem. „Pojedziemy do domu i wyślemy Panu plan w ciągu dwóch 

tygodni. Obiecuję.”  

A on na to: „Nie! Jutro rano! Potrzebuję planu!” Nie żartuję.  

A ja mówię: „Że co proszę?”  

A on na to: „Potrzebuję to na jutro rano.” Była północ!  

I mówi: „Naprawdę potrzebuję tego na jutro rano.” 

Byliśmy wtedy z Grzegorzem Lindenbergiem
1
, świetnym przyjacielem – on był 

pierwszym wydawcą Gazety Wyborczej. On przybył, żeby mnie przedstawić Panu 

Kuroniowi, więc udaliśmy się z nim do redakcji – po północy, była 12:30, kiedy dotarliśmy, 

                                                 
1
 Pierwszy wydawca Gazety Wyborczej – budżet miesięczny wydawcy –  około 420 000 $ – zamykający się 

deficytem, gazeta prowadzona przez Helenę Łuczywo z budynku dawnego przedszkola – źródło: artykuł New 

York Times (16.04.1990). 
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żeby otworzyć biuro Gazety Wyborczej, które mieściło się w dawnym przedszkolu w 

Warszawie. I był tam IBM, komputer IBM pierwszej generacji, na drewnianej desce 

położonej na kuchennym zlewie w Gazecie Wyborczej. Więc usiadłem na sześć godzin i 

pisałem pierwszy plan. Głównie o tych ideach. Jeśli jesteście zainteresowani, to mam stronę 

internetową, możecie ściągnąć ten plan w oryginalnej wersji wydrukowanej z tego komputera 

IBM. Trochę ciężko się go czyta, ale można go przeczytać. Właściwie jest to bardzo 

interesująca lektura, ponieważ pisano ją pomiędzy 12:30 w nocy a 7:00 rano
2
. 

Potem zabraliśmy ją do mieszkania Pana Kuronia – tego ranka. Tak właśnie napisałem 

pierwszy program. I właściwie, właściwie – był on poprawny, tak bym to ujął. Idea, że można 

przejść do ekonomii rynkowej bardzo szybko oraz idea, że odbędzie się to z korzyścią dla 

podstaw gospodarki – była poprawna. Oczywiście była to rewolucja, to był chaos, instytucje 

waliły się, była hiperinflacja, to nie była precyzyjna operacja. To były naprawdę historyczne 

zmiany, mieliście oczywiście rewolucję – wiecie o tym. Jedną z najbardziej dramatycznych i 

korzystnych i bezkrwawych, we współczesnej historii. To zadziałało. W rezultacie w tej 

historii, tak jak ja na nią patrzyłem, ten plan stał się podstawą do dyskusji w grupie 

parlamentarnej Solidarności w lipcu 1989 roku w OKP. A jednym z bardziej przyjemnych i 

ekscytujących dni mojego życia, był dzień w którym premier Mazowiecki objął swój urząd. 

Odbyło się spotkanie w parlamencie, poproszono mnie o przemowę, abym 

opowiedział o reformie gospodarki. Trudno sobie wyobrazić coś lepszego – niż mieć taką 

szansę. Rząd USA był reprezentowany przez Senatora Roberta Dole’a, który był 

przewodniczącym większości parlamentarnej partii republikańskiej, to była oczywiście 

kadencja prezydenta Busha seniora. Senator Dole przemawiał pierwszy i powiedział: 

„Amerykańscy obywatele pragną pogratulować Polsce stania się pierwszą demokracją 

regionu od pół wieku i chcę przekazać najlepsze życzenia od prezydenta George’a Busha i 

powiedzieć, że Stany Zjednoczone zrobią wszystko, żeby Polsce się udało.”  

Więc pomyślałem: „OK, to jest moja szansa.”  

Wtedy poproszono mnie. Byłem dzieciakiem, tak myślałem o sobie wtedy – miałem 

34 lata i był tam senator Dole, więc wstałem, pozdrowiłem Polskę i powiedziałem, jak jestem 

podekscytowany i mówię: „Jak powiedział przed chwilą Senator Dole, Ameryka zrobi 

wszystko, więc wiem, że Senator Dole się ze mną zgodzi, że długi Polski powinny być 

                                                 
2
 Skan oryginalnego planu transformacji: 

http://jeffsachs.org/wp-content/uploads/2014/06/Poland-Reform-Memo-1.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1RSm3tiv_kcD9m5PSJZvBYexJaJKOs7_e/view?usp=sharing 

http://jeffsachs.org/wp-content/uploads/2014/06/Poland-Reform-Memo-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1RSm3tiv_kcD9m5PSJZvBYexJaJKOs7_e/view?usp=sharing
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całkowicie anulowane. I jestem pewien, że rząd Stanów Zjednoczonych pomoże w realizacji 

tego zadania.”  

I zwróciłem się w jego stronę i miał wtedy bardzo kwaśny uśmiech na twarzy. 

Chlapnął coś i zamierzałem go w tym zobowiązaniu utrzymać. Następnego wieczoru 

spotkałem się z premierem Mazowieckim. Był wspaniałym człowiekiem, naprawdę 

wspaniałym człowiekiem, jak wiecie. Polska miała wielkie szczęście, że u władzy miała ludzi 

tak wielkich jak on. Wyglądał na bardzo zatroskanego. Nie wyglądał na szczęśliwego. 

Wyglądał jak człowiek, który dźwiga wielkie brzemię. 

Powiedział mi dwie rzeczy, warte odnotowania. Po pierwsze powiedział: „Panie 

Sachs, ludzie z Waszyngtonu zadzwonili do mnie, by powiedzieć, że jest Pan bardzo 

niebezpieczną osobą.”  

A ja mówię: „Co ma Pan na myśli?”.  

„Cóż, Twoja idea dotycząca długu. Nie jest bardzo lubiana w Waszyngtonie.”  

I naprawdę nie była za bardzo lubiana. Mam za sobą wiele dobrych wspomnień, przy 

okazji, bo tak właśnie powstają prawdziwe sukcesy gospodarcze, przez robienie czegoś 

nietypowego, w ten sposób. Ale druga rzecz, jaką powiedział, była bardzo interesująca, 

praktycznie na początku, prawie jego pierwsze słowa do mnie brzmiały: „Panie Sachs, 

poszukuję swojego Ludwiga Erhardta.”  

A Ludwig Erhardt, jestem pewien… Czy wszyscy wiedzą, kto to jest? Kto nie zna 

tego nazwiska – tak z ciekawości? 

Więc Ludwig Erhardt był niemieckim ministrem gospodarki właściwie przez 

piętnaście lat, od 1947 do 1963 roku, kiedy był krótko premierem po Adenauerze, kanclerzem 

– przepraszam, był kanclerzem po Adenauerze. W 1947 roku, oczywiście w Niemczech 

panował chaos. W pewnym sensie im się on należał, prawie zniszczyli świat, ale oczywiście 

była to okropna sytuacja. Ludzie głodowali, niedobory panowały praktycznie wszędzie.  

Stany Zjednoczone były siłą okupacyjną, nikt nie wiedział, co robić, tak do końca. Erhardt 

jednego dnia uwolnił kontrolę cen i pozwolił cenom działać i niedobory zniknęły natychmiast, 

ponieważ zaczęły działać podaż i popyt. I to jest uważane, od tego czasu datuje się początek 

cudu gospodarczego Niemiec, podniesienia się po II Wojnie Światowej, i rozwoju 

nowoczesnej niemieckiej autonomii. Więc Ludwig Erhardt był znany jako radykalny 

reformator, który rozpoczął od „szoku” i wszystko zaczęło się już samo rozwijać. Byłem 

bardzo szczęśliwy, słysząc to, ponieważ Ludwig Erhardt jest dla mnie pomnikiem, 

osobowością profesora ekonomii, który nie boi się podejmować dramatycznych decyzji, żeby 

coś rozpocząć. 
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I wtedy zapytał mnie, kto może nim być – ja nie wiedziałem – i potem kilka dni 

później usłyszałem po raz pierwszy o Leszku Balcerowiczu i umówiliśmy spotkanie. Leszek 

był z pewnością gotowy przeprowadzać radykalne działania i dyskutowaliśmy długo, potem 

mieliśmy jeszcze wiele długich dyskusji na temat strategii i taktyki. Opowiem wam jeszcze 

jedną historię, żebyście mogli to poczuć. 

To było, wydaje mi się, że premier Mazowiecki objął urząd około 26 sierpnia, jeśli 

dobrze pamiętam, 1989 roku. A Międzynarodowy Fundusz Walutowy zbiera się na początku 

września każdego roku, więc to było coś niezwykłego, bo teraz Polska miała demokratyczny 

rząd i Leszek Balcerowicz mógł reprezentować Polskę w MFW. MFW potrafi być naprawdę 

głupią instytucją, mówiąc tak przy okazji. Czasami dobrą, ale w tej chwili była troszeczkę 

głupia, ponieważ nie wiedziała, co robić i nie rozumiała znaczenia tego historycznego 

przełomu, jaki dokonał się w tym kraju. Nawet szef MFW na Polskę powiedział mi: „Gdzie 

jest ta różnica – to ci sami ludzie, ten sam minister finansów. Nie ufamy tym ludziom.”  

A ja na to: „Żartujesz? Chyba żartujesz? To największa zmiana na świecie od 45 lat. 

Lepiej coś zróbcie. Nie możecie tak siedzieć. Musicie pomóc.” 

A żeby pokazać wam, jak wygląda rewolucja i jakie ma w niej znaczenie czas. Leszek 

przyjechał do Waszyngtonu, ja przyjechałem do Waszyngtonu, zatrzymałem się u mojego 

młodszego zastępcy, który był moim studentem wtedy, nazywał się: David Lipton. 

Przyjechaliśmy tam z panem Kuroniem. A tak przy okazji, David Lipton, jest teraz numerem 

dwa w MFW, jest zastępcą dyrektora zarządzającego, jest bardzo szanowanym, niezwykle 

doświadczonym, wspaniałym, fantastycznym człowiekiem. Teraz jest numerem dwa MFW, 

lecz wtedy był moim zastępcą. Więc zatrzymałem się w jego domu tej nocy, i miałem 

następujący pomysł: „W porządku, doprowadzimy do anulowania długów pomimo tego, że 

jeszcze nikt o tym nie wie, a waluta musi być wymienialna. To proste, wystarczy tylko 

sprawić, by jej wycena była określana przez rynek, ale Polska nie potrzebowała po prostu 

wymienialnej waluty, która się załamie, potrzebowała wymienialnej waluty, która pozostanie 

stabilna.”  

Więc pomysłem było stworzenie wymienialnej waluty, która pozostanie stabilna po 

nowym kursie wymiany. Do tego potrzeba było posiadać rezerwy walutowe, ale Polska nie 

miała rezerw obcych walut, więc nie miała jak bronić swojej waluty.  

Więc pomyślałem, potrzebujemy rezerw obcej waluty, więc powiedziałem: 

„Potrzebujemy funduszu stabilizacyjnego. Musimy zebrać pieniądze na Fundusz 

Stabilizacyjny.”  
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Więc zadzwoniłem do Leszka tego ranka, pierwszego dnia posiedzeń MFW i 

powiedziałem: „Leszek – czy mogę spróbować zebrać dla ciebie miliard dolarów – dzisiaj?”  

A on na to: „OK, jeśli chcesz. Myślisz, że to możliwe?” 

A ja mówię: „Nie wiem, ale mam pomysł, ponieważ potrzebujesz Funduszu 

Stabilizacyjnego.” 

Więc na stole kuchennym Davida Liptona napisałem notatkę: „Fundusz Stabilizacyjny 

Złotego – co powinno się zrobić.”  

I tutaj tak to wyglądało, bo wiele historycznych przypadków wygląda podobnie, od lat 

dwudziestych i wcześniejszych czasów. Spisałem notatkę i zadzwoniłem do Senatora Dole’a, 

ponieważ miałem w nim już dobrego przyjaciela. Dzieliliśmy mównicę. Natychmiast 

odpowiedział: „Przyjeżdżaj.”  

I zabrałem ze sobą tę notatkę – jednostronicową notatkę – i mówię: „Senatorze Dole, 

to jest realny sposób, w jaki Stany Zjednoczone mogą naprawdę pomóc Polsce. Polska 

potrzebuje miliarda dolarów, żeby bronić swojej waluty. A Stany Zjednoczone nawet nie 

muszą wykładać całego miliarda. Może USA dadzą 200 milionów i pozwolimy reszcie krajów 

G7 wyłożyć pozostałe 800 milionów.”  

To mu się spodobało, więc mówi: „Możesz wrócić za godzinę?”.  

A ja mówię: „Oczywiście Senatorze.”  

Więc wróciliśmy po godzinie i kto tam był: generał Brad Scowcroft. Generał 

Scowcroft był doradcą ds. bezpieczeństwa prezydenta Busha. To było dla mnie wydarzenie. 

Więc był tam doradca ds. bezpieczeństwa i Senator mówi: „Wyjaśnij generałowi 

Scowcroft’owi swój pomysł.”  

Więc przekazałem mu notatkę, przeczytał ją i mówi: „Myślisz, że to zadziała?”  

A ja mówię: „Tak, oczywiście.”  

Zawsze bądź pewny swego, więc z pewnością mówię: „Tak, generale, to zadziała.”  

A on na to: „Możesz zadzwonić pod koniec dnia?”  

I pod koniec dnia, po ośmiu godzinach, zadzwoniłem do Senatora Dole’a i senator 

podniósł słuchawkę w swoim biurze i powiedział: „Masz swój miliard dolarów. Powiedz 

swoim polskim przyjaciołom, że mają swój miliard dolarów.”  

I tak powstał i został zatwierdzony Fundusz Stabilizacji Złotego. 

Moim celem było pomóc Polsce – zacząć. To nie była jasno określona wizja tego, jak 

ma wyglądać społeczeństwo w Polsce – nikt przy zdrowych zmysłach, nie mógł tego określić 

i nie powinien. I ja wtedy uważałem siebie za makro-ekonomistę, to znaczy, że właściwie 

byłem ekspertem, bo potem robiłem i teraz robię inne rzeczy, od finansów i stabilizacji 
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gospodarki, która przeżywała załamanie. Oczywiście nikt nigdy nie ustabilizował gospodarki 

socjalistycznej, która przeżywała załamanie i nikt nie przeprowadzał takiej transformacji. To 

było zupełnie niezbadane terytorium. Nikt nie wiedział, co się może wydarzyć – to prawda. 

Nikt nie był pewien. Pytaniami były – czy przedsiębiorstwa zaczną się zachowywać jak 

przedsiębiorstwa, czy nie – niektóre to zrobiły, inne nie, ale większość zrobiła. Ale nie 

chodziło mi tutaj o długoterminową wizję gospodarki wolnorynkowej. Chodziło o to, aby 

zacząć. By wyrwać się z sowieckiego systemu do systemu rynkowego, by stać się częścią 

gospodarki europejskiej. 

Cóż, moją konkluzją, patrząc na te 25 lat, jest, że to zadziałało i stało się. Nie mogę 

wam podać wszystkich powodów, dlaczego Polska poradziła sobie najlepiej ze wszystkich 

państw tego regionu. Biorąc pod uwagę każdą znaną mi statystykę: wzrost gospodarczy był 

najszybszy, recesja była najkrótsza, wzrost pensji był największy, inwestycje zagraniczne 

najszybciej się pojawiły. Było wiele trudności, ale nie posiadamy narzędzi, żeby wszystko tak 

idealnie dostroić, nikt ich nie miał. Zwłaszcza w takich warunkach. Więc moją konkluzją jest, 

że był to właściwy początek. 

Z czasem Leszek i ja zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi. Podziwiam go bardzo, 

ponieważ był twardy i był osobiście, fizycznie „biegaczem maratonów”, bo to było jak 

maraton, a naciski były ogromne. Każdego dnia. Ja ich nie przeżywałem, on je przeżywał. 

Przyjeżdżałem co każde pięć, czy sześć tygodni i próbowałem trochę pomóc, gdzie tylko 

mogłem i walczyłem jak lew przez rok o anulowanie długów. I jak wiecie 60% z nich 

anulowano, w końcu.  

A wtedy każdy mówił: „nie”; na początku.  

Przewodniczący ministerstwa skarbu Zjednoczonego Królestwa, szacowny urzędnik 

państwowy, powiedział mi: „Panie Sachs, to jest niemożliwe. To się nigdy nie wydarzy.”  

A przy okazji, kiedy ktoś z ministerstwa skarbu Zjednoczonego Królestwa mówi ci 

coś takiego, to czujesz jakbyś rozmawiał z imperium, które ma 300 lat. Mówił, że to za 

bardzo skomplikowane, wyjaśniał wszystkie powody – zupełnie nie miał racji. Byłem wtedy 

dzieciakiem i powiedziałem mu, że się myli. Ale przygniatał mnie cały ten ciężar 

uargumentowania tego, to nie były łatwe rozmowy do przeprowadzenia i na końcu Niemcy 

były ostatnie, które trzeba było jeszcze przekonywać.  

Wpadłem na pomysł, który się sprawdził, był to właściwy pomysł, jak się później 

okazało. Jestem pewien, że inne kwestie także miały znaczenie, ale wydrukowałem dla 

Leszka „Porozumienie Londyńskie” z 1953 roku, tak je nazywano, które restrukturyzowało 

albo znosiło wiele długów zaciągniętych w czasach nazistów, które musiał spłacać rząd 
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niemiecki po II Wojnie Światowej. Niemcy dostały nowy początek i miały Plan Marshalla i 

anulowano im długi. I szczerze, jeśli istniał jeden kraj na świecie, który by najmniej 

zasługiwał na nowy początek, to były tym krajem Niemcy. Miały na sumieniu jedne z 

najcięższych zbrodni w historii ludzkości. A jednak Niemcy dostały nowy początek. I to 

dobrze, że Niemcy dostały swój nowy początek. Leszek wziął ten dokument i wręczył go 

kanclerzowi Kohlowi, który był historykiem, na co ten od razu powiedział: „No tak, to jest 

dobry argument. Tak powinno się zrobić.”  

I Niemcy przystąpiły do porozumienia, jako ostatni z dużych krajów, o tym, że długi 

Polski powinno się anulować. 

Dziennikarz, spytał mnie kilka dni temu: „Pani Sachs, mówił pan, że wszystkie długi 

powinno się anulować, a zniesiono tylko 60%.” Spojrzałem mu głęboko w oczy i mówię: 

„Żartujesz? Chyba żartujesz? Zawsze robisz tyle ile można.”  

I wydaje się, tak sądzę, że okazało się to być dość dobre dla Polski, więc byłem bardzo 

dumny z tego. To była jedna z największych moich bitew, nie taka prosta, i nikt w nią tak 

naprawdę nie wierzył, na początku. Próbowali mnie przegonić z Warszawy, ale premier 

Mazowiecki powiedział: „Możesz zostać i pomóc.”  

Pomimo tego, że ludzie z Waszyngtonu powiedzieli mu, że jestem bardzo 

niebezpieczną osobą. 

Z czasem, po 1991 roku, po roku 1990, nie byłem już bardzo zaangażowany po 

pierwszym roku i przyjechałem kilka razy w 1991 roku, i wtedy pierwszy Gorbaczow 

poprosił mnie o pomoc, przez Gregorija Jedlińskiego i Plan 400-dniowy, a potem Gorbaczow 

upadł i Jegor Gaidar poprosił mnie o pomoc.  

I chciałem wam opowiedzieć o tym dziwnym zdarzeniu, a mianowicie, dawałem 

dobre rady Polsce i dawałem te same rady Rosji i dawałem takie same rady zachodnim 

rządom odnośnie Rosji: „Anulujcie długi, nie wymagajcie ich spłaty, stwórzcie Fundusz 

Stabilizacji Rubla, udzielcie wczesnej pożyczki, żeby pomóc Rosji stanąć na nogi.”  

Każdy z tych pomysłów został odrzucony przez rząd Stanów Zjednoczonych. Ani 

jeden nie został zaakceptowany. Żadnego: „Zadzwoń za tydzień.”, tym bardziej żadnego: 

„Zadzwoń jutro.”  

Sekretarz Stanu rządu Stanów Zjednoczonych powiedział mi: „Panie Sachs – to się 

nie wydarzy!” 

I właściwie powiedział coś, co było podwójnie, potrójnie frustrujące.  
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To był Larry Eagleberger, człowiek pełniący obowiązki Sekretarza Stanu w 1992 

roku, powiedział: „Wiesz, Leszek Balcerowicz dał mi tę samą radę, którą ty mi teraz dajesz, 

dotyczącą tego, co należy zrobić z Rosją.”  

I jeszcze dodał: „Nawet gdybym się z tobą zgodził, a nie mówię, że się z tobą nie 

zgadzam, ale musi Pan coś zrozumieć, Panie Sachs – to się nie wydarzy!”  

„Dlaczego?” Dał mi jedną wskazówkę, chociaż były dwie.  

Powiedział: „Wiesz, jaki mamy rok?” To nie było trudne pytanie.  

Powiedziałem: „Tak, Panie Eagleberger, jest rok 1992.”  

Powiedział: „Wiesz, co to oznacza?”  

Ja na to: „Że odbędą się w nim wybory prezydenckie?”  

Odpowiedział: „Tak. To się nie wydarzy!” 

Więc USA nie mogły pogodzić się z myślą – o pomaganiu Rosji. Może i w Polsce nie 

tak łatwo byłoby mieć taki pomysł. Dla mnie było to tak samo łatwe, co pomoc Polsce, muszę 

wam to powiedzieć. Ponieważ tak samo, jak byłem podekscytowany myślą o niesieniu 

pomocy Polsce, byłem równie podekscytowany myślą o pomaganiu Rosji w 1992 roku.  

Powiedziałem: „To pierwsza okazja na wprowadzenie w Rosji demokracji od 1000 

roku naszej ery. To historyczne wydarzenie. Jedyna okazja nie w tym wieku, lecz jedyna na 

tysiąclecie. Pomóżmy.”  

Ale nie było gotowości do pomocy – żadnej. Myślę, że był to jeden z powodów, dla 

którego w Rosji rozegrało się to tak chaotycznie. Nie było w ogóle pomocy. W Stanach potem 

obwiniano mnie za to wszystko. Ponieważ byłem jedynym, którego kojarzono z Rosją. 

Jelcyna znano już niekoniecznie, ale znano Sachsa.  

Więc cokolwiek się działo, mówiono: „Widzicie, ten głupi ekonomista to zrobił.”  

Ale prawdę mówiąc, był to dość niestabilny okres w historii. Czy się pomagało, czy 

nie. Na szczęście pomogliśmy Polsce. A tak na marginesie, Polska potrzebowała pomocy w 

tamtym czasie. Ale Polska dokonała wielkich rzeczy. 

Miałem jeszcze dokończyć kwestię Leszka. Staliśmy się dobrymi przyjaciółmi, ale w 

kolejnych latach odkryłem, że właściwie zgadzaliśmy w kwestiach politycznych nie tak 

bardzo, jak sądziłem. W roku 1989 i 1990 zgadzaliśmy się we wszystkim. I to dowodzi, że 

rozmawialiśmy o podstawach, a nie o długoterminowej filozofii. Nawet nie wiedziałem, że 

mamy różnicę zdań, czy długoterminowo ma działać wolny rynek, czy nie. Stało się to 

bardziej widoczne dopiero później. I on był zaskoczony moim stanowiskiem w wielu 

kwestiach, czasami i ja byłem zaskoczony jego postawą. Co, przy okazji, wcale nie umniejsza 

mojego podziwu dla niego. Ponieważ myślę, że oddał on wielkie zasługi dla tego kraju, 
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naprawdę wielkie zasługi dla tego kraju. Ale nie podzielamy tej samej filozofii politycznej w 

wąskim aspekcie różnic spojrzenia centroprawicowego i centrolewicowego, powiedziałbym. 

Ponieważ ja jestem bardziej socjaldemokratą. On jest znacznie bardziej wolnorynkowy niż ja. 

Ale to nie było nawet widoczne, ponieważ kiedy rozmawia się o wymienialności waluty, 

stabilizacji, zakończeniu wysokiej inflacji, popycie i podaży, nawet nie zauważa się tych 

różnic. Różnice bardziej subtelne są na kolejne 25 lat, a nie na pierwszy rok. I tego 

doświadcza teraz Polska. Jeśli chodzi o mnie, nie zamierzałem odzwierciedlać strategii 

Ronalda Reagana, z pewnością nie byłem agentem MFW, ani niczyim innym – nigdy. 

Właściwie to powziąłem… opowiem wam jeszcze jedną historię. Ponieważ jest 

śmieszna. Kiedy zacząłem doradzać Polsce i Boliwii, nagle zacząłem być atakowany na 

łamach opinii publicznej, przywykłem do tego, że jestem atakowany każdego dnia za 

pomaganie. I zdałem sobie sprawę, że pomaganie to niebezpieczny biznes, więc powziąłem 

postanowienie, ustanawiając zasadę na początku, że wszystko, co zrobię, zrobię tylko na 

moim akademickim wynagrodzeniu – nigdy dla pieniędzy. Nie na kontrakcie, nie jako 

konsultant, nie po to, żeby zarabiać pieniądze. Zrobię to tak po prostu, inaczej każdy 

zaatakuje mnie: „O! Robisz to dla tego!”  

A ja mu na to: „Nie, robię to po prostu dlatego, że to moja praca – na tym mi zależy, 

to pragnę robić.”  

Poza tym jak mnie wyleją, to nie ma znaczenia. To było po prostu dawanie 

najlepszych rad i nie byłem od nikogo zależny, więc to właśnie robiłem przez ostatnie 29 lat. 

Pracowałem, jak wspomniałem, w ponad stu krajach, nigdy nie wziąłem grosza, ponad moje 

akademickie wynagrodzenie, za żadną z tych prac w ciągu 29 lat. Mogłem, ale tego nie 

zrobiłem, ponieważ nie chciałem. Chciałem móc funkcjonować także jako… kocham to, co 

robię. I kocham to, że daje mi się szansę przybyć do czyjegoś domu i pomóc. To życiowy 

przywilej, więc nie chcę tego przywileju utracić. 

Więc w 1991 roku, kiedy ja, tuż przed Gaidarem, zostałem właściwie zaproszony… 

To był jednak 1990 rok, późny 1990 rok; zaproszono mnie do Gosplanu
3
 naprzeciwko 

Kremla. To było bardzo nietypowe, wiecie – dla mnie, dostałem chyba gęsiej skórki, nie ze 

strachu, ale z powodu tego – jakie to było dziwne. I udałem się na siódme piętro Gosplanu. 

Powiedziano mi: „Że jeszcze żaden przedstawiciel Zachodu nie znalazł się na tym piętrze.”  

To był najwyższy poziom Gosplanu. Moim oprowadzającym był Pan Masłow z 

Politbiura – kierownictwa kompleksu militarno-przemysłowego. To nie żart. To był Związek 

                                                 
3
 Agencja Centralnego Planowania, odpowiedzialna za sterowanie gospodarką w czasach Związku 

Radzieckiego. 
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Radziecki. Miałem wtedy 33 lata. I dla mnie również to było całkiem interesujące, 

oczywiście. Usiadłem po jednej stronie, a po drugiej było 50-ciu rosyjskich aparatczyków.  

Dawałem im wykład o gospodarce rynkowej przez jakieś trzy godziny, podczas 

którego robili skrzętne notatki. I pod koniec Pan Masłow powiedział: „Chcielibyśmy, żebyś 

jeszcze do nas wrócił, potrzebujemy więcej porad.”  

I mówi: „Ile będziesz za to oczekiwał od nas finansowo?”  

A ja mówię: „Nie, nie – Panie Masłow, chcę żeby Pan zrozumiał, że jestem 

naukowcem. Będzie mi bardzo miło przybyć tutaj, by to zrobić.”  

Nagle mówią: „OK, poczekaj.”  

Odprowadzono mnie do innego pokoju, minęło pół godziny, po czym przyszedł 

tłumacz i mówi: „Stworzyłeś ogromny problem.”  

A ja mówię: „Jaki?”  

A on na to: „Cóż, nie wiedzą, co zrobić. Myślą, że prawdopodobnie jesteś opłacany 

przez CIA, skoro nie chcesz pieniędzy. Nie zrozumieli odpowiedzi, której im udzieliłeś. Jak 

możesz nie chcieć pieniędzy?”  

Więc nigdy nie wiadomo, kiedy jest to źle interpretowane, dlatego musiałem im 

wyjaśnić: „To nie tak, ja naprawdę jestem naukowcem. Tym się zajmuję.”  

Jakoś udało nam się to przezwyciężyć i powracałem do Gosplanu jeszcze kilka razy. 

Historia potoczyła się swoim kursem i tak to było… 

Musimy nieco się cofnąć na chwilę, prawdopodobnie Łódź jest dobrym, chociaż 

trudnym, miejscem do tego. Jednak jest to miejsce odpowiednie, aby zrozumieć kontekst, 

ponieważ kluczowy punkt jest następujący. Wysoki poziom życia w kraju pochodzi z 

wysokiego poziomu produktywności. Wysoki poziom produktywności oznacza kilka spraw. 

Po pierwsze oznacza wysoką międzynarodową konkurencyjność, bycie w awangardzie 

rozwoju technologicznego i wysokie umiejętności na rynku pracy. To jest podstawa 

wysokiego poziomu produktywności wszędzie.  

Cały sowiecki system oczywiście nie był w stanie tego wygenerować. Sowiecki 

system mógł co najwyżej wygenerować masową produkcję dóbr piątego sortu. Dlaczego? 

Cóż, wiele rzeczy w systemie sowieckim źle funkcjonowało, ale jedną z bardziej 

interesujących było; jego głęboka wada polegała na tym, że Rosja poczynając od rewolucji 

Bolszewickiej, aby nieco się cofnąć, była oczywiście gospodarką zacofaną.  

Model sowieckiego rozwoju polegał na: „kopiuj technologię z zewnątrz”. A więc 

sprowadzanie robotników i inżynierów z Ford Motor Company, z fabryki River Rush, żeby 

zbudować przemysł samochodowy. Sprowadzanie ekspertów z Niemiec i budowanie 
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przemysłu lotniczego, i tak dalej. W pewnym sensie, gdyby spojrzeć na to historycznie, jest to 

niezwykłe, co osiągnął Związek Radziecki. Ponieważ był w stanie wykształcić każdy 

przemysł, włączając w to aeronautykę, lotnictwo, przemysł komputerowy, wszystko to. 

Prawie wszystko w trzeciej klasie jakościowej, wedle standardów międzynarodowych. Nic 

konkurencyjnego, poza może, sektorem wojskowym. Ale nawet tam nie za bardzo.  

Nadal jest to jednak wielkie osiągnięcie, w pewnym sensie, pomimo tego, że był to 

barbarzyński system i ile osób zginęło w trakcie. Ale to niewiarygodne, ile inżynierowie 

rosyjscy i inni inżynierowie osiągnęli w tym systemie. Ale co wynika z historii ekonomii: to 

nierozważne próbować w taki sposób rozwijać technologię w społeczeństwie zamkniętym. Bo 

prawdziwa jakość technologiczna pochodzi z bycia częścią globalnego, a nie lokalnego 

systemu naukowo-inżynierskiego.  

I to co Związek Radziecki wykształcił, to budowanie nowoczesnej technologii w 

społeczeństwie zamkniętym. I był w stanie skopiować prawie wszystko, ale z opóźnieniem 

10-ciu do 20-stu lat budując technologię, która nie była konkurencyjna w niczym. Tak to 

wygląda i dzisiaj – co stanowi eksport Rosji: gaz, ropa. Nie eksportuje towarów 

produkowanych, pomimo tego, że jest jednym z ważniejszych krajów produkcyjnych. Posiada 

pokaźną bazę przemysłową. Jaki przemysł rosyjski stał się konkurencyjny, do dzisiaj? Nie 

znam takiego. Poza wojskowością – to jedyne miejsce. Ale w żadnej z technologii cywilnych. 

Ponieważ wszystko jest opóźnione w rozwoju. 

Polska została w to wciągnięta. W całkiem fundamentalny sposób. Polska posiadała 

dużo przemysłu. Żaden z nich nie był konkurencyjny na arenie międzynarodowej. Prawie 

żaden. I Łódź prawdopodobnie, nie znam szczegółów, ale zgaduję, że tutejszy przemysł 

włókienniczy był już zacofany, prawdopodobnie nawet o 20 lat w wielu aspektach w 1989 

roku. I stało się – cały przemysł włókienniczy przeniósł się do Chin, w tym samym czasie, 

więc praktycznie żaden się nie ostał, poza bardzo wysoce wyspecjalizowanym, wielce 

wyrafinowanym włoskim włókiennictwem modowym.  

To możliwe, ale nie z pozycji Łodzi z 1989 roku. Stany Zjednoczone straciły miliony 

miejsc pracy w przemyśle włókienniczym, nawet będąc częścią światowej gospodarki. Nawet 

przewodząc na wielu polach w technologii. Więc moje odczucie, nie przeświadczenie, lecz 

techniczna opinia o Polsce i o tym regionie brzmiała: „Co za bajzel.”  

Ponieważ widziałem cały horyzont przemysłowy, ale żadna część jego nie była 

projektowana, aby pasować do światowej gospodarki. Była projektowana jako część 

zawalonego, sowieckiego, nieudolnego systemu. I spotkał go pewien rodzaj końca. Więc nie 

było wątpliwości w 1989 roku, że ilość strukturalnych wyzwań, z którymi ten kraj będzie się 
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musiał zmierzyć, będzie potężna. Nikt nie mógł w to wątpić. Mówiłem to przy tysiącu 

sposobności. Dlatego powiedziałem: „Zlikwidujcie długi, sprowadźcie pomoc, zróbcie 

wszystko, co możliwe. Sprawcie, aby Polska stała się częścią Europy, tak szybko jak to 

możliwe.” 

Wydarzyły się tutaj dwie wielkie rzeczy. Pozytywne od początku. Jedną z nich była 

oczywiście niewiarygodna liczba małych przedsiębiorstw, setki tysięcy małych 

przedsiębiorstw, założonych w tym kraju. To jest polska zaradność. To jest niewiarygodna 

energia. Kiedy to się zaczęło, obserwowaliśmy liczby z miesiąca na miesiąc, częściowo były 

to działalności wychodzące z szarej strefy, ale wiele z nich było przejawem niesamowitego 

polskiego zmysłu „wyjścia i zrobienia czegoś”. Więc energia w tym kraju była ogromna. Była 

ona obecna na czarnym rynku, była obecna w opozycji, była obecna i w represjach. Nie 

można było zakładać przedsiębiorstw wcześniej, skończyły się niedobory i nagle ludzie mogli 

zakładać firmy, to była rewolucja, dziejąca się od dołu do góry, w gospodarce.  

Drugą rzeczą był duży napływ inwestycji zagranicznych, ogromny, i zaczął się on 

zaraz na początku. I był ten napływ naprawdę przekształcający. Volkswagen, oczywiście cały 

niemiecki przemysł samochodowy, Polska teraz produkuje dla wielu międzynarodowych 

łańcuchów wartości. 

Pomogłem sprowadzić jedną z pierwszych inwestycji do tego kraju. Ponieważ w 

połowie 1989 roku skontaktowała się ze mną ADD, odnośnie ich zainteresowania 

inwestycyjnego, a mianowicie wykupienia zakładów produkujących turbiny w Polsce i 

inwestycji w nie. Poszedłem spotkać się z ich zarządem i powiedziałem: „Myślę, że to dobry 

pomysł, ponieważ Polska naprawdę przejdzie reformy i będzie miała wymienialną walutę. 

Będzie można osiągać zyski. Będzie można wyciągać zyski i tak dalej.”  

Zaczęli od poważnej inwestycji zaraz w pierwszej chwili. I jeśli spojrzymy na krzywą 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym kraju, to Polska stała się odbiorcą ogromnego, 

ogromnego napływu inwestycji zagranicznych, z Niemiec w szczególności, ale również z 

całej Europy, a właściwie z całego świata. 

To były te dwie najbardziej transformujące, pozytywne zjawiska. To zakładanie 

małych przedsiębiorstw setkami tysięcy i połączenie Polski z najważniejszymi korporacjami. 

Większość handlu międzynarodowego przebiega przez międzynarodowe korporacje, w naszej 

erze. Większość handlu międzynarodowego to duże przedsiębiorstwa produkujące na całym 

świecie, przenoszące miejsca wytwarzania i sprzedające produkty globalnie. Polska stała się 

globalnym sprzedawcą turbin gazowych na przykład, ponieważ produkowała turbiny ADD 

praktycznie od początku.  
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Polska jest teraz głównym eksporterem wielu produktów przemysłowych. Nie była 

nim uprzednio. Krzywa dramatycznie wzniosła się z powodu ponownego połączenia z 

technologią na światowym poziomie, za pośrednictwem najważniejszych korporacji. To jest 

moim zdaniem główna część transformacji. Zabiera ona czas. Tworzy się ona w czasie. I 

biorąc pod uwagę punkt startowy Polski, dla mnie jest to warte zaznaczenia, jak szybko się to 

dokonało.  

Było oczywistym od samego początku, ze wielu ludzi nie zdoła się w tym odnaleźć. 

Przedsiębiorstwa upadały. Wielu ludzi szkolonych do zawodów, na które zabrakło rynku, dla 

firm które potraciły rynki zbytu, pracowników wielu regionów tego kraju. Niektóre regiony, 

zwłaszcza te blisko niemieckiej granicy szybko poszybowały w górę, a inne regiony były 

mniej uprzywilejowane, zwłaszcza oczywiście te wschodnie, gdzie wszystko jest trudniejsze.  

I to również była część rzeczywistości. Nie znam żadnej magicznej sztuczki, aby na te 

wszystkie wyzwania odpowiedzieć. Natomiast w co wierzę w pełni to to, że ludzie potrzebują 

pomocy, potrzebują wsparcia, nie zostawia się ludzi samymi sobie, nie zostawia się ich w 

cierpieniu – potrzebujemy wsparcia socjalnego. Trzeba go udzielić w największym możliwym 

zakresie, choć nie jest to takie proste, jak wygląda, wiecie to lepiej ode mnie, ludzie 

potrzebują szkoleń, szkoleń odnawiających wiedzę.  

Wierzę w bardzo aktywny rząd, politykę aktywnego podejścia. Wierzę, że polityka 

aktywnego rządu powinna wspomagać sprowadzanie zagranicznych inwestycji. Wierzę, że 

pomoc potrafi te procesy przyspieszyć. Wierzę w pomoc, w której ważną rolę odgrywają 

uczelnie wyższe, ponieważ w każdym mieście z ważnym uniwersytetem, uniwersytet 

powinien sprawować ważną rolę gospodarczą, nie tylko edukacyjną. Pełnić ważną rolę 

szczególnie w udzielaniu pomocy w zakładaniu nowych firm, prowadzeniu szkoleń i tak 

dalej. Lecz, osobiście, nie znam żadnej magicznej sztuczki na to, żeby zrobić to dobrze od 

razu, na tak wczesnym etapie. Ponieważ wysoki dochód nie pochodzi z myślenia 

życzeniowego. Tak naprawdę pochodzi on ze struktury konkurencyjnej technologii, 

umiejętności, dostępu do rynków, poziomu organizacji i tego typu rzeczy. 

Fakt, że Polska teraz, kiedy mierzyć ją w ujęciu międzynarodowym, posiada dochód 

22 000 dolarów na jednego mieszkańca i jest to najwyższy poziom jaki Polska miała w 

historii, w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, na przykład. To jest sukces, ale nie 

równomierny. Sukces w kontekście wielu miejsc dotkniętych tragedią, upadających miast, czy 

sektorów. I mówię, że to nie jest przyjemne, lecz tak jest w każdej gospodarce rynkowej, jaką 

znam.  



21 

 

I w Stanach Zjednoczonych na nieszczęście, wszędzie to możemy spotkać. Moim 

rodzinnym miastem jest Detroit. Detroit jest – wiecie, znam te porównania czynione z Łodzią, 

ale wierzcie mi, Łódź jest o całe lata świetlne przed Detroit. Detroit zmniejszyło się 

trzykrotnie w liczbie ludności. To bardzo zawiła historia, ale dotknęło to nie tylko Detroit.  

Jeśli pojedziecie pociągiem z Bostonu do Waszyngtonu, jak ja często jeżdżę, będziecie 

mijać wiele miast po prostu zabitych deskami, całkowicie zabitych deskami. Ich już nie ma. 

Nie istnieją gospodarczo. Starzy ludzie nadal tam mieszkają, ale nie ma pracy, nie ma życia. 

To są Stany Zjednoczone, a były one gospodarką rynkową od 200-stu lat. I są nadal, tak 

mówiąc przy okazji, najbardziej technologicznie rozwiniętą gospodarką. To nie jest 

najczystsza gospodarka, ma w sobie wiele błędów, ale to bardzo wyrafinowana gospodarka. I 

można w niej znaleźć wiele zabitych deskami miast. Nikt nie wie, jak to robić bez tego, ale 

punkt startowy Polski był jednym z najgorszych, jakie widziałem gdziekolwiek. 

Jeśli pójdziemy dalej na wschód Europy, tam jest gorzej, a jeśli pójdziemy jeszcze 

dalej na wschód, robi się jeszcze gorzej. Rosja wyglądała dla mnie jak złomowisko. Wiecie, 

gdziekolwiek byś się nie znalazł w Rosji, widziałeś tylko niszczejącą i rdzewiejącą stal, tylko 

złom, wszędzie. Samoloty porozbierane, na środku lotniska. Szokiem było zobaczyć coś 

takiego. W 1991 roku wyglądało to jak przemysłowy cmentarz. Nie miałem odpowiedzi na 

coś takiego wtedy, i nie mam odpowiedzi na to dziś, jak temu zaradzić, to nie ma nic 

wspólnego z agregacją popytu, czy ekonomią Keynesa. To nie ma nic wspólnego, z tymi 

kwestiami – nic.  

To ma natomiast wszystko wspólnego z gospodarczą restrukturyzacją. Polska była 

odcięta od rzeczywistości przez 45 lat. Nawet dłużej, oczywiście, na wiele sposobów. A ta 

okolica nigdy nie była łatwa do życia, w przeciągu poprzednich 200-stu lat. Więc powiedzmy 

sobie szczerze, to nie jest prosta historia. 

Sprawiedliwość, ochrona socjalna dla ludzi w potrzebie – na tysiąc procent, szkolenia, 

aktywizacja, połączenie z globalnymi łańcuchami wartości, zachęcanie do przedsiębiorczości 

– na tysiąc procent, ale rozwiązania, dzięki którym każda fabryka przetrwa, nie wiem, jak to 

zrobić. Nie wiedziałem wtedy, jak to zrobić. Nigdy nie poznałem odpowiedzi na to pytanie. 

Sposobem na podniesienie poziomu życia jest podnoszenie poziomu umiejętności oraz 

kubatury technologicznej, w ogólnym sensie. Nikt nie chce żyć na niewielkich pensjach i to 

powinien być początek procesu podnoszenia poziomu życia i generalnie ten proces przebiega 

w Polsce.  

Powiedzmy sobie szczerze – to nie jest statyczna historia. Wzrost dochodu w Polsce 

był szybki i dość pokaźny. Ale wiele jeszcze trzeba i z pewnością można zrobić. Spojrzałbym 
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na kraje takie jak Korea, czy Singapur – to kolejny interesujący przykład, ale Korea ma 

więcej ludności i jest pewnie dobrym zobrazowaniem. Oni przekroczyli dochód Polski, 

zaczynając od niższego poziomu. 

Kiedy jesteś w Korei, a bywam w Korei od 1986 roku, tam wszystko jest zawsze na 

następujący temat: „Co zrobimy następnego w technologii? Jaki jest nasz kolejny krok w 

technologii? Jak możemy wprowadzić kolejne innowacje w technologii?”  

Z olbrzymim naciskiem na wyszkolenie techniczne, badania i rozwój oraz 

podnoszenie międzynarodowej konkurencyjności. Oni robią to w prawie niewyobrażalnie 

skupiony sposób. I to jest podejście modelowe dla wschodniej Azji w ogóle. Jest to rodzaj 

przewodzenia inżynierii z następującym za nią marszem łańcucha technologii. Pozostawiać 

nisko płatne prace dla kogoś innego i dążyć do wyższego i wyższego dochodu. Szkoły są 

doskonałe. Nakład pracy jest oczywiście bardzo znaczący. I poczucie, że eksport jest misją 

narodową, jest niezmiernie wysokie. Więc międzynarodowa konkurencyjność, ale w 

produktach o coraz wyższej i wyższej wartości. 

Polska oczywiście też tak może. Polska jest dobrze usytuowana. Wydaje się, że to 

długa historia, ale Polska posiada wszystkie te rzeczy, które są potrzebne, aby osiągnąć ten 

rodzaj ciągłego wzrostu technologicznego, wyspecjalizowania i innowacji. Główną sztuczką, 

jak mniemam, niskonakładową sztuczką, żeby to zrobić, jest znaczne podniesienie poziomu 

inwestycji. Spójrzcie na Singapur na przykład. Singapur oparł cały swój wzrost eksportu na 

międzynarodowych firmach działających w Singapurze, prawie cały. Oczywiście oni mają 

korzyść z tego, że są jednym z głównych portów świata, wykorzystując swoje położenie 

geograficzne. 

Prawdopodobnie najważniejszą rzeczą jest, co korporacje tutaj robią. Zwykle wygląda 

to tak, nie wiem, co robi tutaj Dell, wiem natomiast, że jest tutaj obecny, bo przeniósł tu 

swoją fabrykę. Naciskałbym na Dell: „Czemu nie przeniesiecie tutaj części badawczo-

rozwojowej? Mamy dużo mądrych ludzi w tym kraju.”  

Pracowałbym ostro, żeby przekonać Dell: „Już tutaj działacie, już to wykonujecie. 

Popracujcie z uniwersytetem, zaproponujemy zmiany w programie nauczania, ale chcemy, 

żebyście otworzyli tutaj centrum badawczo-rozwojowe.”  

Tak bym to zrobił. I próbowałbym tego samego z każdą firmą, która tutaj działa. Nie 

chcemy się na tym zatrzymać. Mamy wielkie tradycje, które Polska posiada, bardzo 

rozwiniętej nauki i wyspecjalizowanych technologii. Ale naciskałbym na te korporacje: „No – 

dalej, chcemy trochę działalności badawczo-rozwojowej.”  
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Tak właśnie robią to ciągle w Azji: „Dobrze, teraz otwórzcie tu swoje centrum 

badawczo-rozwojowe. I jeśli chcecie, to niech będzie małe na początek. Pracujcie z naszymi 

uczelniami, ale ciągle podnoście poziom.”  

Nie skupiajcie się tylko na liczbie miejsc pracy, ale proście, żeby zrobili więcej. I 

wierzę, że to możliwe, ponieważ macie długą udokumentowaną historię tradycji naukowych, 

macie z oczywistych względów całkowity dostęp do Europy, macie sprzyjające położenie 

geograficzne, macie względnie niskie koszty pracy wysoko wykwalifikowanej, inżynierskiej. 

Tak bym się starał to rozwijać. 

 

Pytanie I: (Zbigniew Galar) 

Chciałbym Pana zapytać, czy widzi Pan przyszłość, szczególnie dla Łodzi, w sektorze 

Outsourcingu Procesów Biznesowych, BPO takich jak Infosys. Ponieważ byłem na 

wykładzie dyrektora Infosysu, który powiedział, że poza Indiami, Polska jest najlepszym 

miejscem do ulokowania takiej inwestycji. Główne pytanie brzmi: „Czy to dobrze, czy źle, 

jak Pan uważa?” 

 

To dobrze, dobrze. Przyciągnijcie inwestycję i podnoście jej poziom. Nie mówcie: 

„To nie jest wystarczająco dobre!”, ale raczej powiedzcie: „Dobrze, jesteście tu, pracujecie, 

teraz możemy zrobić tamto, to…”  

Ponieważ naprawdę będzie to podnosić specjalizacje, jakość. Jeśli w pierwszej chwili 

robicie prostą produkcję, możecie robić prace projektowe, za chwilę, możecie robić działania 

badawczo-rozwojowe, za chwilę, możecie świadczyć globalne usługi, za chwilę. I to jest ten 

rodzaj podnoszenia poziomu, który jest możliwy. Im więcej przyciągniecie korporacji o 

międzynarodowej jakości, tym bardziej możliwe jest stworzenie tej masy krytycznej, aby tego 

wszystkiego dokonać. 

 

Pytanie II:  

Czy ma Pan jakieś wyjaśnienie, dlaczego polskie rządy na początku lat 90-tych 

całkowicie sprywatyzowały większość przemysłu, prawdopodobnie większość z tych firm 

upadłaby w warunkach wolnorynkowej konkurencji, ale żadnej z nich faktycznie nie dano 

na to szansy? 

 

Myślę, że jest na to wyjaśnienie, ale jest ono złożone i nie zabrzmiałoby zbyt 

satysfakcjonująco dla ciebie. Ale wydaje mi się, że miało to związek z głębią transformacji, 
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której Polska potrzebowała i braku jasności, wiedzy o tym, co też ona tak naprawdę 

przyniesie. W pewnym sensie, który podzielam, główną przemianą, która była konieczna, 

była reorientacja.  

To było prowadzone głównie przez inwestycje zagraniczne i przez nowe firmy. 

Widzisz, wiem, że jest to jedna z najbardziej bolesnych spraw, ale zaczynając od 1989 roku, 

wiedzieliśmy, że większość przemysłu zostanie zamknięta. Taka była rzeczywistość. To 

najtrudniejsza rzecz na świecie, do zarządzania politycznego, prawie niemożliwa. Jest ona 

także bardzo trudna do zarządzania pod względem ekonomicznym, nie wiadomo do końca 

jak… to było przytłaczające, mówiąc tak przy okazji, ponieważ istniał system przed 1989 

rokiem, ale umarł.  

Dzięki Bogu, że umarł. Ale to był system i on umarł. I teraz nie było żadnego systemu 

i mieliśmy wszędzie osamotnione przedsiębiorstwa, nie mieliśmy sowieckich rynków zbytu, 

nie mieliśmy części zamiennych, niczego nie było. To było bardzo trudne ekonomicznie i 

politycznie. Jak wspomniałem: „Dwie duże rzeczy uratowały ten kraj.” Dwie i pół.  

Jedną z nich były nowe firmy, z których część powstała przez wyniesienie maszyn, z 

części upadających zakładów, i wykonywano na nich nowe rzeczy. I spowodowało to 

niesamowity przyrost aktywności. To była jedna. Drugą były inwestycje zagraniczne. 

Naprawdę kluczowe. Żaden z głównych krajów świata nie poradził sobie bez tego. Ponieważ 

tak tworzą się globalne łańcuchy wartości. Właściwie, to połączenie Polski z gospodarką 

Niemiec było ogromną częścią restrukturyzacji. Nie mogliście utworzyć Nokii, nie mając 

niczego w 1989 roku. Potrzeba wiele szczęścia, lecz potem potrzeba spuścizny wielu lat 

wysiłku, aby móc zrobić coś takiego. 

Więc zaczynając w 1989 roku, byliście bankrutami, prawdziwymi finansowymi 

bankrutami. Mam na myśli dosłowne bankructwo, nie rozumiane jako figura retoryczna, lecz 

po prostu jako bankructwo. Mieliście przed sobą masowe, strukturalne, okropne 40 lat 

opóźnień w dostosowywaniu. Normalnie jedne przedsiębiorstwa upadają, inne się wznoszą, 

ale przez 40 lat nie mieliście wiele strukturalnego dostosowania w tym kraju. I nagle to się 

zawaliło. Mieliście przez sobą wiele strukturalnego dostosowania. Jak można zarządzać tym 

politycznie? Jak można uratować każde przedsiębiorstwo? Jak można nie uratować każdego 

miejsca pracy? Jaki polityk, w demokracji, może zarządzać tak trudną sytuacją, jak ta? To 

bardzo trudne, mogę wam to powiedzieć. I jeśli się zacznie, nie można przerwać. Polska do 

tego była bankrutem, więc także to było częścią rzeczywistości.  

Gdyby jedno przedsiębiorstwo, nawet w normalnym kraju, upadało, to również jest 

trudne politycznie, bo nawet nie wiadomo, czy je ratować, czy nie ratować, czy miejsca pracy 
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mają być zlikwidowane, czy powinno się coś z tym jednak zrobić. Ale kiedy mamy setki 

takich przedsiębiorstw, to bardzo trudne, to nie Korea. Dostosowanie końca ery komunizmu 

nie było zwykłym funkcjonowaniem rynku.  

Dlatego mówię, że zawsze będę wierzyć, że w 1989 roku i w pierwszych latach była 

inna sytuacja od tej, jaka nastąpiła w dalszym ciągu rozwoju tego kraju. Teraz z 

przyjemnością mogę wam powiedzieć: „Stwórzcie działania promujące przemysł. Promujcie 

strefy przemysłowe w każdym z regionów tego kraju. W Łodzi zbudujcie klaster, pracujcie nad 

tym.”  

W porządku, wierzę w to. Ale w 1989 roku, szczerze, ciężko było myśleć w takich 

kategoriach, kiedy wszędzie był chaos i próbowaliśmy, żeby zadziałała waluta, próbowaliśmy 

wszystko stabilizować, próbowaliśmy nie mieć hiperinflacji. Mieliśmy wtedy przed sobą 

masowe dostosowanie, które i tak by przebiegło, ponieważ miejsc pracy nie dało się 

uratować, w większości firm, w wielu firmach. Więc według mnie na początku lat 90-tych 

była inna sytuacja, dlatego ciągle wracam do stwierdzenia – że to, co robiliśmy wtedy i to, co 

możemy robić dzisiaj, to dwie różne rzeczy. Teraz macie wiele opcji, których wtedy nie 

mieliście, moim zdaniem. 

 

Pytanie III:  

Jak Pan wie, Polska produkuje większość swojej energii z węgla i nie ograniczaliśmy 

naszych emisji CO2. Teraz będzie się to musiało zmienić. Ma Pan jakiś pomysł dla Polski, 

jak sobie poradzić z tym problemem, w sposób który nie zniszczy naszej gospodarki? 

 

To naprawdę świetne pytanie, a pytania stają się coraz trudniejsze i trudniejsze. 

Ponieważ zmiany klimatu są prawdziwe. To bardzo poważna sprawa i świat musi coś z tym 

zrobić. Oczywiście Polska nie jest w tym głównym graczem. Ponieważ głównym aktorem są 

Chiny, potem Stany Zjednoczone, potem Unia Europejska jako całość i często im mówicie: 

„Dajcie nam spokój, mamy inne zmartwienia.”  

Ale prawda jest taka, że cały świat będzie potrzebował mocno się zmienić i węgiel jest 

problemem numer jeden. To prawda. I napisałem ostatnio w artykule: „Nie powinno być 

nowych elektrowni węglowych na świecie. Żadnych nowych elektrowni węglowych, za 

wyjątkiem posiadających technologię wyłapywania węgla i jego sekwestracji.”  

Więc moją radą dla Polski, jeśli chce ona nadal być krajem produkującym i 

eksportującym węgiel, to wewnątrz europejskiej debaty powiedzieć co następuje: „Chcemy 

nadal być producentem węgla. A nie będziemy mogli nim być, chyba że wyłapywanie i 
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sekwestracja węgla stanie się opłacalną technologią. To niekomercyjna technologia dzisiaj. 

W najlepszym razie jest ona na etapie wdrożenia komercyjnego, może nawet nigdy nie będzie 

ona opłacalna. Lecz nie będziemy tego wiedzieć dopóki nie spróbujemy.”  

To, o co osobiście zabiegam podczas mojej pracy w ONZ, byłem w Australii kilka 

tygodni temu, a jest ona jednym z ważniejszych eksporterów węgla, to, co powiedziałem 

ministrowi spraw zagranicznych i ministrowi środowiska: „Poprowadźcie globalną koalicję, 

żeby wypracować technologię wyłapywania i sekwestracji przy współpracy z Kanadą, 

Stanami Zjednoczonymi, Indiami, Chinami, niech znajdzie się w niej Polska, cała Unia i 

pracujcie nad tą technologią. Ponieważ jest ona jedynym sposobem jaki znam, w jaki węgiel 

można uratować w dużej skali w przyszłości.”  

Może Polska chce się jakoś prześlizgnąć mówiąc: „Cóż, jesteśmy tylko małym krajem 

na świecie. Chcemy nadal robić to, co robimy.”  

Ale nie chciałbym, żeby Polska utrzymywała się w stanie negacji i zaprzeczenia. Bo to 

jest częsty widok w każdym kraju, który ma duże zasoby węgla: „To nie jest prawdziwa 

kwestia. Nie jest ona poważna. To oszustwo. Nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Nie 

wierzymy w to.”  

To nieprawda, możecie mi wierzyć. To nie jest oszustwo. To jest bardzo poważna 

globalna kwestia. I ona sama nie zniknie. 

Administracja Obamy jest teraz na wojennej ścieżce z węglem i słusznie. Mówi: 

„Żadnych nowych elektrowni węglowych, chyba że z wyłapywaniem i sekwestracją węgla.”  

Takie są nowe dyrektywy ogłoszone przed tygodniem. Poza tym Polska musi myśleć o 

wachlarzu nowych technologii energetycznych, ponad przemysłem węglowym. Ponieważ 

Polska, jak i każdy kraj, musi przesuwać się w kierunku niskiej emisji towarzyszącej 

wytwarzaniu energii. Czy to będzie energia wiatrowa, bo Polska posiada tutaj potencjał, czy 

to będzie energia nuklearna. To są kwestie, z którymi musi zmierzyć się każdy kraj. Jednak 

wierzę, że świat upora się z tym, i że Polska będzie częścią europejskiego podejścia do tych 

kwestii, musi więc posiadać związaną z tym strategię na przyszłość. Wierzę, że nie ma 

przyszłości dla węgla, chyba że wyłapywanie i sekwestracja okażą się być technologią 

wykonalną. 

 

Pytanie IV:  

Nie uważa Pan, że to niesprawiedliwe, że banki pożyczają pieniądze i nie dostają 

niczego w zamian? 
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Wierzę w anulowanie długu, kiedy nie może on być spłacony, więc nie wierzę w 

likwidowanie długu tylko dla zasady, wierzę w anulowanie długu, kiedy jest to konieczne, 

aby rozwiązać historyczny problem. I jest to coś, do czego zawsze sprowadzała się 

argumentacja na końcu, o dziwo, a brałem udział w wielu, wielu dyskusjach związanych z 

długiem aż do dzisiejszego dnia. To dziwne, że na końcu jest to kwestia moralna. To nie jest 

ściśle ekonomiczna sprawa, w wąskim ujęciu. To jest właściwie kwestia moralna, w sensie 

postawienia na końcu pytania: „Czy to sprawiedliwe, aby prosić o zwolnienie z długu w 

specyficznych historycznych okolicznościach, w których kraj się znalazł? Czy to 

sprawiedliwe?”  

Jeśli odpowiedź brzmi: „Nie, to nie jest sprawiedliwe, ponieważ jeśli choć trochę się 

do tego przyłożyć, ten dług można spłacić.”  

Wtedy nawet kiedy żądasz zwolnienia z długu, nikt ci na to nie pozwoli. Z drugiej 

strony, jeśli spojrzeć na historyczną sytuację i powiedzieć: „Tak, to sprawiedliwe. Ten kraj 

naprawdę został przygnieciony długiem. Jest on tak wysoki, że to sprawiedliwe, żeby ten kraj 

mógł zacząć nowym początkiem.”  

Wtedy rynki zaakceptują to i życie będzie toczyć się dalej i kraj uzyska swój nowy 

początek. Więc to wszystko zależy od okoliczności, taka jest moja odpowiedź. Do 

dzisiejszego dnia byłem zaangażowany w niezliczone tego typu sytuacje na całym świecie. I 

to jest dobra odpowiedź. Nie można wymagać restrukturyzacji długu, jeśli się na to nie 

zasługuje. Ale jeśli na to zasługujesz, powinieneś się tego domagać, ponieważ nikt nie 

powinien cierpieć niewyobrażalną nędzę z tego powodu. Kiedy bankierzy pożyczają, wiedzą, 

że mogą stracić. To także jest część rynków finansowych. Więc jest to rodzaj pragmatycznego 

podejścia, jak sądzę. 

Nie jestem libertarianinem, a powodem dla którego tak jest, jest to, że uważam, że to 

nie jest właściwe ekonomicznie i to nie jest właściwe moralnie. Libertarianizm, to dwie 

doktryny, według mnie. Pierwsza to ekonomiczna doktryna, że wolne rynki są najlepsze. Nie 

wierzę w to. Uważam, że rynki są najlepsze, ale rynki, które posiadają także sektor publiczny, 

który zajmuje się niektórymi podstawowymi obowiązkami. Więc wierzę w gospodarkę 

mieszaną, nie w czysty rynek, wolną gospodarkę rynkową.  

Druga, to że libertarianizm to filozofia moralna. To filozofia moralna, która głosi, że 

wolność to najważniejsza cnota, najwyższa cnota powiedziałbym, co pochodzi aż od Johna 

Stuarta Milla. Powiedział on, zasadniczo, że każdy powinien posiadać maksymalną wolność 

dopóki nie krzywdzi drugiej osoby.  
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Nie wierzę, że jest to pełna teoria moralności. Wierzę, że teorie moralności widzą, że 

istnieje wiele cnót moralnych. Włączając w to współczucie, włączając sprawiedliwość i tak 

dalej. Więc jednym z problemów, jaki mam z libertarianizmem, jest to, że oni mówią: „Jeśli 

ktoś jest bardzo bogaty, jego wolność jest najważniejszą rzeczą. Nie można go opodatkować, 

to pogwałcenie jego wolności. Nie można go opodatkować, nawet żeby pomóc głodującemu, 

bo wolność jest jedyną wartością.”  

Dla mnie nie jest jedyną wartością i z mojego rozumienia naszej roli jako istot 

społecznych, czerpiąc z Arystotelesa, który jest dla mnie odniesieniem. Widzę wiele cnót, 

wśród których wolność jest jedną, ale nie widzę jej jako jedynej, więc z przyjemnością 

opodatkuję bogatego, żeby biedny miał co jeść. Dlatego libertarianizm nie ma dla mnie 

nieodpartego uroku. 

Generalnie, w życiu zwykle bywa tak, że bierzemy coś, co jest dobre i ogłaszamy to 

uniwersalnym dobrem. To rodzaj rozumowania, który jest ujmujący. A z libertarianizmem 

jest tak, że jest on ujmujący, bo wolność jest dobrem, bardzo ważnym dobrem, ale nie 

jedynym. Myślenie libertariańskie czasami głosi: „Jest to jedyne dobro.”  

Tak faktycznie myśli się o libertarianizmie, we współczesnym rozumieniu, 

przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Dlatego nie jestem libertarianinem. Zarówno z 

punktu spojrzenia na praktyczne zasady funkcjonowania gospodarki, jak i z moralnego 

punktu widzenia. Dla mnie jest to zbyt ograniczona perspektywa na to, jak działać może 

społeczeństwo. 

 

Dziękuję. 

 

Jeffrey Sachs 

 

 

 

 

 

 

 

Transkrypcja nagrania wykładu oraz tłumaczenie: 

Zbigniew Galar 
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Reforma Polski - notatka 

 

Podsumowanie Proponowanego Programu Ekonomicznego Solidarności 

 

Ekonomiczny program Solidarności będzie poszukiwał rozwiązań dla głównych 

problemów ekonomicznych, z którymi mierzy się Polska poprzez nagłe i całościowe 

przeskoczenie do gospodarki rynkowej. Ta strategia może być nazywana podejściem 

„szokowym” wobec polskiego kryzysu ekonomicznego, w przeciwwadze do ogłupiającego 

podejścia koalicji rządzącej. Program spowoduje wiele ostrych przemian cenowych, ale w 

ciągu kilku miesięcy ceny będą stabilne, a niedobory zostaną wyeliminowane. Realny dochód 

robotników zostanie zamortyzowany w trakcie tego procesu. Program ponadto wytworzy 

dramatyczne urynkowienie gospodarki, w procesie, który rozpocznie się natychmiast i będzie 

jeszcze przez kilka lat kontynuowany. 

Połączenie reformy szokowej cen, stabilizacji i urynkowienia zahamuje staczanie się 

gospodarki i przywróci gospodarczy wzrost, wytwarzając podtrzymujący się trend wzrostowy 

poziomu życia. Cele, strategia i harmonogram proponowanego programu podsumowane są w 

dołączonych tabelach. Kolejna tabela opisuje niektóre z fundamentalnych słabości planu 

ekonomicznego koalicji rządzącej. 

Reforma cen 

Solidarność wyeliminuje subsydia i ceny kontrolowane natychmiast, aby ustanowić 

realne ceny w gospodarce. Jest koniecznym, aby Polska mogła funkcjonować jako ekonomia 

rynkowa. Bez uwolnienia cen, Polska będzie ciągle cierpiała z powodu wielu braków, 

istnienia czarnego rynku i marnotrawiących inwestycji. Przedsiębiorstwa nie powstaną, albo 

powstaną w niewłaściwych sektorach, korzystając z wypaczonych cen. Po uwolnieniu cen, 

ceny żywności, koszty energii – gwałtownie wzrosną. W istocie sektor węglowy osiągnie 

niesamowite zyski, gdyż ceny węgla utrzymują nieustanny wzrost. Specjalny podatek celowy 

będzie nałożony na sektor węglowy i inne sektory eksportowe – w celu amortyzacji wyższych 

cen, wobec stałych wynagrodzeń. 

Kluczowym czynnikiem wnoszącym „gospodarkę rynkową” będzie pojedynczy, 

stabilny kurs wymiany złotego, który zagwarantuje, że wszystkie ceny dóbr 

międzynarodowych (zarówno importowanych, jak i eksportowanych) będą określone przez 

ceny na rynkach światowych. Program stabilizacyjny zapewni, że kurs wymiany pozostanie 
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stabilny (jeśli stabilizacja miałaby być przeprowadzona dzisiaj, kurs wymiany mógłby działać 

stabilizująco przy stosunku 3800 zł za 1 $). 

Stabilizacja 

Po jednorazowej zmianie cen, program ekonomiczny szybko ustabilizuje gospodarkę, 

kończąc inflację i niedobory oraz ustanawiając stabilny kurs wymiany. Chroniczna i 

przyspieszająca inflacja w Polsce spowodowana jest nadmierną emisją złotego przez Bank 

Centralny i wynikającego z tego kursu wymiany złotówek na dolary. Emisja złotego jest 

wykorzystywana do tanich kredytów o dużych wartościach dla przedsiębiorstw państwowych. 

Dlatego kluczowa dla stabilizacji będzie eliminacja deficytu budżetowego i kontrola nad 

kredytem. 

Podejście do stabilizacji prowadzone przez koalicję rządową polegało na próbach 

obcięcia deficytu budżetowego kosztem pracowników, poprzez drastyczne zwiększenie cen 

żywności. Solidarność zaoferuje bardziej wyważone, a przez to bardziej realne podejście, 

które niezbyt nadmiernie dotknie robotników. Solidarność zamortyzuje uderzenie wyższych 

cen żywności, poprzez kompensacyjne zwiększenie wynagrodzeń i obetnie większość 

deficytu budżetowego poprzez eliminację inwestycji marnotrawiących zasoby oraz poprzez 

redukcję obciążeń, które wywiera dług zagraniczny. 

Ekonomiści Solidarności już wyłożyli propozycję redukcji zewnętrznego obciążenia 

długiem i zabezpieczyli pomoc międzynarodową dla restrukturyzacji gospodarki. Przez 

wdrożenie tej propozycji, Polska zacznie otrzymywać wartość dodaną ze źródeł 

zewnętrznych, zamiast być zmuszoną do wypłacania dużych sum na zewnątrz, co spowoduje 

dużą, znaczącą ulgę dla budżetu, ograniczając tym samym ból związany z redukcją deficytu 

budżetowego. Tylko Solidarność posiada międzynarodową wiarygodność, aby zabezpieczyć 

amortyzację i przyciągnąć „poważne” nowe pożyczki z Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego (MFW), Banku Światowego i zaprzyjaźnionych rządów zewnętrznych. 

Koalicja rządowa nigdy nie przygotowała całościowego programu stabilizacyjnego, w 

którym środki budżetowe i kredytowe byłyby właściwie uwzględnione i wyjaśnione opinii 

publicznej. Solidarność przygotuje szczegółowe rozliczenie środków budżetowych, aby 

zapewnić opinię publiczną, że osiągną oni wymagany rezultat w postaci zatrzymania inflacji i 

eliminacji niedoborów, przy zachowaniu stabilnej wartości złotego. 

Program „szoku” i poziom życia 

Dla niektórych ludzi program „szoku” wygląda na bardzo niebezpieczny, uważają tak 

z powodu strachu, iż spowoduje on gwałtowne obniżenie się poziomu życia. Po prawdzie, 

starannie zaprojektowany program „szoku” może ochronić poziom życia pomimo poważnych 
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„dostosowań” cen. Na początku program „szoku” spowoduje pojawienie się nowych zasobów 

w polskiej gospodarce, pochodzących z zagranicy, dlatego w ogólnym ujęciu pojawi się 

większa ilość towarów w obiegu. Dzięki temu właśnie programowi, Solidarność wpłaci 

niewiele na poczet zewnętrznego długu i uzyska nowe pożyczki z zagranicy. 

Co więcej, na początku programu mniej towarów produkowanych w gospodarce, 

będzie przeznaczanych na marnotrawiące inwestycje, pozostawiając przynajmniej tyle, co 

poprzednio, o ile nie więcej, do konsumpcji. Oczywiście reforma cen przysłuży się niektórym 

sektorom, a zaszkodzi innym. Działania podatkowe i częściowa indeksacja wynagrodzeń, 

pomogą natomiast wyrównać te obciążenia. 

Nawet w sytuacjach, gdzie wzrost pensji będzie opóźniony w stosunku do wzrostu 

cen, realny poziom życia będzie prawdopodobnie zachowany, lub wzrośnie on na początku 

programu. Po pierwsze, wiele towarów nie jest dostępnych po cenach obecnych, a tylko po 

cenach czarnorynkowych. Tym samym, podniesienie tych cen, tak naprawdę nie obniży 

poziomu życia, dopóki nowe ceny będą na poziomie, bądź poniżej cen czarnorynkowych, co 

prawdopodobnie będzie dotyczyć wielu dóbr. Po drugie, wyeliminuje się zmarnowany czas, 

spędzony w kolejkach. Po trzecie, koniec inflacji zwiększy siłę nabywczą robotników, odkąd 

wartość pieniądza w ich portfelach nie będzie już zmniejszała się każdego dnia. 

Pomimo że program „szoku” spowoduje zakłócenia w krótkim okresie i z pewnością 

wywoła ból u części społeczeństwa, przeskok do gospodarki rynkowej doprowadzi do 

dramatycznego wzrostu produktywności i tym samym wzrostu poziomu życia w przeciągu 

najbliższych pięciu lat. 

W każdym razie: nie ma innej realnej alternatywy. Jeżeli Polska przeskoczy do 

gospodarki rynkowej, to obecna niedola i chaos się skończą. Podejście koalicji rządowej 

nigdy nie zatrzyma inflacji i gospodarka stoczy się w kierunku hiperinflacji. Niska 

produktywność Polski będzie coraz bardziej staczać ją poniżej poziomu gospodarek Europy 

Zachodniej. 

Urynkowienie 

Solidarność agresywnie zainicjuje sektor gospodarki prywatnej. Solidarność będzie 

zachęcać do szerokiego zakresu aktywności prywatnej, włączając w to samozatrudnienie, 

spółki, spółki giełdowe i spółdzielnie. To możliwe i konieczne, aby bardzo szybko 

przygotować podstawę pod aktywność prywatną, czego koalicja rządowa nie wykonała. 

Natychmiastowo Solidarność wyeliminuje szeroki wachlarz ograniczeń i karzących 

podatków, które krępują sektor prywatny. Licencje na import i eksport będą zniesione, a 

prawo do eksportu oraz importu, będzie dla przedsiębiorstw prywatnych dozwolone 
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automatycznie. Pozwoli się na wolny przepływ kapitału z i do Polski, który pomoże Polsce 

przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne. 

Jak tylko Polska gospodarka będzie coraz bardziej urynkawiana, wzrośnie jej 

wymiana handlowa, a całościowa ekonomiczna integracja z państwami Europy Zachodniej 

będzie się umacniała. Udział handlu z państwami RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy 

Gospodarczej) zmniejszy się odpowiednio. Do jakiego stopnia będzie to możliwe? Handel z 

państwami wschodnimi powinien odbywać się na zasadach rynkowych, a nie powinien być 

prowadzony na podstawie planów rządu. 

Jeszcze inne niezwłoczne kroki zostaną podjęte: 

Zagraniczne banki inwestycyjne i komercyjne będą zachęcane do udziału w 

gospodarce polskiej. Będą powołane nowe, prywatne krajowe banki, mające współdziałać z 

istniejącymi instytucjami bankowymi. Komisja Wolnego Handlu, powołana przy 

parlamencie, będzie czuwać na tym, by prywatne firmy cieszyły się prawami na równi z 

przedsiębiorstwami państwowymi (w zakresie dostępu do kredytów, wkładów itp.). 

Istniejący sektor państwowy stanie się konkurencyjny dzięki trzem zabiegom: 

Rady robotnicze zwiększą swój udział w zarządzaniu przedsiębiorstwami 

państwowymi, aby zapewnić, że przedsiębiorstwa te będą prowadzone w sposób efektywny i 

prawy. Ponadto, zostanie powołana Komisja Antymonopolowa, raportująca przed 

parlamentem, która szybko rozbije wielkie państwowe przedsiębiorstwa na mniejsze, bardziej 

konkurencyjne jednostki. Wreszcie, w ciągu kilku lat, główne części sektora państwowego 

będą prywatyzowane. Małe przedsiębiorstwa (takie jak te obecne w sektorze usług) można 

sprywatyzować szybko, podczas gdy duże przedsiębiorstwa wymagają bardziej złożonych, a 

przez to wydłużonych procesów prywatyzacyjnych. Oczywiście, wiele przedsiębiorstw 

pozostanie w sektorze publicznym. 

Korzyści z programu „szoku” 

Początkowe, dramatyczne zmiany w strukturze cen spowodują pewne zaburzenia, ale 

stworzą również podstawę pod gospodarkę rynkową. 

Redukcja rat zadłużeniowych, nowe pożyczki z zagranicy, obcięcie marnotrawiących 

wydatków inwestycyjnych oraz częściowa indeksacja wynagrodzeń – złagodzą skutki 

początkowego szoku. 

W przeciągu kilku miesięcy – ceny ustabilizują się, a niedobory zostaną 

wyeliminowane. 

Podczas pierwszego roku, sektor prywatny będzie intensywnie zachęcany do 

zakładania nowych przedsiębiorstw, przez co pojawią się nowe oferty pracy. 
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Podczas kolejnych lat – sektor publiczny będzie zmniejszany i czyniony bardziej 

konkurencyjnym. 
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Tabela 1.  Cele stabilizacji i urynkowienia 

Stabilizacja 

Stałe ceny bez niedoborów. 

Zrównoważony budżet. 

Eliminacja nadmiernego kredytowania dla państwowych przedsiębiorstw. 

Rozwiązanie kwestii zadłużenia zewnętrznego poprzez redukcję sumy zadłużenia. 

Reforma cen 

Eliminacja kontroli cen i subsydiów. 

Stabilna, unikatowa i wymienna waluta. 

Kompensacyjne wyrównanie wynagrodzeń w połączeniu z reformą cen. 

Urynkowienie gospodarki 

Prawna i regulacyjna podstawa dla dynamicznego rozwoju sektora prywatnego i 

rozbicie dużych przedsiębiorstw państwowych na mniejsze, bardziej konkurencyjne jednostki. 

Prywatyzacja wielu przedsiębiorstw państwowych. 
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Tabela 2.  Strategia osiągnięcia stabilizacji, reformy cen i urynkowienia 

Stabilizacja 

Strategia eliminacji inflacji składa się z kilku elementów. Jej celem jest eliminacja 

emisji pieniądza przez Bank Centralny, a przez to ustabilizowanie poziomu kursu Złotego. 

Stabilny Złoty wraz z wolnym rynkiem sprawią, że ceny krajowe również pozostaną stabilne. 

Strategia ta ochroni poziom konsumpcji ludności. Różni się to od strategii rządowej, 

starającej się równoważyć budżet głównie poprzez podnoszenie cen energii i żywności. 

Żeby wyeliminować dodruk pieniądza, Rząd niezwłocznie powinien: 

Wyeliminować subsydia dla przedsiębiorstw i części ludności, przy częściowej 

kompensacji w postaci podniesienia wynagrodzeń. 

Drastycznie obniżyć poziom wydatków inwestycyjnych, skupiając się na firmach, 

które wydzierżawiają swoje zasoby po nowych cenach rynkowych. 

Wprowadzić ścisłą kontrolę udzielanych kredytów dla przedsiębiorstw państwowych z 

Banku Centralnego i banków komercyjnych. 

Wyeliminować opłaty netto dla komercyjnych banków zagranicznych (albo poprzez 

ponowne przeliczenie odsetek, formalną redukcję długu – Plan Bradie’go
4
, albo poprzez 

natychmiastowe jednostronne decyzje). 

Pozyskać nowe kredyty z MFW
5
 i Banku Światowego. 

Reforma cen 

Strategią jest ustanowienie cen rynkowych dla gospodarki. Żeby to zrobić, Rząd 

niezwłocznie powinien: 

Wyeliminować subsydia i kontrolę cen. 

Zunifikować kurs wymiany i zliberalizować handel poprzez wyeliminowanie 

licencyjnych ograniczeń dla importu i eksportu. Ceny krajowe wymiennych dóbr będą więc 

określone przez ceny światowe. 

Niektóre gałęzie (takie jak sektor węglowy) będą cieszyły się wyjątkowym wzrostem 

zysków po zmianie cen. Niektóre z tych nadzwyczajnych zysków będą opodatkowane w celu 

zebrania przez Rząd środków na wyrównanie pracownikom wzrostu cen podwyżką 

wynagrodzeń. 

Urynkowienie gospodarki 

Strategia dla urynkowienia gospodarki zawiera:  

                                                 
4
 Długoterminowe instrumenty, na które zamieniono zadłużenie wobec Klubu Londyńskiego, dla kilku krajów, 

w tym Polski. 
5
 Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 
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ustanowienie podstawy dla dynamicznego rozwoju sektora prywatnego; rozbicie 

istniejących przedsiębiorstw państwowych tak, żeby mogły działać jako mniejsze, bardziej 

konkurencyjne firmy; prywatyzację części sektora publicznego, zaczynając od mniejszych 

firm w branży usługowej, aż po duże przemysłowe zakłady w przyszłości. 

Żeby promować sektor prywatny, Rząd niezwłocznie powinien: 

Wyeliminować ograniczenia w tworzeniu prywatnych przedsiębiorstw 

(samozatrudnienie, spółki, spółki giełdowe i spółdzielnie). 

Zagwarantować równe traktowanie przedsiębiorstw prywatnych i państwowych przez 

administrację państwową. 

Utworzyć Komisję Wolnego Handlu, odpowiadającą przed Senatem, dla promocji 

sektora prywatnego. 

Wyeliminować licencje i inne ograniczenia w handlu dla towarów eksportowanych i 

importowanych przez firmy prywatne. 

Ustalić niskie i płaskie stawki podatkowe dla osób, jak i przedsiębiorstw prywatnych i 

państwowych. 

Powoływać niezależne banki komercyjne, w tym oddziały banków zagranicznych. 

Zapraszać zagraniczne banki inwestycyjne, w tym głównie te z nich mające oddziały 

w Polsce. 

Wyeliminować ograniczenia nakładane na bezpośrednie inwestycje zagraniczne. 

Żeby uczynić sektor państwowy bardziej konkurencyjnym Rząd powinien: 

Podzielić monopole państwowe na mniejsze niezależne jednostki (Komisja 

Antymonopolowa podległa nadzorowi parlamentu – zostanie powołana, aby zaprojektować i 

przeprowadzić ten proces). 

Umacniać rolę rad robotniczych tak, aby mogły one uczestniczyć w zarządzaniu 

przedsiębiorstwami państwowymi i asystować Rządowi w monitorowaniu finansowych 

działań przedsiębiorstw. 

Rządowy program prywatyzacyjny będzie oparty na idei, że rozmiar i tempo 

prywatyzacji będą różniły się w różnych sektorach. Małe przedsiębiorstwa, szczególnie te z 

sektora usługowego, mogą być sprywatyzowane najszybciej i najprościej. Wielkie 

przedsiębiorstwa będą wymagały szczegółowego dochodzenia, aby określić, czy stanowią one 

dobre kandydatury do prywatyzacji, i jeśli tak, to do jej przeprowadzenia zostanie wybrana 

najlepsza metoda. Niektóre „naturalne monopole” (gdzie wielkoskalowe ilości produkcji są 

wymagane do funkcjonowania) pozostaną w sektorze publicznym. 

Aby przeprowadzić prywatyzację, Rząd powinien: 
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Poszukiwać technicznej pomocy Banku Światowego. 

Zapraszać zagraniczne banki inwestycyjne, aby zasugerowały schematy działań i 

przygotowały wyceny przedsiębiorstw do prywatyzacji. 

Przygotowywać w przeciągu jednego roku rozległy program prywatyzacyjny 

przedsiębiorstw państwowych. 
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Tabela 3. Przybliżona chronologia Programu Ekonomicznego 

Okres przygotowawczy 

Określenie składu grupy operacyjnej dla programu ekonomicznego (patrz: Tabela 4). 

Informacyjne w charakterze rozmowy z MFW, Bankiem Światowym i innymi 

kredytodawcami, aby przyspieszyć pozyskanie nowych pożyczek wspierających program 

ekonomiczny. 

Informacyjne w charakterze rozmowy z zagranicznymi bankami inwestycyjnymi i 

komercyjnymi. 

Przesłuchania przed Komisją Gospodarczą senatu w sprawie przyszłych reform 

gospodarczych (ich celem będzie określenie utrudnień dla sektora prywatnego w Polsce). 

Okres działania programu: najpilniejsze działania 

Unifikacja i naprawa kursu wymiany, z gwałtowną dewaluacją oficjalnego kursu 

wymiany (dzisiaj, odpowiednią nową stawką byłby kurs około 3500 zł za 1 $). 

Zaraz po dewaluacji, wdrożeniu budżetowych i finansowych działań, najważniejsze 

będzie utrzymanie stabilności kursu tak, żeby nie było różnicy pomiędzy stawką oficjalną a 

czarnorynkową. 

Handel zagraniczny może być prowadzony bez ograniczeń przez wszystkie 

przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe oraz instytucje finansowe (nie będzie konieczne 

żadne zrzeczenie się zarobków uzyskanych z wymiany przeprowadzanej za granicą). 

Zniesienie praktycznie wszystkich subsydiów. 

Zarezerwowanie i przeznaczenie ½ do ¾ oszczędności z obcięcia subsydiów na 

zwiększenie wynagrodzeń. 

Stworzenie specjalnego podatku od zysku dla sektora węglowego, aby skompensować 

gwałtowny wzrost zysków tego sektora. 

Zakończenie udzielania kredytów po preferencyjnych stawkach przez Bank Centralny 

dla wszystkich przedsiębiorstw państwowych, za wyjątkiem developerów budownictwa 

społecznego. 

Podniesienie oprocentowania za udzielenie kredytu ponad inflację. 

Gwałtowne obcięcie kredytów inwestycyjnych udzielanych przez Bank Centralny, 

szczególnie dla przynoszących straty gałęzi gospodarki. 

Zniesienie licencji na import i eksport dla przedsiębiorstw prywatnych. 

Zniesienie nadmiernych obciążeń podatkowych nakładanych na pracę. 

Wprowadzenie niskiego i płaskiego podatku od towarów importowanych (20% 

wartości importowanych dóbr). 
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Rozpoczęcie formalnych negocjacji z MFW i Bankiem Światowym w sprawie 

finansowego wsparcia dla programu ekonomicznego. 

Powiadomienie banków komercyjnych, które udzieliły Polsce kredytu, o potrzebie 

rozpoczęcia negocjacji w sprawie redukcji zadłużenia, w kontekście Planu Bradie’go.  

Zaplanowanie i poproszenie banków o tymczasowe finansowanie przez nie odsetek od 

zadłużenia, których okres zapadalności jest krótszy niż 12 miesięcy. 

Zawieszenie spłat odsetek dla wszystkich banków komercyjnych, do czasu 

rozpatrzenia przez nie nowej umowy w sprawie przedłużenia tymczasowej linii kredytowej. 

Powiadomienie kredytodawców zrzeszonych w Klubie Paryskim (oficjalnego 

przedstawiciela) o potrzebie całościowego trzyletniego przełożenia spłaty odsetek i głównej 

sumy zadłużeniowej. 

Wystosowanie prośby o zniesieniu długu do krajów RWPG. 

Okres działania programu: miesiące 1 – 3 

Stworzenie systemu prywatyzacji małych przedsiębiorstw (np.: restauracji, sklepów, 

transportu). 

Rozpoczęcie działania Komisji Antymonopolowej jak i Komisji Wolnego Handlu. 

Wprowadzenie prawa ustanawiającego niskie i płaskie stawki podatkowe, dla osób i 

przedsiębiorstw prywatnych. 

Poddanie pod obrady prawa znoszącego ograniczenia dla bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych. 

Rozpoczęcie procesu zwiększania udziału rad pracowniczych w zarządzaniu finansami 

głównych przedsiębiorstw państwowych. 

Nadzwyczajne linie kredytowe będą udostępniane dla firm państwowych, tylko w celu 

wypłacenia wynagrodzeń. Dla tych firm wszystkie kredyty inwestycyjne będą obcięte, 

podczas okresu udzielania i spłaty pożyczek na wynagrodzenia. 

Utrzymanie wysokich i realnych stóp procentowych, jako wsparcia dla stabilności cen 

oraz kursu wymiany waluty. 

Stworzenie wewnętrznego rynku kredytów krótkoterminowych, działającego 

pomiędzy przedsiębiorstwami. 

Podpisanie listu intencyjnego z MFW w sprawie trzyletniej „Rozszerzonej Umowy”. 

Podpisanie programu z Bankiem Światowym w sprawie „Strukturalnej Pożyczki 

Dostosowawczej”. 

Otwarcie miejscowych biur MFW i Banku Światowego dla ich rezydentnej 

reprezentacji. 
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Okres działania programu: miesiące 3 – 12 

Zainicjowanie reform prawa podatkowego (zwłaszcza zastąpienie podatku 

obrotowego pośrednimi podatkami zależnymi od wartości VAT i stworzenie niskiej, płaskiej 

stawki podatku dochodowego). 

Pozwolenie na powołanie nowych prywatnych banków. 

Wzmocnienie administracji podatkowej i zwrócenie się o techniczne doradztwo do 

Banku Światowego i MFW w kwestii ściągalności podatków. 

Ustanowienie nadzoru bankowego, aby wyznaczyć i pilnować ostrożnościowe 

standardy dla działalności bankowej. 

Wprowadzenie prawa wspomagającego prywatyzację, spółki joint ventures, jak i 

spółki giełdowe. 

Podpisanie nowej umowy z Klubem Paryskim. 

Uzyskanie nowych kredytów dwustronnych (w szczególności pożyczki równoległe i 

współfinansowanie z Japonii). 

Negocjacje z krajami Europy w sprawie dostępu do rynków krajów Europy 

zachodniej. 

Okres działania programu: Poza pierwszy rok 

Ustanowienie lokalnej giełdy. 

Ustanowienie dodatkowych instytucji dla lokalnej gospodarki rynkowej (np.: rynku 

pożyczek międzybankowych, rynku komercyjnych pożyczek krótkoterminowych). 

Podpisanie wszystkich porozumień dotyczących redukcji długu (podlegających 

Planowi Bradie’go) z bankami komercyjnymi. 

Zaimplementowanie programu prywatyzacji. 

Kontynuowanie rozbijania przedsiębiorstw państwowych przez Komisję 

Antymonopolową. 

Kontynuowanie upłynnienia niezyskownych przedsiębiorstw państwowych. 
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Tabela 4. Agenda i Grupa Operacyjna przygotowująca Program Ekonomiczny 

Główną rolą Grupy Operacyjnej powinno być przygotowanie szczegółów działań w 

trakcie pierwszych trzech miesięcy działania programu stabilizacyjnego, oraz zgrubne 

określenie środków potrzebnych podczas kolejnych trzech miesięcy. Najtrudniejszą częścią 

przygotowań będzie określenie aktualnego stanu budżetu i działań kredytowych, w celu 

ustanowienia pewnych środków zapewniających równowagę budżetową oraz ograniczenie 

emisji pieniądza. Trzeba podkreślić, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż po 

rozpoczęciu programu – deficyt budżetowy zostanie wyeliminowany z użyciem 

wymienionych środków. 

Grupa Operacyjna będzie mieć dwa zadania, określenie zarysu działań oraz 

przygotowanie technicznej analizy na ich uzasadnienie. Dostarczymy w tym opracowaniu 

listę niektórych informacji, których techniczne przygotowanie stanie się wkrótce zadaniem 

dla Grupy Operacyjnej. 

Zespół techniczny musi rozpocząć swoje prace od dokładnego sprawdzenia: 

Wydatków budżetowych na wynagrodzenia, materiały, spłaty zadłużenia 

zagranicznego. 

Listy wszystkich istniejących programów subsydiów, ze szczegółowym 

wypunktowaniem wydatków na każdy program. 

Wpływów do budżetu, prognoz wpływów, z podziałem na typy opodatkowania. 

Listy wszystkich zwolnień podatkowych, takich jak te dla eksporterów. 

Alokacji udzielanych kredytów dla przedsiębiorstw państwowych, z podziałem na 

gałęzie gospodarki, i cel ich udzielania. 

Listy gałęzi gospodarki, w których oczekuje się drastycznego obcięcia wydatków 

inwestycyjnych (lista będzie potrzebna z powodu konieczności poważnego ograniczenia 

wydatków inwestycyjnych w gospodarce). 

Listy źródeł pieniędzy – o wysokim potencjale wzrostu (np.: ilość pieniędzy 

odzyskanych z powodu zlikwidowania deficytu budżetowego albo rozmiary korzyści z 

redukcji kredytowania przedsiębiorstw przez Bank Centralny). 

Konieczne będzie także zrozumienie prawdopodobnych efektów unifikacji kursów 

wymiany (np. 3500 zł za 1$) we wszystkich aspektach gospodarki, włączając w to ceny 

różnych towarów, dochody, jakie uzyskają z tego tytułu różne gałęzie gospodarki i budżet.  

W tym celu Grupa Operacyjna powinna skupić się na następujących kwestiach: 

Które gałęzie gospodarki nadal importują po oficjalnym kursie wymiany (830 zł) i jaki 

to jest wolumen finansowy. 
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Które gałęzie gospodarki nadal importują po przetargowym kursie wymiany (5000 zł) 

i po płynnym kursie wymiany (6000 zł) i jaki to jest wolumen finansowy (przynajmniej w 

zarysie). 

Które gałęzie gospodarki eksportują po oficjalnym, przetargowym, czy płynnym 

kursie wymiany i jak wiele oraz które gałęzie wysyłają towary w kombinacji poszczególnych 

rodzajów kursów (np.: poprzez częściowe wstrzymywanie wpływów eksportowych). 

W celu określenia polityki dotyczącej płac, będzie konieczna znajomość całościowego 

obciążenia budżetu wynagrodzeniami sektora publicznego (np.: administracji centralnej, 

przedsiębiorstw państwowych itp.) 

Po zgromadzeniu tych danych, będzie możliwe formułowanie planu budżetowo-

kredytowego, który pozwoli na niewielki wzrost dochodów i będzie przez to spójny z niskim 

poziomem inflacji i stabilnym kursem wymiany. Umożliwi on również ocenę możliwego 

wzrostu poziomu wynagrodzeń po usunięciu subsydiów (wzrost płac musi mieścić się w 

budżecie). 

Kwestie długoterminowe reformy strukturalnej (takiej jak prywatyzacja) można 

dyskutować przez dłuższy okres i z mniejszym pośpiechem. W każdym razie, polityka reform 

będzie wymagać poważnego wkładu sektora legislacyjnego, podczas gdy działania 

stabilizacyjne będą przeprowadzane głównie przez sektor wykonawczy. 
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Tabela 5. Pewne wątpliwości co do Strategii Ekonomicznej koalicji rządowej 

W ostatnich tygodniach, w trakcie dyskusji, wiele aspektów planów Rządu zostało 

ujawnionych do opinii publicznej. Zanotowaliśmy kilka podstawowych problemów, 

związanych z dyskutowanymi propozycjami. Problemy te stanowią podstawę do żywienia 

poważnych wątpliwości co do zdolności Rządu do sformułowania i przeprowadzenia z 

sukcesem programu stabilizacji i urynkowienia. 

Główne korzyści fiskalne mają pochodzić z obniżenia standardu życia robotników, ze 

wzrostu cen artykułów rolno-spożywczych i z podwyżek podatków. Robotnicy boją się 

nadmiernych kosztów stabilizacji: 

Rząd wielokrotnie zawodził w negocjacjach dotyczących zmniejszenia długu z 

wierzycielami w postaci zagranicznych banków komercyjnych. Ostatnia umowa podpisana 

pomiędzy polskim rządem a bankami jest kompletnie nieadekwatna i nie uwzględnia 

ostatnich osiągnięć w strategii podejścia do długu. 

Rząd wydaje się nie podejmować nawet prób obcięcia wydatków na marnotrawiące 

inwestycje. Program zdaje się polegać jedynie na cięciach poziomu konsumpcji. Aby 

ograniczyć spadek realnych wynagrodzeń, powinno być możliwym obcięcie marnotrawiących 

wydatków inwestycyjnych wynoszących kilka procent PNB
6
. 

Rząd nie przedstawił całościowego obrazu rozliczeń sektora fiskalnego. Większość 

analiz skupia się tylko na administracji centralnej, a budżety przedsiębiorstw państwowych 

oraz instytucji finansowych generalnie nie są uwzględniane przy wyliczeniach. Nawet analiza 

administracji centralnej wydaje się być w wielu aspektach niekompletna. 

Rząd nie stworzył szczegółowej analizy dotyczącej zasad udzielania kredytów i ich 

wpływu na emisję pieniądza. W związku z tym, analiza inflacyjna jest poważnie 

niekompletna. 

Rząd zakłada, że pod koniec roku nastąpi poważny wzrostu wpływów podatkowych, 

co pomoże zrównoważyć budżet, ale tego typu prognozy często okazywały się nietrafione i w 

warunkach wysokiej inflacji – tego typu prognoza wydaje się być wątpliwa. Z powodów 

społecznych i administracyjnych nie wydaje się, aby Rząd naprawdę uzyskał duży wzrost 

wpływów z podatków. 

Rząd najwidoczniej nie planuje unifikacji kursu wymiany w najbliższej przyszłości, w 

sensie eliminacji różnicy pomiędzy oficjalnym kursem wymiany (850 zł) a rynkowym kursem 

wymiany (6000 zł). W tych warunkach eksport będzie penalizowany systemem sztywnego 

                                                 
6
 Produkt Narodowy Brutto. 
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kursu ze względu na to, że przedsiębiorstwa te będą zmuszone sprzedawać obcą walutę po 

kursie niższym niż rynkowy. 

Rząd proponuje bardzo stopniowy proces urynkawiania, który pozostawi wiele barier 

dla rozwoju oraz braki w wydajności, przez najbliższych kilka lat, co pozostawia otwartym 

pytanie czy ten plan kiedykolwiek osiągnie rezultat w postaci wykształcenia gospodarki 

rynkowej. 

Rząd nie omawia kwestii, jak pobudzić poszerzenie sektora przedsiębiorstw 

prywatnych – pomimo faktu, że jest on krytycznie ważny dla przyszłego rozwoju Polski. 

Rząd planuje zachować bardzo wysokie stawki podatkowe nakładane na jednostki i 

małe firmy. Takie podejście nie spowoduje zwiększenia przychodów z podatków, a usztywni 

i ograniczy rozwój nowych przedsiębiorstw. 

Rządowa dyskusja nad prywatyzacją jest nieprzekonywująca, nadal istnieje 

uzasadniona obawa, że Rząd będzie próbował utrzymać realną kontrolę nad 

przedsiębiorstwami przechodzącymi proces prywatyzacyjny. Ponadto, głównym punktem, o 

który należy się martwić, jest kwestia, kto zbierze największe korzyści finansowe z procesu 

prywatyzacji. 
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Łódź, Poland, 6th of June, 2014 - Jeffrey Sachs lecture 

 

What I want to say first: thank you for having me here. It’s my first time in Lodz and 

so I am really very excited to be here – it’s a famous city and an important one, and it’s very 

moving to me actually to be here. It’s also moving for me to be in Poland 25 years, of course, 

literally to the day yesterday of the start of Poland’s democracy in return to Europe. I want to 

say at the beginning just to be very clear – I think Poland has had historical, profound success. 

I travel all over the world for a living, I advise Secretary General of the United 

Nations. They are a lot of countries in the UN and I tend to visit many of them every year so I 

see a lot of the world. I’ve worked in more than a hundred countries. I will tell you truly that 

what Poland has accomplished is so far off the ordinary and so far beyond normal and so 

much better than normal and so much better than was expected in 1989. That it’s really 

important for you to understand – that if there is any doubt about it. I know and I talked to a 

lot of wonderful people that’s why a came here because Lech Walesa was a hero of mine and 

many of the people of Solidarity – Bronislaw Geremek, Adam Michnik and Kuron, and many 

other people were heroes of mine. They were just worried as can be, about the reality, about 

Poland, what can happen, what could be. The economists were more worried than anybody 

because there was a sense of despair, really despair in 1989, not for the beginning of great 

things but desperation in a sense of collapse. Obviously, Poland not only did not collapse but 

it also has a remarkable period – 25 years of joining European institutions, joining NATO, 

making democracy work, having rising living standards. It’s quite an incredible 

accomplishment. 

The second thing I want to say is that Poland has lots of problems. By the way, it had 

many more problems in 1989 – before, but it has lots of problems till today. At least I don’t 

know of any economic tools, to do everything without problems – I don’t know them. And I 

know a lot of economic history, and a lot of economic experience, and a lot of economical 

forums – I have seen a lot. Our tools are just not that good, to make everything work 

everywhere right. So there is no way to make everything just fine. So Poland is like now a lot 

of places it has got a lot to complain about. If you want to complain come to the United 

States, there is a lot to complain in the United States too. So that’s normal, by the way. 

Nobody could promise Poland perfection in any of this I think this is obvious but I want to 

say it because people say to me: “Well there are big problems, there is this… there is that.” 
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Of course, there is, so – that’s life. It’s not so easy to solve all those things and nobody 

has ready solutions for many of them. 

So I think just from a point of view of historical understanding I want to give a little 

bit of an explanation of 25 years ago – from my point of view – if it’s interesting for you – I 

hope it is, cause I hope that’s why you have come. I don’t want to bore you. Cause you may 

want to talk about current things, but I want to talk about 25 years ago just briefly, to give 

some sense of that from an outsiders point of view also – but an experienced outsider. What I 

was thinking, what happened to me – coming here. 

I tell you a little bit of the story of how I came here – what I saw, what I 

recommended, what I thought it meant because it’s not so well understood actually. But I 

think it worked out right. So am quite happy with it myself. People keep asking: “What would 

you have done differently?”  

I keep saying: “It worked out pretty well.” Let’s understand what this was about. 

I have worked in Latin America in the mid nineteen eighties in many crisis countries 

and one of the things I have become a champion of is, then a young economist, was, that 

when a country is bankrupted it should be allowed to cancel part of its debt. I was a kind of 

loud mouth young professor working for Bolivia – a very poor country in South America, 

which have gone bankrupt. I helped them to cancel their debt. I could do it in part because I 

was a professor at the university and I had tender so nobody could fire me. Even thou many 

people would have liked to fire me, I think. Because universities have anchors on their boards, 

I was making lots of fights with lots of people including the major banks in the United States. 

In January 1989 a man from a polish embassy in Washington called me, a really lovely man, 

he asked if he comes to a university to talk to me about Poland. And I thought it was very 

intriguing. My wife who is here – it’s from Prague, so we are very close to the region but I 

have not been to Poland since 1976, I was in Wroclaw, a week after the riots of Wroclaw. 

That’s my only previous time in Poland. And so this man called me in 1989 in January 

and came to visit me and said: “We liked what you did about the debt. Poland also needs help 

with our debt. Will you come and talk to the government?” 

And I said: “Well that’s really a nice offer, my wife is from Prague, we watch what 

happens in Poland with great interest but unfortunately Lech Walesa is my hero and he is 

under house arrest so I can’t come now. But if he is ever fried then I would certainly like to 

consider it – again.” 

And the same man called me one month later and said: “We are about to lift martial 

law.” 
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And that was at the end of February. 

And I said: “Is that real?”. He said: “Yes.” 

And I said: “Well I’ll come to Poland if that is the case.” 

I arrived in Poland on April 5th, 1989, the day the Round Table agreement was 

finalized. 

A man from the government drove me by Belvedere, he said: “That’s where the dirty 

business is being done right now.” 

That was my introduction. I met at the time professor Trzeciakowski who was a very 

wonderful gentleman who was the senior professor in Warsaw and he was advising Solidarity. 

And he said: “We are going to have a famine in this country.” That was the opening.  

“We are going to have a collapse in this country.” 

And that was peoples real belief because 1989 was a very dangerous, unstable year 

and of course nobody knew what the Soviet Union was going to do also. With all this turmoil. 

This was huge uncertainty, unbelievable uncertainty. So I came one more time in May and 

then also at the evocation of the government of Solidarity. Give some ideas about things that 

could be done. It looked like it was so unstable that nothing could really be done. Then I went 

home and then June 4th – elections took place and I was asked to come back. That was 

“playday” “momentus”, moment – that’s why the 25th anniversary is the real anniversary. It’s 

an anniversary of one of the biggest changes in the world in the twentieth century. 

I came back and I met with the Bronislaw Geremek and he said to me: “What do you 

think we should do?” 

And I said: “Well, what do you plan to do?” 

And he said: “We think we will organize a committee in the Senate, to watch over the 

government. Now that we control the Senate.” 

And I said to him: “Mr. Geremek that doesn’t seem good enough to me. I think you 

should try to form the government.” 

And he said: “That seems a little bit reckless because this economy can’t be managed. 

We are going into collapse.” 

I got me thinking of course – I said: “It is not true. This country can be stabilized.” 

And he said: “Well but we are bankrupted.” 

And I said: “Well, there is an easy answer to the bankruptcy – you should cancel all 

your debt.” So that was my answer. Which I believed in, by the way. 

He said: “That doesn’t seem possible.” 
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And I’ve said: “No, no in a great historical moment these kinds of things can happen. 

And really you should think about this as a fresh start for this country because it can be.” 

And of course I was not the only one talking in these terms but it was for me 

economically a moment of the biggest historical possibility in modern times for Poland and 

for this whole region. Nobody knew what Russia, what the Soviet Union would do, of course. 

I know that in no doubt it was a little bit simplistic but I thought that it was time for Solidarity 

get a dedicated one, a landslide, to try to run the economy. And of course I won’t go with all 

the rest but you know that history better than I do. But the next few weeks a had the chance to 

meet with all the leaders of Solidarity – one by one. For long talks about the economy and 

what could be done and how to proceed and my idea about debt cancellation also and 

basically my ideas of – what I thought would be key steps to stop what was growing chaos. 

The daily life was very dramatic. For those of you who remember it, who were kids. They are 

some who would be kinds but others who would remember very well. I remember the empty 

shops at Nowy Swiat – there is kind of the dramatic every day – there was nothing in the 

shops. You couldn’t buy any food, you couldn’t buy milk, you couldn’t buy anything. It was 

all black market, it was all increasingly chaotic. And people would… mothers would cry on 

the street. They were just people crying. Lost – in tears. And as I’ve said – the technical 

people thought: “We are gone have a civil war.”  

That was a term that was really used by people who were smart, sensible, calm people. 

Thinking that this was going to be a collapse. 

So one night I go to see Jacek Kuron. Went to his apartment. I was taken by somebody 

who befriended me and was helping me to meet the Solidarity leaders. I got to Mr. Kuron’s 

apartment maybe at nine, eight something and he was a very impressive man. You know, you 

just felt this physical presence but the especially I felt the cigarette smoking because he had 

ashtrays just filled with cigarette buts. He was just smoking like a chimney – nonstop. 

And he said: “What should we do Mr. Sachs?” 

And I started to describe my idea, what an economic reform would be like and every 

few minutes – “rozumiem!, rozumiem!” – he kept asking me – “more!, more!”. 

We passed three hours like that. When I was talking I was in the sweat, I remember 

and he was smoking like crazy. And the room was just filled with smoke. And I was inventing 

my idea what did reform could be like. And it had a basic idea which I just want to explain. 

Because it had nothing to do with Regan, it had nothing to do with Thatcher. It had to do only 

with one idea, which was my favorite idea of all of the revolution of 1989, which was the 

return to Europe. So for me, the whole reform was about Poland becoming a normal country 
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in Europe and that was the phrase that was my main idea but in the idea that I took from 

Kuron or from Geremek or from… Just we wanted to be normal. A normal country in Europe. 

“What should we do Mr. Sachs?” 

And I said: “Well if you want to be a normal country you need a normal currency. You 

need to be able to trade. You need to be able to have supply and demand so there it’s not 

shortages everywhere. You need to be able to start a business and so on…” 

“Well, how long will that take?” 

That’s where I said: “Those basics can be done almost immediately.” 

That was the radical idea, that you could start a market economy very quickly. The 

was one of the technical ideas that I had that was very different from the historical experience 

was that the currency can be convertible instantly. This seemed kind of crazy, to people. 

Because after World War II it took twelve years for western European currencies to become 

convertible. 

And that was the main idea: “Well, maybe Złoty will become convertible in ten years.” 

And I said: “No, you can’t do that because how’s Poland gone trade without a 

convertible currency – it needs to.” 

“Well, how can it be convertible?” 

I always said: “It is convertible. I’ve just converted them in a taxi cab.” 

Of course, at the black market rates so it’s fully convertible. The only thing that is not 

convertible is the official exchange rate. The official exchange rate was 1500 zlotys for the 

dollar and the black market was 7500. 

And I’ve said: “It’s convertible at 7500 – what is your problem?” 

That is good economics by the way. It’s true. It’s true. And so that was my main idea, 

that you can have market supply and demand, private business, basic law, right at the 

beginning. 

My idea was never, by the way, it was never “free market”, “laissez-faire”, 

“neoliberalism”. It was to be like Germany, or Sweden, or Nederlands or UK I didn’t care 

which you choose – that’s your business. I just didn’t want you to look like the Soviet Union 

anymore. That was the basic idea. So I always had an expression that I wrote about and I 

lectured about those years that said: “Whether Poland wants to be like a free market US or a 

social democratic Sweden it should do the same thing at the beginning.” 

That was my basic idea because Sweden also has a convertible currency, Sweden also 

has a supply and demand, Sweden also has a trade but it has other things too. It’s a social 

democracy. So I wasn’t wanting to choose one way or another I was wanting to help Poland 
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to get the basic start. And then I felt that’s for polish people to decide – not for me, in any 

event. All I could do was help on the basics especially around the currency, debt, finance and 

so forth… By the way, we had no idea what to do with privatization. That was the most 

debated and hard part of the reform. Almost if you looked in our context for one moment, this 

is one of the very much misunderstood if in any event, so Kuron went: “Tak – rozumiem!” – 

for three hours. 

And finally, he said: “OK, Mr. Sachs – write a plan.” 

And I said: “OK” 

I was with Colin. “We are gone go home and we are gone send you the plan within 

two weeks. I promise.” 

And he said: “No! Tomorrow morning! I need a plan!” No kidding. 

And I said: “Excuse me?” 

And he said: “I needed it tomorrow morning.” It was midnight! 

And he said: “I really need it tomorrow morning.” 

And we were with Gregory Lindenberg
7
 who was a wonderful friend – he was the first 

business manager of Gazeta Wyborcza. And he had come to introduce me to Mr. Kuroń and 

so we went with him – at midnight, it was 12:30 when we arrived, to open the office of 

Gazeta Wyborcza – it was in a kindergarten in Warsaw. And there was an IBM: first-

generation IBM computer on the wooden plank across the kitchen sink of the Gazeta 

Wyborcza. So I sat for six hours and typed up the first plan. Of the basically these ideas. And 

if you are interested in it – I have a website, you can go download this plan in the original 

typed version of that IBM computer. It’s a little hard to read but you can actually read it. It’s 

quite interesting actually to read because it was written between 12:30 at night and 7:00 in the 

morning
8
. 

Then we took it back over to Mr. Kuron’s apartment – that morning. That is how I 

came to write this first program. And basically, basically it was right. This is what I would 

say. The idea that you could go to a market economy very quickly and the idea that this would 

be beneficial to create a basis for a new economy – was correct. Of course, this was a 

revolution, this was chaos, this was falling institutions, this was hyperinflation taking off, this 

was not a precision surgery. This was really historic, this was a revolution you had, of course, 

                                                 
7
 The first publisher of Gazeta Wyborcza - monthly budget of the publisher - about $420,000 - closing in deficit, 

the newspaper run by Helena Łuczywo from the former kindergarten building - source: New York Times article 

(16.04.1990). 
8
 Scan of the original transformation plan: 

http://jeffsachs.org/wp-content/uploads/2014/06/Poland-Reform-Memo-1.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1RSm3tiv_kcD9m5PSJZvBYexJaJKOs7_e/view?usp=sharing 

http://jeffsachs.org/wp-content/uploads/2014/06/Poland-Reform-Memo-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1RSm3tiv_kcD9m5PSJZvBYexJaJKOs7_e/view?usp=sharing
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you know it. One of the most dramatic and beneficial, and bloodless, in modern history. And 

it worked. The end of the story from, well not the end, but the way that I watched it evolved 

was that this plan became the basis for discussions in the Solidarity group in parliament in 

July 1989 in the OKP. And I was one of the most pleasant and exciting moments in my life 

was the first day that prime minister Mazowiecki was in office. 

There was a meeting at the parliament, I was asked to speak, to give an idea about 

economic reform. You can imagine, it doesn’t get better than that in your life, to have that 

chance. And the US government was represented by Senator Robert Dole, who was the 

Senate majority leader in the Republican party this was the Bush senior presidency of course. 

Senator Dole spoke first and he said: “The American people want to congratulate Poland on 

becoming the first democracy in this region, in half a century and he was there to relay the 

wishes from President George Bush and to say that The United States would do “anything” to 

make Poland a success.” 

So I thought: “OK. It’s my chance.” 

So then they called me. I was a kid, I’d like to think it at the time – I was 34 and there 

was Senator Dole there and so I stood up and I greeted Poland and I said how thrilled I was 

and I said: “As Senator Dole just said America will do anything so I know that Senator Dole 

will agree with me – that Poland debts should be completely canceled! And I am sure the US 

government will help make this possible.” 

And I turned to him and he had this very sickly smile on his face. He had walked into 

something and I was gone hold him to it. The next evening I met with prime minister 

Mazowiecki. He was a wonderful person, really a wonderful person, as you know, Poland was 

so lucky to have great people like this, in the leadership. He looked very pained by the way. 

He did not look like a happy person. He looked like a person carrying a huge burden. 

He told me two things, that were notable. First, he said: “Mr. Sachs, people from 

Washington called me to say you are a very dangerous person.” 

And I said: “What do you mean?” 

“Well, your idea about debt. It’s not very much liked in Washington.” 

And it wasn’t necessarily very much liked. I have a lot, by the way, good history on 

my side because this how real economic successes are made, by doing something unusual, 

like that. But the second thing he said was very interesting, right from the beginning, almost 

his first words to me were: “Mr. Sachs, am looking for my Ludwig Erhardt.” 

And Ludwig Erhardt I'm sure… Does everybody know who that is? Who doesn’t 

know the name – just out of curiosity? 
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So Ludwig Erhardt was the German economy minister for fifteen years actually, from 

1947 until 1963 and then he was briefly the prime minister after Adenauer – chancellor – 

sorry he was the chancellor after Adenauer. And in 1947, of course, Germany was in chaos. In 

a certain sense, it served them right, they have nearly destroyed the world but it was, of 

course, a horrible situation. People were hungry and there were massive shortages. The US 

was the occupying force, nobody knows what to do exactly. And Erhardt one day fried up all 

the price controls and let the prices start operating and the shortages went away immediately 

because supply and demand were operating. And that was considered even since the 

beginning of the German economic miracle of recovery from World War II and the 

development of the modern German autonomy. So Ludwig Erhardt was known as a radical 

reformer who started with the shock and started the take-off. I was very happy to hear that and 

because Ludwig Erhardt for me is an economics professor loomed very large as that kind of 

example of taking a dramatic action to get something started. 

And then he asked me who it might be – I didn’t know – and then a couple of days 

later I heard name Leszek Balcerowicz for the first time and we arranged to meet and Leszek 

was definitely ready for very radical action and we had a long discussion and then many long 

discussions about strategy and tactics and I tell you one more story, just to give you the sense 

of this. 

That was, I think prime minister Mazowiecki came at the office, something like 

August 26th, if I remember correctly, 1989. And The International Monetary Fund meets 

early in September each year, so this was an incredible thing because now Poland had a 

democratic government and Leszek Balcerowicz would go to represent Poland at The IMF. 

The IMF can really be a stupid institution by the way. Sometimes good, but at the moment it 

was a little bit stupid because it didn’t know what to do and it didn’t understand this was a 

historic breakthrough for this country. Even the head of the IMF for Poland said to me: 

“What’s the difference, it’s the same people, the same ministry of finance. We don’t trust 

these people.” 

And I said: “Are you kidding? This is the biggest change in the world in 45 years. You 

better do something. You can’t just sit there. You have to now help.” 

And to show you the, what the revolution is like, and how the time makes a difference. 

Leszek came to Washington, I came to Washington. I stayed in my junior deputy who had 

been a student of mine, at the time, his name: David Lipton. And he and I were with Mr. 

Kuron. 
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Now, by the way, David Lipton is the number two of the IMF, he is the deputy 

managing director, he’s a very senior, incredibly experienced, wonderful, he’s a fantastic 

person, but now he is a number two of the IMF but at the time he was my deputy. And so I 

was staying over at his house that night and I’ve got an idea – “OK, we’ve got the debts 

canceled even though nobody knows it jet and the currency needs to be convertible. That’s 

easy, all you have to do is let it be determined in the market but Poland didn’t just want a 

convertible currency that would collapse, it wanted a convertible currency that would be 

stable.” 

And so the idea was to create a convertible currency that would be stable at the new 

exchange rate. For that, you needed some foreign exchange reserves but Poland had no 

foreign exchange reserves so Poland had no way to defend the currency. 

So I thought, we need foreign exchange reserves, so I said: “We need a stabilization 

fund. We need to go raise money for the Stabilization Fund.” 

So I called up Leszek that morning, in the first morning of the IMF, and I said: 

“Leszek – can I try to raise a billion dollars for you, today?” 

And he said: “OK if you want. You think that is possible?” 

I said: “I don’t know but I have an idea because you need currency Stabilization 

Fund.” 

So at David Lipton's kitchen table, I typed up a memo: “Złoty Stabilization Fund and 

what should be done.” 

And there is again a history for this because many historical cases had this kind of 

thing – from the twenties and from earlier – 50 years earlier. And I wrote it up and I called 

senator Dole because now I knew him as a good friend. We shared a platform together and he 

immediately said: “Come in.” 

And I brought this memo – one-page memo and I said: “Senator Dole this is really 

how The United States can really help Poland. Poland needs one billion dollars to defend its 

currency. And The United States – I said – doesn’t even have to give the billion. Maybe the 

US gives 200 million, let the rest of the G7 give the other 800 million.” 

He liked that idea a lot. So he said: “Can you come back in an hour?” 

And I said: “Of course Senator.” 

So we came back in an hour and who was there: general Brad Scowcroft. General 

Scowcroft was the National Security Advisor of President Bush. That’s the big deal for me. 

Now there is the National Security Advisor and Senator said: “Explain to general 

Scowcroft your idea.” 
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And so I gave him the paper and he read it and he said: “Do you think this will work?” 

And I said: “Yes, of course.” 

Always be confident, definitely. 

And I said: “Yes general, this will work.” 

And he said: “Can you call at the end of the day?” 

And at the end of the day, in eight hours, I called Senator Dole, and Senator Dole 

picked up the phone from his office and said: “You have your billion dollars. Tell your polish 

friends they have their billion dollars.” 

And that’s how the Polish Złoty Stabilization Fund came to pass. 

My idea was to help Poland get started. It wasn’t the defined the kind of society that 

Poland would have – no one in his right mind could do that or should do that. And I, at that 

time really, told myself a macroeconomist also, which means that I was an expert, more than 

relatively, certainly, because I didn’t do other, many other things that I do now, in finance and 

in macroeconomics and in helping to stabilize an economy that was in collapse. Of course, no 

one has ever stabilized a socialist economy, that was in collapse or made this transformation. 

So this was completely uncharted. No one knew what could really happen, it’s true. No one 

could be sure. What the question was – would the enterprises behave like enterprises or not – 

some did, some didn’t but, in general, most did. But this was not about the long-term vision of 

a free market economy for me. It was about getting started. To get out of the Soviet system 

into a market system, to become a part of the European economy. 

Now my conclusion is, looking back 25 years, that this worked and it happened. I 

can’t give you all the reasons why – Poland did the best of every country in this region by 

every statistic I know. The economic growth was fastest, the recession was the shortest, the 

rise of the incomes was the highest, the foreign investment was the fastest. There was a lot of 

hardship but we don’t even have the tools to do everything so fine-tuned, nobody does. 

Especially in a context like that. So my conclusion is that was the right start. 

Now, it happened over time, Leszek and I became very good friends. I admire him a 

lot because he was very tough and he was personally, physically a marathon runner and it was 

like a marathon and the pressures were tremendous. Every day. I didn’t live those pressures, 

he lived the pressures. I came every five or six weeks and I tried to make some help whenever 

I could and I fought like hell for a year to get the debt canceled. And of course, you know that 

about 60% of it was canceled in the end. 

And at the time everybody said: “No” at the beginning. 
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And the head of the UK Treasury, the senior civil servant, told me: “Mr. Sachs it’s 

impossible. It will never happen.” 

And by the way, when someone in the UK treasury tells you that, you feel like you 

talking to the empire for 300 years. They say it was such sophistication, they explain to you 

all the reasons – he was completely wrong. I was a kid also, at the time, and I told him he was 

wrong. But it was like the whole weight of making the argument, it wasn’t an easy argument 

to make and at the end, the Germans were the last ones to support that argument. 

And I had an idea, that worked, that was the right idea actually in the end. Am sure 

other things mattered, but I printed out for Leszek “The 1953 – London Agreement”, it was 

called, that restructured and canceled a lot of the Nazi era debt, that was owned by The 

German government after World War II. Germany got a fresh start and it got the Marshall 

Plan and it got its debts canceled. And frankly, if there was one country in the world that was 

less deserving of a fresh start it was Germany. In history one of the most evil crimes of all of 

human history. And jet Germany got a fresh start. And it’s good that Germany gets a fresh 

start. And Leszek took that paper and handed it to Chancellor Kohl. And Chancellor Kohl was 

the historian and he said straight out: “You know, this is a good argument. This is right.” 

And Germany came to agree, the last of all the major countries, that Poland should get 

the debt canceled. 

A reporter asked me a couple days ago: “Mr. Sachs – you said all of it should be 

canceled and only 60% was canceled.” And I stared him in the eye and I said: “Are you 

kidding? Are you kidding? You do the best you can.” 

And that turned out to be, I think, important and pretty good for Poland, so I was very 

proud of that, that was one of the biggest battles and not so easy and nobody quite believed it, 

in the beginning. They tried to run me out of Warsaw but prime minister Mazowiecki said: 

“You can stay and help.” 

Even though he was told from Washington am a very dangerous person. 

Over time, after 1991, after 1990, I started to go to, I wasn’t so much involved after 

the first year and I came to a couple of times in 1991 and then Gorbatschow first asked me for 

help, through Gregory Jedliński and a 400 Day Plan and then when Gorbatschow fell, Jegor 

Gaidar asked me for help.  

And I just want to tell you one odd part, which is that, I’ve given good advice for 

Poland and I gave the same advice for Russia and I gave the same advice to the western 

governments about Russia: “Cancel the debts, don’t demand debt repayment, give a Rubel 

Stabilization Fund, give an early loan to help Russia get back on its feet”. 
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Every one of those ideas was rejected by The US government. 

Not one was accepted. Not one. Not even: “Call me back in a week.” Much less: 

“Call me back in a day.” 

And the Secretary of State of The United States told me: “Mr. Sachs – it’s not going to 

happen!” 

And he actually said something to me which was doubly frustrating, triply frustrating. 

This was a man named: Larry Eagleberger who was the acting Secretary of State in 

1992, and he said to me: “You know, Leszek Balcerowicz gave to me the same advice about 

what to do with Russia last week, as you are giving now.” 

And he said also: “Even if I agreed with you, am not saying I disagree with you, but I 

just want you to understand something Mr. Sachs – it’s not going to happen!” 

“Why?” He gave me one hint but there were two. 

He said: „You know what year this is?” That was not a tough question. 

I said: “Yes, Mr. Eagleberger it’s 1992.” 

He said: “You know what that means?” 

I said: “You mean it’s a presidential election?” 

He said: “Yes. It’s not going to happen!” 

So the US couldn’t get its head around the idea of helping Russia. Maybe in Poland, it 

wouldn’t be so easy to have that idea. For me, it was as easy as helping Poland I have to tell 

you. Because as thrilled as I was for Poland I was equally thrilled for Russia in 1992. 

I said: “This is the first time Russia could have a democracy since 1000 AD. This is 

historic. Not once in a century, maybe once in a millennium. Let’s help.” 

But there was no readiness to help at all. And I think it was one of the reasons why 

things were so chaotic in Russia. There was no help at all. I’ve got blamed for all of that 

afterward in the US. Because I was the only face that people knew about Russia. They didn’t 

know Jelcyn necessarily, but they knew Sachs. 

So whatever happened they said: “You see, that stupid economist did it.” 

But the truth of the matter is it was the kind of irresponsible moment of history. Either 

you help or you don’t help. Fortunately, we helped Poland. And Poland needed the help, by 

the way, at the time. But Poland did great things. 

I was just gone finish with Leszek. We became good friends but over the years I found 

that we didn’t actually agree on politics as much as I thought. Because in the heat of the battle 

in 1991… in 1989 and 1990 we never had a disagreement about anything. And that proved to 

me we were talking about basic things, not about long-term philosophy. I didn’t even know 
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we had disagreements about long-term free market versus not. That only became more 

apparent later on. And he was surprised about my positions sometimes and I was surprised at 

his positions. It doesn’t diminish, by the way, my admiration for him. Because I think he did a 

great service for this country, really great service for this country. But we don’t have to share 

the same political philosophy within the narrow difference of central right and central left, I 

would say. Because am much more social democratic. He’s a much more free market then I 

am. But that wasn’t even apparent because when you’re talking about currency convertibility, 

stabilization, ending high inflation, supply and demand you don’t even notice those 

differences. The differences are more subtle, that’s the next 25 years, not the first year. And 

that’s what Poland’s experiencing now. For me I wasn’t there reflecting Ronald Reagan's 

strategy, certainly, I wasn’t an agent of an IMF or an agent of anybody else – ever. 

In fact, I made… I’ll tell you one more story. Just because it’s funny. When I started 

advising in Poland and in Bolivia, suddenly I was being attacked in public, I’ve got used to 

that, I'm attacked in every day for helping. And I realized helping is a dangerous business. All 

of this. So I made a principle from the beginning that everything I did I would do just on my 

academic salary – never for money. Not on the contract, not as a consultant, not to make 

money. I would just do it because otherwise, everyone would attack me: “Oh, you are doing it 

for this!” 

I said: “No, I am just doing it because that’s my job, that’s what I care about, that’s 

what I want to do.” 

And also if I got fired it didn’t matter. It was just, I would give my best advice and I 

wasn’t depending on anybody. So that’s what I’ve done for 29 years. I’ve worked as I said in 

a hundred countries, I have never taken a penny, beyond my academic salary, for any of that 

work for 29 years. I could have but I did not. Because I don’t want, I want to be able to 

function also if as… I love what I do. And I love the fact that I am offered the chance to be at 

someone else’s home and to help. Which is a privilege in life and so I don’t want to lose the 

privilege. 

So in 1991 when I, just before I started with Gaidar, I was actually invited… It was 

actually 1990, it was late 1990, I was asked to go to Gosplan
9
 – right across the street from the 

Kremlin. This was also very unusual, you know, for me, I got goosebumps probably, not out 

of fear, just out of – how weird it is. And I went to the seventh floor of Gosplan, I was told: 

“No westerner ever come to this floor before.” 

                                                 
9
 Central Planning Agency, responsible for managing the economy in the times of the Soviet Union. 
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This was the top level of Gosplan. And my host was Mr. Maslokow who was 

Politburo – head of the military industrial complex. No joke. This is the Soviet Union. I was 

33 then. And there was for me also quite interesting, of course. And so I sat on one side and 

there were 50 Russian apparatchiks on the other side. I gave them a lecture about the market 

economy for about three hours and they all took notes in the book. 

And at the end of this Mr. Maslokow said: “We would like you to come back and we 

would like more guidance.” 

And he said to me: “How much would you require financially for this?” 

And I said: “No, no – Mr. Maslokow I want you to understand I'm an academic. I will 

be very happy to come here, you know, to do this.” 

Suddenly they said: “OK, wait.” 

And I was taken to another room and half of an hour went by and the interpreter came 

and said: “You have created a huge problem.” 

And I said: “Why?” 

And he said: “Well they don’t know what to do. They think you are probably on CIA 

parole if you don’t want money. They don’t understand the answer you gave. How can you 

not want money?” 

So you never know how this is misunderstood so I had to explain to them: “No, am 

truly an academic. This is what I do.” 

Somehow we overcame that and I came back a couple of times to Gosplan. History 

took its course and so that’s that. 

We have to really step back for a moment, probably Łódź is a good, difficult place to 

do that but also an appropriate place to do that, to understand some of this, because the key 

point is the following. A high standard of living in a country comes from a high level of 

productivity. A high level of productivity means a few things. First, it means good 

international competitiveness, being at the cutting edge of technology, and good skills in the 

labor market. That’s the fundamental of high productivity anywhere. The whole Soviet 

System, of course, could not deliver that. The Soviet System could at best deliver a massive 

fifth rate version of that. Why? Well, many things were wrong with the Soviet System but one 

of the interesting, deep things that were wrong is that the Russia starting with Bolshevik 

Revolution, to just take the steep back, was of course, backward of an economy. And the 

model of Soviet development was: “copy technology from outside”. So bringing workers and 

engineers from Ford Motor Company from the River Rush plant and build automobile 

industry. Bringing experts from Germany and build an aircraft industry, so forth. In a way, if 
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you take a historical view of this it’s in some sense remarkable, what the Soviet Union did. 

Because it was able to develop every industry including aeronautics, aviation, computer 

industry, all of it. Almost all of it, third-rate by international standards. Nothing competitive, 

except maybe the military sector. But even there not so much. Still, it’s a great 

accomplishment in one sense, even though it was a barbaric system and how many people 

died in the process. But unbelievable what the engineers, the Russian engineers, and others 

accomplished in this system. But what you learn from economic history is, it’s a reckless idea 

to try to do this kind of development of technology within a closed society. Because really 

quality technology depends on being part of the global scientific and engineering system, not 

a local one. And what The Soviet Union accomplished was building modern technology in a 

closed society. And it was able to copy just about everything but with a time lag of 10 or 20 

years and with technology that was not competitive in anything. And you look till today – 

what is Russia export: gas, petroleum. It does not export manufactured goods, even thou it’s a 

major manufacturing country. It has got a huge industrial base. What industry is Russia 

competitive in, till today? I don’t know of any. Except for the military – this is the one place. 

But not in any civilian technologies. Because everything lags behind. 

Poland was caught at that. In a quite fundamental way. Poland had lots of industry. 

None of it was competitive internationally. Almost none of it. Basically none of it. And Łódź 

probably, I don’t know the details but my guess that the textile industry here was lagging 

already even in normal textile terms probably 20 years behind in many different areas by 

1989. But then it happened – in the textile industry, all went to China, at the same time, so no 

textile industry virtually survived, except very high ends sophisticated Italian textiles very 

high in fashion. It’s possible but not from where Łódź was in 1989. And The United States 

lost millions of workers in the textile sector even having been part of the world economy. 

Even having led a lot of that technology. 

So my feeling, not just my gut, my studied feeling about Poland and about this region 

was: “What a mess.” Because a whole industrial landscape but none of it designed to fit the 

world economy. It was designed to fit a collapsed Soviet, decrepit system. And it reached the 

kind of end. So there was no doubt in 1989, that the amount of structural appeals that this 

country was gone face was going to be vast. No one could doubt that. I’ve said that on a 

thousand occasions. That’s why I said: “Cancel the debts, get help, do everything possible. 

Make Poland part of Europe as fast as possible.” 

Two big things happened here. Positive from the start. One, of course, was an 

incredible number of small-scale enterprises, hundreds of thousands of small-scale enterprises 
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started in this country. That’s polish entrepreneurship. That is incredible energy. That started, 

we watched the numbers month by month, partly it was coming out of the shadow into a 

registry, but a lot of it was just incredible polish business “go do something” sense. So the 

energy in this country was enormous. It had been in a black market, it had been in opposition, 

it had been in repression. It was not possible to make businesses before, the shortages ended 

and then suddenly people were able to make businesses, this was a revolution from the bottom 

up, in the economy. The second was a big inflow of foreign investment, huge and it started 

right at the beginning. And it was really transformative. Volkswagen, of course, the whole 

German automobile industry, what Poland now produces for so many international value 

chains. 

I helped to bring one of the first investments to this country. Because in the middle of 

1989 I was contacted by the ADD about their interest in investing, meaning buying the 

turbine manufacturing in Poland and investing in that. I went to meet their board and said: “I 

think it’s a good idea because Poland is really gone have reformed and it’s gone have a 

convertible currency. It will be able to make profits. Get profits out and so forth.” They 

started with a significant investment right from the first moment. And if you look at the curve 

of foreign direct investment in this country, Poland has been a recipient of vast, vast inflow of 

foreign investment from Germany in particular, but from all over Europe and actually from all 

over the world. 

These were the two most significant transformative, positive developments. This start 

of small businesses by the hundreds of thousands and the connections of Poland with major 

companies. Most international trade actually goes through multinational companies in our era. 

Most international trade is big companies producing all over the world, site sourcing products 

and then selling globally. Poland became a global ex-seller of gas turbines for example 

because it was producing ADD gas turbines right from the start. Poland is a major global 

exporter of many industrial products now. It wasn’t before. The curve has a sword but that’s 

because of reconnecting with world-class technology through major companies. This is, in my 

opinion, the fundamental part of a transformation. It takes time. It has been built over time. 

And given the starting place for Poland, to my mind, it’s remarkable how fast it happened. It 

was very obvious from the beginning that many people could not find a foothold in that. 

Enterprises went down. Many people were trained for skills that didn’t have a market 

anymore, for companies that didn’t have a market for, employers, regions in this country. 

Some regions, especially near the German border, soared and other regions were 

disadvantaged, especially, of course, to the east where everything is tougher. And so this was 
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also part of the reality. I don’t know of any magic to answer those things. What I do believe 

fully is, people need help, they need support, you don’t leave people to their own devices, you 

don’t leave people to suffer, you need social support. You need to the extent possible and it’s 

not always as simple as it sounds, you know it better than I do, people need training, 

retraining. I believe in a very active government, policy for that. I believe in active 

government policy, to help to bring foreign investment. I believe in helping to speed that up. I 

believe in helping to have higher education play a significant role in that because any city 

with a major university should have the university be playing an important economic role not 

only an important educational role. But an important role in helping start new businesses, 

training and so forth. But what I don’t know personally is any magic to that of how to make 

this right early on. Because a high income doesn’t come from just wishing it. It actually 

comes from structures of competitive technologies, skills, market access, organization and so 

on. 

The fact that Poland now is when measured what I call international prices in an 

income of 22 000 $ per capita, and the highest ratio that Poland has ever had relative to The 

United States for example. That’s a success but it’s not a uniform success. It’s a success in a 

landscape that is absolutely filled with disaster areas, filled with declining cities, declining 

sectors. And to tell you, by the way, that giving it’s, not to say that it’s pleasant but it’s like 

that for every market economy I know. And in The United States, unfortunately, it’s like that 

all over the place. My own hometown is Detroit. Detroit is, you know, I know the 

comparisons they made to Łódź but believe me Łódź is light years ahead of Detroit. Detroit 

has fallen by the factor of three in population. It’s a very complicated story but it’s not just 

Detroit, if you take the train from Boston to Washington as I do often, you pass through many 

cities of just boarded up, absolutely boarded up. They are gone. They don’t exist as 

economies. Old people live there but there is no work, there is no life. That’s The United 

States, it’s been a market economy for 200 years. And still, it’s, by the way, the most 

technologically advanced economy. It’s not the fairest economy, it’s got many things wrong 

with it but it is a very sophisticated economy. And you can find lots of cities that are boarded 

up. No one knew how to do this without that but what Poland starting point was just about the 

worst I’ve seen ever anywhere. 

Except if you go east of Europe and then it gets worse and if you go further east it gets 

even worse. Russia seems to me like a scrapyard. You know, wherever you were in Russia, all 

you saw was rotting and rusted steel, just scrap, everywhere. Planes dismantled in the middle 

of the airfield. It was shocking to see. It was like an industrial graveyard in 1991. So I didn’t 
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have an answer to that then I don’t have an answer to that now in terms of how one makes 

that, it’s nothing like aggregate demand or Keynesian economics. It’s got nothing to do with 

those issues, nothing. It has to do with the real economic restructuring. Poland was cut off 

from reality for 45 years. Even longer than that obviously in many ways. And this 

neighborhood was never so easy in the 200 years before that. So let’s be clear, this is not the 

simple story. 

Fairness, protecting people in need – a thousand percent, training, encouraging, 

linkages with global value chains, encouraging entrepreneurship – a thousand percent but 

solutions that take somehow find every factory to survive I don’t know how to do it now, I 

didn’t know how to do it then. I never have seen an answer to that question. 

The way to have rising living standards is to have rising skills and technological 

capacity in general. No one want’s to live on low wages that are supposed to be the beginning 

of a process of rising living standards and in general, that is happening in Poland. Let’s be 

clear, that, this is not a static story. The income increases in Poland have been fast and quite 

substantial. But there is more to go and there is definitely more possibility of that. I would 

look at countries like Korea for example or Singapore is another interesting example, but 

Korea’s got more population and it’s probably a good illustration. They’ve surpassed a 

Poland’s income starting from a lower base. 

When you’re in Korea everything, and I’ve been going to Korea since 1986, is always 

about: “What are we gone do next on technology? What’s our next step on technology? How 

can we innovate next on technology?” 

And with a tremendous focus on technical training, research and development and 

advancing in international competitiveness. They do this almost in an unbelievable focused 

way. And that’s been East Asia’s model in general. Is a kind of engineering led development 

with the idea of marching of technology chain. Leaving behind a low wage work for someone 

else and getting to higher and higher income. The schools are excellent. The work effort is of 

course very significant. And the sense of exporting as the national mission is extremely high. 

So it’s international competitiveness but in higher and higher valued products. 

Poland can do that, of course. Poland is well located. I felt this is a long story but 

Poland has all of the things that are needed to accomplish that kind of continued rise of 

technology and sophistication and innovation. I think the main trick if I would say, the low-

cost trick to this, is to leverage a lot for an investment. You look at, take Singapore for 

example. Singapore based all its export growth on foreign companies operating in Singapore, 
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almost all of it. Of course, they have another advantage which is that they are one of the world 

main ports so they used their geographic advantage. 

Probably the most interesting thing is, what are the companies doing here. So the usual 

story is, I don’t know what Dell does here, I know that Dell is here because it’s moved an 

assembly plant here. What I would press Dell is: “Why don’t you move some R&D here? 

We’ve got lots of smart people in this country.” 

And I would work hard with Dell to say: “You’re already operating here, you are 

already doing this. We want some design jobs and we can do it. We have a technical 

university here. Work with the university, we are gone to improve the curriculum but we want 

you to open an R&D center here.” 

That’s what I would do. And I would try to do that with any of the companies that are 

operating here. We don’t want to stop here. We’ve got a great tradition of, which Poland has, 

of very sophisticated science and technology. But I would press these companies: “Come on, 

we want some R&D.” 

That’s actually what the Asian companies do all the time is: “OK, now open your 

R&D center here. And keep it small if you want at the start. Work with our universities but 

keep upgrading.” 

Don’t look down on the jobs but ask them to do more. And I believe that that’s 

possible because you’ve got a big tracked record, you have got complete access obviously to 

Europe by definition, you’ve good favorable geography, you’ve got relatively low-cost 

engineering skills. That’s how I would try to push this harder. 

 

Question I: (Zbigniew Galar) 

I would like to ask you, if you see, especially Łódź, as a future place for Business 

Process Outsourcing, I mean BPO like Infosys? Because I heard a lecture of director of 

Infosys and he said, that, besides India, Poland is the best place for such an investment. 

The main question is: “Is it good or bad, what do you think?” 

 

Good, it’s good. Take investment and then upgrade the investment. Don’t say: “That’s 

not good enough!” but rather show: “OK, you’re here, you’re working, now we can do this, 

this…” 

Because really it’s been increasing the sophistication, the quality. If you’re doing basic 

manufacturing at one moment, you can do design at the next moment, you can do R&D at the 

next moment, you can do global services at the next moment. And so that’s the kind of 
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upgrading that is really possible. And the more you attract international quality companies, 

the more it’s possible to make that kind of critical mass that can do that. 

 

Question II: 

Do you have any explanation why polish governments at the beginning of the 90-ties 

completely privatized most industries, probably most of those companies would collapse in 

free market competition, but they were not given a single chance, in fact? 

 

I think there is a reason for it but it’s complicated and it won’t sound very satisfactory 

to you. But I think that it has to do with the depth of the transformation that Poland needed 

and the lack of clarity, the lack of knowledge about what the transformation would really 

bring. And the sense, which I shared, that the main transformation that was needed was the 

reorientation. That would be guided mainly by foreign investment and by startups. You see, I 

know this is one of the most painful issues of all, this, but with the starting point of 1989, 

there was going to be lots of industry that was gone close. This is a reality. That is the hardest 

thing in the world, to manage politically, nearly impossible. It’s also very hard handling 

economically, you don’t really know exactly… this was overwhelming, by the way, because 

there was a system before 1989, but it died. Thank God by the way. But it was a system and it 

died. And now there was no system and you had enterprises all over the country alone, and we 

have no Soviet market, we have no parts, we have no nothing. That’s really hard 

economically and politically. 

As I said: “Two big things saved this country.” 

Two and a half things saved this country. One was the new start-ups, some of them 

which came from taking machinery out of the old companies and doing things. And it created 

a tremendous amount of new activity. That was one. A second was the foreign investment. 

Really crucial. No major country in the world today does without that. Because that is how all 

the global value chains are made. Basically, it’s Poland’s connection with the German 

economy, which has been a huge part of the restructuring. And you couldn’t start with the 

Nokia just out of nowhere in 1989. There is good luck and then long legacies to make that 

happen. 

So starting in 1989 you had bankruptcy, real financial bankruptcy. I mean literal 

bankruptcy, not as a figure of speech but bankruptcy. You had massive structural, terrible 40 

years of delay of adjustment. Normally companies go down, other companies rise, but for 40 

years there wasn’t so much structural change in this country. All of the sudden that collapsed. 
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There was going to be lots of structural change. How do you manage that politically? How do 

you not save every company? How do you not save every job? How as a politician, 

democratically handle a difficult situation like that? It’s very hard I can tell you. And if you 

start there is no end. 

And Poland was bankrupted also, so this was part of the reality. If there were one 

company, even if there were just a normal country and one company failing, that’s hard 

politically also you don’t even know whether to save it, not save it, whether the jobs should 

just go away or whether there is something to do. But when you have hundreds, it’s really 

hard, this is not Korea. The adjustment of the end of the communist era was not just normal 

market functioning. That’s why I am saying I always a continued to believe, 1989 and the first 

years are different from a long-term development of a country. I am perfectly happy to tell 

you: “Make industrial policy right now. To promote an industrial zone in each part of the 

country. In Łódź create a cluster, work on that.” 

Fine, I believe in that. But in 1989 frankly it was really hard to think in those terms 

when you are in chaos and you are trying to make a currency work, you are trying to stabilize, 

you are trying to not have hyperinflation. You have a massive adjustment that’s actually going 

to happen because the jobs are not going to be saved, in most places or in many places. So to 

my mind, it’s a different situation and early 1990-ties was a different situation, that’s why I 

keep coming back to the fact that – what you do then, what you do now, are really quite 

different things. Now you have many options that you didn’t have then, in my opinion. 

 

Question III: 

As you know Poland is producing most of its energy from coal and we didn’t limit 

the CO2 emissions. And now it will have to change. Do you have any idea for Poland how 

to coup with this problem, in a way which will not destroy our economy? 

 

It’s really a great question and the questions are getting harder and harder. Because 

climate change is real. It’s very serious and the world has to do something about it. And of 

course, Poland’s not the main actor in that. Because the main actor is China and then comes 

The United States, then comes EU as a whole and you know, you say for us: “Come on leave 

me alone! We’ve got other things to worry about.” 

But the truth of the matter is that the whole world needs big adjustments and coal is 

the number one problem. It’s true. And I’ve written recently a paper that says: “There should 
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be no more coal-fired power plants in the world. No new coal-fired power plants except if 

they are constructed with what’s called carbon capture and sequestration technology.” 

So my advice to Poland, if it wants to continue to be coal producing and exporting 

country is, within the European debate to say the following, for the policy position: “We want 

to continue to be coal producers. We will not be able to be unless carbon capture 

sequestration as a true valid technology. It is a non-commercial technology right now. It is at 

best a pre-commercial technology, maybe it’s never gone be a commercial technology. But we 

won’t know until it’s tried.” 

And what am personally advocating in my work with UN and I was in Australia a 

couple of weeks ago, which is a major coal exporting country, what’ve said to the foreign 

minister and to the environment minister was: “Lead a global coalition to develop carbon 

capture and sequestration technology and combined with Canada, The United States, India, 

China, let’s get Poland in there – European Union and work on this technology. Because 

that’s the only way that I know of in which coal can be saved on a large scale in the future.” 

Maybe Poland wants to try to sneak by and say: “Well, we’re just small in the world. 

We want to continue doing what we’re doing.” 

What I wouldn’t like to see from Poland is climate denial. Which is part of the scene 

of any country that has a lot of coal, people say: “This isn’t a real issue. It’s not serious. It’s a 

hoax. We don’t want to be involved in it. We don’t believe in it.”  

That is not true, I promise you. It is not a hoax. It is a very serious global issue. And 

it’s not going away. The Obama administration is on a kind of war with coal right now, 

rightly so. It said: “No more new coal plants except with carbon capture and sequestration.” 

That’s actually the ruling that it made, the new regulations that it announced a week 

ago. Other than that Poland has to think about the range of energy technologies in addition to 

its coal industry. Because Poland and every country need to move towards low carbon energy. 

Whether it’s wind power also because Poland has wind potential, whether it’s nuclear power. 

These are issues that every country needs to take. But I do believe that the world is gone 

grapple with this issue and that Poland is gone be part of the European approach to this issue 

and it needs to have a forward-looking strategy for this. I believe there is no future for coal 

unless carbon capture and sequestration prove to be a viable technology. 

 

Question IV: 

Don’t you think it’s unfair whatsoever when the banks lend money and they get 

nothing in return? 
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I believe in canceling debt when the debt is unpayable so I don’t believe in canceling 

debt just as a matter of will, I believe in canceling debt when it’s necessary to do so, to solve a 

historical problem. And that’s what’ve I always tried to argue that in the end, strangely 

enough, I’ve been involved in many, many debt issues now. It’s strange it is a moral issue in 

the end. It’s not a strictly economic issue in the narrowest sense. It actually is a moral issue in 

the sense of having to ask a question in the end: “Is it fair, to ask for debt relief in the 

particular historical circumstance that a country finds itself? Is it fair?” 

If the answer is: “No, it’s not fair because if you just put in a little effort you can repay 

that debt.” 

That even if you demand debt relief you will never get away with it. If on the other 

hand, you look at the historical situation and say: “Yeah, it’s fair. This country has really 

gotten hammered. The debt it so high, it’s fair that the country needs a fresh start.” 

Then the markets will accept it and life will go on and the country gets a fresh start. 

So, it all depends on the circumstances, is my answer. And that’s now have been involved in 

this in many, many places in the world. And it’s a good answer. You can’t demand debt relief 

if you don’t deserve it. But if you do deserve it you should demand it, because nobody should 

suffer unbelievable hardship in the context of this kind of thing. When bankers lend they 

know that they may lose. That’s also part of financial markets. And so it’s a kind of pragmatic 

approach I believe. 

Am not a libertarian and the reason is I don’t believe it’s right economically but I also 

don’t believe it’s right morally. Libertarianism is two doctrines, it seems to me. One is an 

economic doctrine that free markets are best. I don’t believe that. I believe that markets are 

best but markets that also have a public sector that can carry out certain fundamental 

responsibilities. So I believe in a mixed economy, not a pure market, free market economy. 

Second, libertarianism is a moral philosophy. It’s a moral philosophy that says that liberty is 

the highest virtue or the only virtue, I should say, and it comes, goes back to John Stuart Mill. 

Who said that there should be basically, everybody should have the maximum freedom as 

long as they are not harming the next person. I don’t believe that’s a full moral theory. I 

believe that a moral theory sees that they are lots of different moral virtues. Including 

compassion, including fairness and so forth. So one of the problems I have with libertarianism 

is that they say: “If somebody is very rich, their liberty is the most important thing. You can’t 

tax them, that’s a violation of their liberty. You can’t tax them, even if it is to help a starving 

person because liberty is the only value.” 
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It’s not my only value and from my understanding of our role as a social beings, and 

going back to Aristotle, which is my starting point, I see many virtues of which liberty is one 

but I don’t see it as the only one so I'll be very happy to tax a rich person, so that they can 

help poor person to eat. And that’s why I don’t find it compelling. 

In general, in life, it’s always possible to take something that’s good and to declare it 

“the only good”. It’s a kind of reasoning which is seductive. And with libertarianism I find 

that seductive because liberty is good, it’s a very important good, but it’s not the only good. 

And libertarian thinking sometimes says: “It’s the only good.” 

And that’s in fact what I think what libertarian is, in its modern sense, at least in The 

United States. So that’s why am not a libertarian. Both from a practical way of how an 

economy functions and from a moral philosophy point of view. I find it too restricted a vision 

of how society can work. 

 

Thank you. 

 

Jeffrey Sachs 
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Poland Reform Memo 

 

Summary of the Proposed Economic Program of Solidarity 

The economic program of Solidarity will seek to resolve the major economic problems 

facing Poland through a sudden and comprehensive jump to a market economy. This strategy 

can be called a “shock’ approach to Poland’s economic crisis, in contrast to the muddling-

along approach of the Coalition Government. The program will cause many sharp changes in 

prices, but within a few months prices will be stable and shortages will be eliminated. The 

real incomes of workers will be cushioned during this process. The program will also produce 

a dramatic marketization of the economy, in a process that will begin immediately and be 

carried out over several years. 

The combination of a shock reform of prices, stabilization, and marketization, will halt 

the downward spiral of the economy and will restore economic growth, producing a sustained 

rising trend in living standards. The goals, strategy, and timetable for the proposed program 

are summarized in the tables that are attached. Another table describes some of the 

fundamental weaknesses of the economic plan of the Coalition Government. 

Price Reform 

Solidarity will eliminate subsidies and price controls immediately, to establish 

meaningful prices in the economy. This is necessary so that Poland can function as a market 

economy. Without freeing prices, Poland will continue to suffer from severe shortages, black 

markets, and wasteful investments. Now businesses will not arise or will arise in the wrong 

sectors that benefit from the perverse set of prices. After the prices liberalization, food prices 

and energy costs will rise sharply. In fact, the coal sector will earn enormous windfall profits, 

since coal prices will rise substantially. A special windfall profits tax will be imposed on the 

coal sector and other export sectors in order to cushion the effects of higher prices on wages. 

A key stop toward market-determined prices will be a single, stable exchange rate for 

the zloty, which will guarantee that all prices of internationally traded goods (both imports 

and exports) will be determined by the prices in the world markets. The stabilization program 

will ensure that the exchange rate will remain stable (if stabilization were carried out today, 

the exchange rate could stabilize at about zł 3800=US$1). 

Stabilization 

After the one-time change in prices, the economic program will quickly stabilize the 

economy, putting an end to inflation and shortages, and establishing a stable exchange rate. 
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Chronic and accelerating inflation in Poland has resulted from the excessive emission of 

zlotys by the Central Bank and the ensuing conversion of zlotys to dollars. The emission of 

zlotys has been used by the granting of large amounts of cheap credits to state enterprises. The 

key to stabilization, therefore, will be to eliminate the government budget deficit and to 

control credit. 

The approach to stabilization taken by the Coalition Government has been trying to 

cut the budget deficit at the expense of the workers, by relying on sharp increases in food 

prices. Solidarity will offer a more balanced and therefore successful approach, which will not 

unduly punish workers. Solidarity will cushion the impact of higher food prices through 

compensatory wage adjustment and will cut much of the budget deficit by eliminating 

wasteful investment spending and reducing the burden of the payments on the foreign debt. 

The economists of Solidarity have already outlined a proposal to reduce the external 

debt burden and to secure foreign financial assistance for a restructuring of the economy. By 

following these proposals, Poland will begin to receive net resources from abroad, rather than 

to pay large amounts abroad, as has been necessary during the past eight years. The savings 

from reducing the foreign debt burden will provide very substantial relief to the budget, 

thereby easing the pain of cutting the budget deficit. Only Solidarity has the international 

credibility to secure this cushion and to attract major new loans from the International 

Monetary Fund, the World Bank, and friendly foreign governments. 

The Coalition Government has never prepared a comprehensive stabilization program, 

in which the budgetary and credit measures are carefully quantified and explained to the 

public. Solidarity will prepare a detailed set of budgetary measures to be able to assure the 

public that the measures will achieve the desired result of stopping the inflation and 

eliminating the shortages and maintaining a stable value of the zloty. 

The Shock Program and Living Standards 

To some people, a shock program looks too dangerous because of the fear that it will 

produce a sharp decline in living standards. In truth, a carefully designed shock program can 

protect living standards despite the major adjustments of prices. Right from the beginning, the 

shock program will bring in new resources to the Polish economy from abroad, so overall 

there will be more goods to go around. In the Solidarity program, Solidarity will pay to lose 

on the foreign debt and will receive new loans from abroad. 

Moreover, at the start of the program fewer of the goods produced in the economy will 

be devoted to wasteful investment, leaving at least as many goods or even more to be 
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consumed. Of course, price reform will benefit some sectors and harm others. Tax measures 

and partial wage indexation will help to even out the burden. 

Even in cases where wage increases lag behind price increases, real living standards 

will probably be maintained or rise at the beginning of the program. First, many goods are not 

available at today’s price, but only at black market prices. Therefore, raising these prices do 

not really reduce living standards, as long as the new prices are at or below the black market 

prices, which is likely to be the case for many goods. Second, the wasted time spent in queues 

will be eliminated. Third, the end of inflation will increase the purchasing power of workers, 

since the value of the money in their wallets will no longer be eroded every day. 

Even though the shock program will cause disruptions in the short run and no doubt 

pain for some in the society, the jump to a market economy will deliver a dramatic rise in 

productivity and therefore living standards over the next five years. 

In any event, there is no viable alternative. Unless Poland jumps to a market economy, 

the current misery and chaos will surely continue. The approach of the Coalition Government 

will never halt the inflation and the economy will explode into hyperinflation. Poland’s low 

productivity will simply fall further and further behind Western Europe. 

Marketization 

Solidarity will move aggressively to create a vigorous private sector economy. 

Solidarity will encourage a wide range of private activities, including self-proprietors, 

partnerships, joint-stock companies, and cooperatives. It will be necessary and possible to 

move very quickly to prepare the basis for private activities, something that the Coalition 

Government has not done. Immediately, Solidarity will eliminate a wide range of restrictions 

and punitive tax policies that hinder the private sector. 

Import and export licensing will be removed, and the right of private enterprises to 

import and export will become automatic. Capital will be allowed to flow freely into and out 

of Poland, which will help Poland to attract foreign direct investment. 

As Poland becomes more and more a market economy, its trade and overall economic 

integration with Western Europe will inevitably increase. The share of trade with the CMEA 

economies will decrease accordingly. To the extent possible, trade with the East should be 

conducted on a market basis, rather than on the bases of government plans. 

There are many other immediate measures that will be taken. Foreign investment 

banks and commercial banks will be encouraged to participate directly in the Polish economy. 

New private domestic banks will be chartered, to compete with the existing banking 

institutions. A new Fair Trade Commission, reporting to the Parliament, will be treated to 
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make that private firms enjoy equal treatment to state enterprises (in receipt of credits, in 

access to inputs, and so forth). 

The existing state sector will be made more competitive in three ways. Workers 

council will increase their participation in the management of state enterprises, to ensure that 

such enterprises are run efficiently and honestly. Also, an Anti-Monopoly Commission, 

reporting to the Parliament, will move quickly to break up large state enterprises into smaller, 

more competitive units. Finally, and over a period of several years, major parts of the state 

sector will be privatized. Small enterprises (such as in the services sector) can be privatized 

quickly, while larger enterprises will require a more complex and therefore time-consuming 

process. Of course, many enterprises will remain in the public sector. 

The Benefits of the Shock Program 

An initial, dramatic change in the structure of prices will cause some disruptions, but 

also the basis for a market economy. 

A reduction of debt payments, new loans from abroad, a cutback in wasteful 

investment spending, and partial wage indexation will all be used to cushion the effects of the 

initial shock. 

Within a few months, prices will be stable and shortages will be eliminated. 

During the first year, a vigorous private sector will be encouraged and many new 

business and work opportunities will emerge. 

During the following few years, the public sector will be cut back in size and made 

more competitive. 
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Table 1. Goals of Stabilization and Marketization 

Stabilization 

Stable prices without shortages 

Balanced budget 

Elimination of excessive credit expansion to state enterprises 

Solution of the external debt crisis through reduction of the debt burden 

Price Reform 

Elimination of price controls and subsidies 

Stable, unique, and convertible currency 

Compensatory wage adjustments in conjunction with price reforms 

Marketization of Economy 

Regulatory and legal basis for a vigorous independent sector break up of large state 

enterprises into smaller, more competitive units 

Privatization of many state enterprises 
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Table 2. Strategy to Achieve Stabilization, Price Reform, and Marketization 

Stabilization 

The strategy to eliminate price inflation has several elements. They all aim to 

eliminate the emission of money by the Central Bank, and thereby to stabilize the value of the 

zloty. With a stable zloty, together with free markets, domestic prices will also remain stable. 

The strategy will protect the consumption levels of the population. This will differ from the 

Government’s strategy of trying to balance the budget mainly through food and energy price 

increases. 

To eliminate the emission of money, the Government will quickly: 

Eliminate subsidies to enterprises and the population, with partial compensation 

through higher wages 

Cut back sharply on investment spending, focusing on firms that make leases at the 

new free-market prices 

Impose strict controls on credit allocations to state enterprises from the Central Bank 

and commercial banks 

Eliminate net payments to foreign commercial banks (either through refinancing of 

interest, a formal reduction of the debt via the Brady Plan, on emergency unilateral actions) 

Obtain fresh credits from the IMF and the World Bank 

Price Reform 

The strategy is to establish market-based prices in the economy. To do this, the 

Government will quickly: 

Eliminate subsidies and price controls 

Unify the exchange rate and liberalize trade that is, eliminate licensing restrictions on 

imports and exports. Domestic prices of tradeable goods will thereby be determined according 

to prices in world markets. 

Some sectors (such as the coal industry) will enjoy large windfall profits after the 

changes in relative prices. Some of these windfall profits will be taxed away in order to 

collect government revenues in order to compensate workers for the price increases. 

Marketization of the Economy 

The strategy for marketizing the economy includes: establishing the basis for a 

vigorous independent sector; breaking up existing state enterprises so that they operate as 

smaller, competitive firms; privatizing parts of the state enterprise sector, beginning with 

smaller firms in the service sector and continuing later with large industrial firms. 

To promote the independent sector, the Government will quickly: 
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Eliminate restrictions on the creation of independent enterprises (self-proprietorships, 

partnerships, joint-stock companies, cooperatives) 

Guarantee fair treatment of independent enterprises by the state sector 

Create a Fair Trade Commission, responsible to the Senate, for the promotion of the 

independent sector 

Eliminate licensing and other trade restrictions for exports and imports of independent 

firms 

Establish low and flat rates of taxation for individuals, state enterprises, and 

independent enterprises 

Charter independent commercial banks, including branches of foreign banks 

Invite foreign investment banks, including branches in Poland 

Eliminate restrictions on foreign direct investments 

To make the state sector more competitive, the Government will: 

Break up state monopolies into smaller independent unite (an anti-monopoly 

commission, subject to Parliamentary oversight, will be established to design and implement 

this process) 

Strengthen worker council so that they may participate in the management of state 

enterprises and assist the Government in the monitoring of the enterprises’ financial activities. 

The Government’s privatization program will be based on the idea that the extent and 

pace of privatization will differ among economic sectors. Small-scale enterprises, particularly 

in the service sector, can be privatized most quickly and simply. Large enterprises will require 

a detailed investigation to determine whether they are good candidates for privatization and, if 

so, the most appropriate method to be used. Some “natural monopolies” (where a large-scale 

of productions is required for efficient operation) will remain public enterprises. 

To carry out privatization, the Government will: 

Seek technical assistance from the World Bank 

Invite foreign investment banks to suggest schemes and prepare valuations for 

enterprises to be privatized 

Prepare within one year a program for extensive privatization of the state enterprise 

sector 

 

 

 

 



77 

 

Table 3. Approximate Chronology for the Economic Program 

Pre-program Period 

Task force preparation of economic program (see Table 4.) 

Informal discussions with IMF, World Bank, and official creditors, to accelerate new 

lending in support of the economic program 

Informal discussions with foreign investment and commercial banks 

Senate Economic Committee hearings on future economic reforms (with the goal to 

identify the impediments to independent sector activity in Poland) 

Program Period: Immediate Measures 

Unify and fix the exchange rate, with a sharp devaluation of the official exchange rate 

(today, the appropriate new rate would be about zł 3500=US$1) 

Following the devaluation, budgetary and financial policies will be pursued to make 

sure that the exchange rate is kept stable, and that there is no gap between the official rate and 

the unofficial rate 

Foreign exchange operations can be conducted freely by all enterprises, households, 

and financial institutions (there will be no requirements to surrender foreign exchange 

earnings) 

Eliminate virtually all subsidies 

Earmark ½ to ¾ of subsidies savings to increase wages 

Create special windfall profit tax on the coal sector to compensate for the sharp rise in 

internal coal process 

End preferential interest rates for all Central Bank credit to the non-housing enterprise 

sector 

Raise interest rates above inflation 

Cut back sharply on central bank investment credits, particularly to loss-making 

sectors 

Eliminate import and export licensing for independent enterprises 

Eliminate excess wage tax on enterprises 

Introduce low flat import tax (20 percent on import value) 

Initiate formal negotiations with the IMF and the World Bank for financial support for 

the economic program 

Notify commercial bank creditors of the need to initiate debt reduction negotiations in 

the context of the Brady 
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Plan, end request interim financing to cover interest obligations falling due over the 

next 12 months 

Suspend all interest payments to the commercial banks pending the arrangement of the 

interim credit lines 

Notify the Paris Club (official bilateral) creditors of the need for a comprehensive 

three-year rescheduling of interest and principal obligations 

Request debt relief from the CEMA countries 

Program Period: Months 1-3 

Formulate system for privatization of small-scale enterprises (e.g. restaurants, shops, 

transport) 

Begin operations of Anti-Monopoly Commission and Fair Trade Commission 

Legislate low and flat rates of taxation for individuals and independent enterprises 

Submit legislation on eliminating restrictions on foreign direct investment 

Begin participation of workers councils in the financial management of the major state 

enterprises 

Emergency credit lines will be available to firms only for the purpose of making wage 

payments. For these firms, all credits for investment spending will be cut off during the period 

in which loans for wage payments are being made 

Maintain high real interest rates in support of price and exchange rate stability 

Create an inter-enterprise short-term lending market 

Sign letter of intent with IMF for three-year Extended Arrangement 

Sign program with the World Bank for Structural Adjustment Loan 

Open local offices of the IMF and World Bank for resident representative 

Program Period: Months 3-12 

Initiate tax reform legislation (especially the replacement of the turnover tax by a 

value-added tax mechanism, and the creation of a low flat income tax) 

Allow the chartering of new independent banks 

Strengthen tax administration and request technical assistance from the World Bank 

and IMF on improving tax collections 

Establish a Superintendency of Banks to formulate and maintain prudential standards 

for banking operations 

Introduce legislation to support privatization, joint ventures, and the formation to 

joint-stock corporations 

Sign new Paris Club agreement 
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Obtain new bilateral credits (in particular, parallel lending and co-financing from 

Japan) 

Negotiate with the European Community for access to West European markets 

Program Period: Beyond First Year 

Establish local stack exchange 

Establish additional institutions for local capital market 

Establish additional institutions for a local capital market (e.g. interbank lending 

market, short-term commercial loan market) 

Complete debt reduction agreement (under Brady Plan) with the commercial banks 

Implementation of a privatization program 

Proceed with the break-up of state enterprises by the Anti-Monopoly Commission 

Proceed with a liquidation of unprofitable state enterprises 
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Table 4. Agenda for Task Force to Prepare Economic Program 

The main role of the Task Force should be to prepare in detail the policies for the first 

three months of the stabilization program, and a rough outline of measures for the period that 

will follow beyond the first three months. The hardest part of the preparation will be to 

establish the current state of the budget and credit policies, in order to establish how firm the 

measures must be in order to balance the budget and restrict the emission of money. It is very 

important that when the program is started there be a high probability that the budget deficit 

will be eliminated by the measures being carried out. 

The Task Force will have two tasks to formulate the outlines of policy and to prepare 

the technical analysis to support the policy decisions. We will provide in this memo a listing 

of some of the information that will soon be necessary for the Task Force to carry out the 

technical work. 

The technical team must begin with a careful accounting of: 

Budget expenditures on wages, materials, payments on foreign debt. 

All existing subsidy programs, with a careful enumeration of spending under each 

program. 

Budgetary revenues, and forecasts of revenues, by type of taxation. 

All existing tax exoneration schemes, such as these for exporters. 

Credit allocation to state enterprises, by sectors, and by the stated purpose. 

The sectors in which it is expected that investment spending will be sharply curtailed 

(for this purpose, it will be necessary to have a breakdown of investment spending actors 

sectors in the economy). 

The sources of money supply growth )for example, the amount of money supply 

increase owing to the budget deficit or to the extension of Central Bank credit to enterprises 

and households). 

It will also be crucial to understanding the likely effects of exchange rate unification 

(e.g. at zł 3500=US$1) on all aspects of the economy, including the prices of various goods, 

the incomes that will be earned in various sectors, and the budget.  

For this purpose, the Task Force should focus on the following matters: 

Which sectors currently import at the official exchange rate (zł 830), and at what level 

of imports. 

Which sectors currently import at the auction exchange rate (zł 5000), and at the free 

exchange rate (zł 6000), and at what levels of imports (at least approximately). 
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Which sectors export at the official, auction, and free exchange rates, and how much, 

and which sectors export at some combination of these rates (for example, through partial 

retention of export earnings). 

In order to formulate wage policies, it will be important to know the size of the overall 

wage bill by various parts of the public sector (e.g. central government, state enterprises, etc.). 

After these data are assembled, it will be possible to formulate a budgetary and credit 

plan that will allow for a small growth of the money supply, and that will thereby be 

consistent with low inflation and a stable exchange rate. It will also be possible to judge the 

amounts that wages can be increased after the removal of subsidies (the wage increases must 

be consistent with a balanced budget). 

Long-term issues of structural reform (such as privatization) can be discussed over a 

longer time period, and with less urgency. In any event, the structural policies will require a 

heavy input by the legislature, while the stabilization policies will be carried out mostly by the 

executive branch. 
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Table 5. Some Doubts Concerning the Economic Strategy of the Coalition 

Government 

In recent weeks, the various aspects of the Government’s plans have been revealed in 

public discussion. We note several fundamental problems with the proposals that are under 

discussion. These problems raise profound doubts about the ability of the Government to 

formulate and carry but a successful program of stabilization and marketization. 

The bulk of fiscal adjustment is supposed to come out of a reduction of living 

standards of works, by raising the price of agricultural goods and by raising tax revenues. 

Workers will fear excessive costs in the stabilization: 

The Government has failed repeatedly to negotiate any debt relief from the foreign 

commercial bank creditors. Once again, the deal signed between the banks and the Polish 

Government in recent weeks is thoroughly inadequate and fails to incorporate recent advances 

in the debt strategy. 

The Government seems to have made no attempt to cut back on wasteful investment 

spending. The program seems rather rely entirely on cuts in real consumption levels. To limit 

the fail of real wages, it should be possible to cut wasteful investment spending by several 

percents of GNP. 

The Government has not presented a comprehensive accounting of the fiscal sector. 

Most of the analysis focuses only on the central government, and the budgets of the state 

enterprises and the financial institutions are not generally included in the accounting. Even the 

analysis of the central government appears to be variously incomplete. 

The Government has not made a detailed analysis of how its credit allocation policies 

contribute to the overall emission of the money. Thus, the analysis of inflation is seriously 

incomplete. 

The Government is assuming that a major increase in tax revenues will occur later this 

year that will help to balance the budget but such forecasts have often proved to be incorrect, 

and under the conditions of high inflation the forecast this year also seems to be dubious. For 

administrative and social reasons, it is unlikely that the Government will really achieve a large 

increase in tax revenues. 

The Government is apparently not planning to unify the exchange rate at any time in 

the near future, in the sense of eliminating the gap between the official exchange rate (zł 850) 

and the market clearing rate (zł 6000). Under these conditions, exports will continue to be 

penalized by the exchange rate system since they will have to sell their foreign exchange at 

less than the market clearing rate. 
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The Government proposes a very gradual process of marketization, which will leave 

many barriers and inefficiencies for the next several years and will leave open the question of 

whether the plan will ever really achieve the development of a market economy. 

The Government does not discuss the issue of how to promote the expansion of the 

independent enterprise sector, despite the fact that the independent sector is vital for Poland’s 

future growth. 

The Government is planning to maintain very high marginal rates of taxation on 

individuals and small enterprises, a policy which is unnecessary to raise revenues, and which 

stiffs the development of new enterprises. 

The Government’s discussion of privatization is unconvincing still, there is legitimate 

concern that the Government will try to maintain real control over the enterprises undergoing 

privatization. Also, there is a reason to worry about who will reap the financial benefits from 

the process of privatization. 

Jeffrey Sachs 
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