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6 Wiadomości Uniwersyteckie

 – Jakie związki łączą Pana z UWM?
 – Są 2-poziomowe. Pierwszy to poziom pro-

fesorski i relacje z pracownikami UWM. Chodzi 
tutaj o udział w konferencjach i seminariach 
oraz recenzowanie prac awansowych. Z dzie-
kanem Romanem Kisielem miałem w ubiegłym 
roku przyjemność uczestniczyć w seminarium 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika poświęco-
nym zagranicznym inwestycjom bezpośrednim. 
Drugi poziom to przede wszystkim wieloletnia 
znajomość z prof. Ryszardem Góreckim. Jako 
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
miałem także przyjemność przyznać Nagrodę 
I Stopnia w roku akademickim 2011/12 – za mo-
nografię pt. „Kryzys ekonomiczny a przestrzenny 
i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej” ze-
społowi pod kierunkiem prof. Kazimierza Pająka. 
W jego skład wchodził m.in. prof. Kisiel z UWM.

 – W styczniu 2018 r. razem z innymi wybit-
nymi polskimi ekonomistami podpisał się Pan 
pod apelem do premiera w sprawie wznowienia 
przygotowań do wejścia Polski do strefy euro. 
Co ten apel sprawił?

 – Przyczynił się do tego, że nadal prowadzo-
na jest na temat euro dyskusja, a przy jej okazji 
odbywa się edukacja społeczeństwa. Styl tej 
dyskusji daleki jest jednak od moich oczekiwań. 
Wyłoniły się bowiem jej dwie strony, oznaczone 
etykietkami partyjnymi, które bazują na uprze-
dzeniach, a pomijają argumenty merytorycz-
ne. Nieobecność w debacie publicznej tematu 
przygotowań do przyjęcia euro byłaby błędem. 
Dobrze więc, że ekonomiści ją rozpoczęli. Teraz 
niech włączą się do niej inne elity. Byłoby źle, 
gdyby tę debatę zdominowały uprzedzenia poli-
tyczne i doszło do utrwalenia podziału: zwolenni-
cy obecnej władzy, jako przeciwnicy euro, kontra 
jej przeciwnicy – propagatorzy euro. Niestety, 
obawiam się, że tak właśnie się już stało. Apel 
ekonomistów nie dotyczył bezwarunkowego 
wprowadzenia euro w Polsce, ale odnosił się do 
wznowienia przygotowań do wejścia naszego 
kraju do jego strefy. 

 – Politycy mówiąc o wprowadzeniu w Pol-
sce euro grają na emocjach. A co Pan o tym 
sądzi jako naukowiec, specjalista?

 – Podstawowe filary naszego sukcesu gospo-
darczego po 1989 r. powoli tracą na znaczeniu. 
Liczą się więc wszelkie czynniki istotne dla zapew-
nienia konkurencyjności mikro-, mezo – i makro-
ekonomicznej. Jak pokazują liczne analizy euro 
poprawia (albo może poprawić) konkurencyjność 
gospodarki kraju. Natomiast nieprzystąpienie 
do strefy euro prowadzi do słabszych wyników 
gospodarczych i sprawi, że realnie zajmowana 
przez nasz kraj pozycja międzynarodowa będzie 
gorsza od potencjalnej. Funkcjonowanie Polski 
poza strefą euro sprzyja marginalizacji naszej roli 
międzynarodowej, stawia pod znakiem zapytania 
nasz wkład w jej funkcjonowanie i przekłada się 
na spadek bezpieczeństwa w turbulentnym świe-
cie, a nawet wykluczenie Polski z klubu państw 
bezpiecznych i bogatych. A to jest sprzeczne z na-
szą racją stanu.

 – Poświęca Pan wiele uwagi internacjo-
nalizacji gospodarki polskiej. Czy jako 37-
milionowy kraj mamy już potencjał gospodar-
czy adekwatny do liczby mieszkańców? 

 – Precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie nie 
poznamy nigdy. Silne włączenie się Polski do 
międzynarodowej współpracy gospodarczej od 
początku naszej transformacji było jedną z pod-
staw naszego sukcesu gospodarczego w ostat-
nich 3 dziesięcioleciach. Poza sporem pozostaje 
to, że nasze wyniki gospodarcze w odniesieniu 
do rezultatów innych krajów transformacji są 
olbrzymim osiągnięciem Polski, przez niektórych 
wskazywanym nawet jako wzorcowe. Wpływ 
internacjonalizacji na ten sukces był wielotoro-
wy. Załamanie się RWPG możliwe było do zre-
kompensowania tylko eksportem. W pierwszym 
roku transformacji uzyskaliśmy nawet dodatni 
bilans handlowy. Dalej prowadzona ekspansja 
eksportowa polskich firm doprowadziła do wie-
lokrotnego wzrostu obrotów, a także wzrostu 
udziału w eksporcie światowym, przyczyniając 
się do wysokiej dynamiki wzrostu PKB. Podobne 
procesy obserwowaliśmy w imporcie. Drugim 
najważniejszym czynnikiem były zagraniczne in-
westycje bezpośrednie. Pozwoliły na uzupełnie-
nie krajowych zdolności akumulacyjnych i zwięk-
szyły inwestycje, przyczyniając się do wzrostu 
PKB. Z kolei inwestycje wychodzące z Polski są Lech Kryszałowicz
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efektywnym wykorzystaniem okazji na rynkach 
zagranicznych do pomnażania naszego bogac-
twa i poziomu dobrobytu.

Uzyskane wyniki są sukcesem, ale rozpatry-
wanie naszej aktywności gospodarczej na arenie 
międzynarodowej w ujęciu na głowę mieszkańca 
(per capita) pokazuje nam, jak wielki potencjał roz-
wojowy jest jeszcze przed nami. Wskaźniki handlu 
i inwestycji per capita odbiegają bowiem w Polsce 
daleko od krajów najbardziej rozwiniętych.

 – Globalizacja – Pana zdaniem to zjawisko 
dobre czy złe? Czy taki kraj, jak Polska, może 
się bez niej obyć?

 – To zagadnienie niezwykle ważne i szerokie. 
Po 1. globalizacja to proces obiektywny i nie-
unikniony, klucz do naszego przyszłego dobro-
bytu, jako cywilizacji ziemskiej. Sprowadza się 
do budowania i utrzymywania konkurencyjności. 
Po 2., parafrazując Jagdisha Bhagwatiego moż-
na stwierdzić, że jest per saldo korzystna dla 
świata. Jej globalnie pozytywny efekt nie ozna-
cza, że jest ona dobra i korzystna dla wszyst-
kich (państw, przedsiębiorstw, ludzi). Podstawą 
stosunku do globalizacji jest rozkład jej korzyści, 
który jest nierównomierny. Po 3. warunkiem lep-
szego wykorzystania korzyści z globalizacji jest 
globalizacja inkluzywna, dająca udział w jej efek-
tach wszystkim jej uczestnikom, zarówno w sen-
sie międzynarodowym, jak i wewnątrzkrajowym. 
Po 4. jednym z największych zagrożeń dla postę-
pu cywilizacyjnego jest ślepa antyglobalizacja.

 – Politycy straszyli nas skutkami przejęcia 
firm przez obcy kapitał, potem banków, teraz 
np. rosyjską ropą i gazem i chińskimi telefona-
mi. Czy te straszaki mają uzasadnienie ekono-
miczne?

 – W obliczu różnorodności na świecie niemoż-
liwe jest sformułowanie i przestrzeganie jednej 
uproszczonej i ekstremalnej doktryny dotyczącej 
tych kwestii. Należy więc analizować poszcze-
gólne przypadki indywidualnie, uczyć się od in-
nych, wykazywać się elastycznością, a przede 
wszystkim prowadzić szacunki możliwych do 
uzyskania efektów. Budowanie uproszczonych 
modeli i stereotypów jest naganne.
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PROF. MARIAN GORyNIA Z UNIWERSyTETU EKONOMICZNE-
GO W POZNANIU ZOSTAŁ hONOROWyM PROFESOREM UWM. 
„WIADOMOśCI UNIWERSyTECKIE” ROZMAWIAJą Z NIM O EURO 
I GLOBALIZACJI.


