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Stan sredni tworzyl si% w gospodarce rynkowej przez cate dziesiqciolecia po
przez oszcz^dnosci, rzetelnq pracq, odpowiedzialnosc za wyniki, szacunek wo
bec klienta, punktualnosc, terminowosc, jakosc [...]. Stan sredni w Polsce trze- 
ba budowac od pods taw.

BANKRUCTW O EKONOMII R E A LN EG O  SOCJALIZMU

W  roku 1989 po czerwcowej porazce komunistow w wyborach do Sejmu
Polska rozpocz^la proces transformacji ustroju politycznego i gospodarcze-
go. W  punkcie wyjscia okolo 85% dochodu narodowego bylo wytwarzane 
w gospodarce paristwowej. Na okolo  18 mln ludzi aktywnych zawodowo -
11 mln bylo zatrudnionych w sektorze panstwowym, 4 mln to indywidualni 
chlopi, 1 mln -  rzemieslnicy. Podstawowymi rynkami zbytu dla Polski do 
1989 roku byly Z S R R  i N R D , gdzie szlo okolo 2/3 polskiego eksportu.

Sektor paristwowy udowodnil swoje gospodarcz^ niewydolnosc juz w de- 
kadzie lat siedemdziesi^tych. W  tym czasie zaci^gnieto olbrzymie kredyty 
dewizowe na rozwoj gospodarki realnego socjalizmu. Duza c z q s c  tych kre- 
dytow zostala jednak przeznaczona na biez^c^ konsumpeje, pozostala owo- 
cowala pojedynczymi sukcesami (np. fiat bambino). W  efekcie, w polowie 
lat siedemdziesiijtych polska gospodarka paristwowa znalazla si? w „pulap- 
ce” zadluzenia. Polegalo to na tym, ze wartosc eksportu byla zbyt niska, by 
oplacic same odsetki od zaci^gnietych kredytow. Komunisci, ratuj^c si? 
przed miedzynarodows kompromitacj^, pozyczali po calym gwiecie nowe 
pieni^dze, by splacic stare odsetki. P^tla zadluzenia, jako szczegolny wyraz 
niewydolnosci realnego socjalizmu, zaciskala siQ przez cal^ dekadQ lat 
osiemdziesi^tych, kiedy to splacono okolo 50 mid dolarow, ale mimo to 
poprzez odsetki dlug wobec wierzycieli wzrosl okolo 40 mid dolarow w 1990 
roku. Dopiero rokowania rz^du polskich liberalow w Klubie Paryskim usta- 
lily nowe reguly gry, redukuj<|c cz^sciowo zadluzenie, odsuwaj^c terminy 
platnosci i zmieniaj^c oprocentowanie. Faktem jest, ze Zachod udzielal kre
dytow gospodarce socjalizmu realnego, a dlugi splacac b^dzie rowniez gos
podarka rynkowa.

W A L K A  Z  INFLACJA

Zadaniem pierwszego, niekomunistycznego rz<jdu bylo przede wszystkim 
zatrzymac inflacje, ktora w 1989 roku wyniosla 2000%. Program Balcerowi-
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cza ograniczyl hiperinflacjQ w ci?gu dwoch lat, doprowadzaj?c j?  do 250% 
w 1990 roku i okolo 70% w roku 1991. Spowodowalo to jednak zupelnie 
nowe problemy gospodarcze. Polityka trudnego pieni?dza i drogi kredyt do- 
prowadzily do zadluzenia wiele przedsi^biorstw paristwowych. Produkcja 
zacz^la w nich spadac. Wplyn^lo na to zarowno zalamanie si$ rynku wscho- 
dniego, niezdolnego do placenia tward? walut?, jak i konkurencyjny import 
towar6w zachodnich.

Monopol panstwa w produkcji wielu artykulow zacz?l przegrywac z kon- 
kurencj?, ktora oferowala lepsz? jakosc i inne ceny -  nie zawsze nizsze. 
W  rezultacie bankrutuj?ce przedsi^biorstwa panstwo we zacz^ly „produko- 
wac” bezrobocie. Bezrobocie w Polsce ma inny charakter niz na Zachodzie, 
gdzie dominuje gospodarka prywatna, a panstwowa ma charakter uzupelnia- 
j?cy. Bezrobocie w Polsce wynika z transformacji struktury wlasnosci i indu- 
kuje napi^cia zarowno socjalne, jak i ekonomiczne. Obecnie (na pocz?tku 
1992 roku) bez pracy pozostaje ponad 2,1 mln ludzi czynnych zawodowo, 
ktorzy zasilkami obci?zaj? budzet panstwa. O kolo 1 mln mlodziezy pozosta
je bez pracy. W plywy do budzetu panstwa w dominuj?cej cz^sci pochodzily 
z tej czQsci gospodarki, ktora z czasem okazala sie niekonkurencyjna i ban- 
krutowala. Tym  sposobem wplywy te zacz^ly malec, by w lutym 1991 roku 
spasc ponizej wydatkow. Luka budzetowa w ci?gu 11 miesi^cy 1991 roku 
urosla od 0 do okolo 50 bln zl, tj. okolo 5 mid dolarow. Nie wydaje sis to 
bye duzo, jesli wezmie si$ pod uwage, ze rezerwy dewizowe panstwa wyno- 
sz? ponad 6 mid, a eksport Polski okolo 13 mid dolar6w rocznie. Problem 
polega jednak na tym, ze panstwo zacz^lo tracic kontrole nad procesami 
przeksztalcen wlasnosciowych. Wyrazem tego s? dwie tendencje.

PR Y W A T Y ZA C JA

P i e r w s z a  t e n d e n c j a  wi?ze si$ z szybszym procesem bankrutowania 
przedsiebiorstw paristwowych niz proces ich prywatyzacji. Zmiany te nie s? 
zro wnowazone, poniewaz panstwo nie kredytuje prywatyzacji, a spoleczeri- 
stwo gwaltownie ubozeje. Pauperyzacja robotnikow zatrudnionych w sekto- 
rze paristwowym oraz rolnikow, z powodu niekonkurencyjnosci artykulow 
rolnych i nieoplacalnosci produkcji rolnej w zmienionych warunkach, nie 
sprzyja prywatyzacji na wi^ksz? skal^.

D r u g a  t e n d e n c j a  dotyczy powstajgeego sektora prywatnego. W  ci?- 
gu 1991 roku powstalo 1,6 mln miejsc pracy, okolo 600 tys. nowych firm 
prywatnych, ktorych produkcja wzrosla o okolo 20%  w ci?gu 10 miesi^cy
1991 r. W  parze z tym nie szly wplywy budzetowe. Prywatyzacja poci?gn$la 
za sob? przest^pczosc gospodarcz? na nieznan? dotychczas skal$. Dotyczy 
ona nie tylko uchylania siQ od placenia podatkow. C zqsc przest^pstw gospo- 
darczych wi?ze sie z dzialaniem kapitalu spekulacyjnego. Firmy konsultin-
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gowe moge zanizac rzeczywiste wartosc maj^tku produkcyjnego przedsiQ- 
biorstw paristwowych. W  przetargach na sprzedaz firm paristwowych komis- 
je  moge rozstrzygac na korzysc nawet takich kontrahentow, ktorzy proponu- 
je  nizsze cenQ niz polski oferent. Tak bylo w to d z i z wlosko-polsk^ sp6lk$ 
Lever-Polonia, ktora za bezcen kupila fabrykQ, ale jej nie zrekonstruowala. 
Ujawniane se tylko niekt6re afery. Oficjalne zrodla mowie o drugim obiegu 
gospodarczym, w ktorym powstaje 12-15% dochodu narodowego. Dotych- 
czas aparat finansowy sciga i sci^ga podatki od rzetelnie pracuj^cych firm 
paristwowych, podczas gdy wiele firm prywatnych skutecznie lawiruje i nie 
placi podatk6w. Jest to jedna z przyczyn narastaj^cego deficytu budzetowe- 

g 0 ‘

Bl^dem minionych dw6ch lat byl takze brak polityki przemyslowej. Nie 
ustalono z gory, jakie wybrane gal^zie przemyslu trzeba prywatyzowac, a 
jakie zachowac, jako dobrze prosperuj^ce. Kapital zagraniczny interesowal 
siQ natomiast w pierwszej kolejnosci firmami paristwowymi, ktore reprezen- 
towaly niezly poziom techniczny i stanowily swoiste „oazy” gospodarcze. 
T e firmy zostaly w pierwszej kolejnosci tanio sprywatyzowane, choc jako 
dobrze dzialaj^ce nie musialy podlegac temu procesowi. Obecnie udzial sek- 
tora prywatnego w produkcji przemyslowej wynosi 22% , produkcji budow- 
nictwa -  44% , a w handlu detalicznym -  72% . Udzial sektora prywatnego w 
handlu zagranicznym (w listopadzie 1991 r.) wyniosl 2 1%  w eksporcie i 46% 
w imporcie.

Istnieje jeszcze jedna przyczyna nieefektywnosci gospodarczej. Oblicza 
siQ, ze w 1989 roku l^czna pomoc Zachodu dla Polski wyniosla okolo 10 
mid dolar6w. B yla  to pomoc finansowa i rzeczowa. Kiedy w listopadzie 
1989 roku run$l mur w Berlinie, Kanclerz Kohl wyjechal z Warszawy do 
Berlina. Efektem nowej sytuacji bylo to, ze c z q s c  pomocy z R FN  zostala 
przesuni^ta natychmiast do N R D . Jest jednak ukrywanym faktem, ze duza 
c z q s c  pozostalej pomocy zachodniej zostala zmarnowana lub nie wykorzy- 
stana przez aparat administracji centralnej. Znaczna c z q s c  tego aparatu na
dal jest niesprawna i skorumpowana.

Wszystkie powyzsze tendencje i bl^dy sprowadzaly sis do tego, ze naj- 
lepsze polityk^ byl brak polityki. W  efekcie raport liberalow o stanie pari
stwa z grudnia 1991 roku jest szczegolowym, ale jednoczesnie selektywnie 
dobranym materialem, ilustruj^cym zywiolowosc przemian spoleczno-gos- 
podarczych okresu 1989-1991. Niew^tpliwie konkretnym celem byla walka z 
inflacj3, w zakresie ktore j osi^gniQto niezly skutecznosc, uruchamiaj^c jed
nak zarazem mechanizm recesji. D o chwili powstania tego artykulu (styczeri 
1992) nie przeciwstawiono jej zadnego alternatywnego programu. Jest rze- 
cze zdumiewaj^ce, ze zadna z orientacji politycznych nie byla w stanie poka- 
zac skutecznej drogi zahamowania recesji, ktore j zrodla wi^z^ si$ zar6wno 
z subiektywnymi bl^dami decyzyjnymi, jak i z  obiektywnymi procesami.
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G O SPO D A R ST W A  D O M O W E

Reforma ekonomiczna przeprowadzona w skali makro- i mikroekonomi- 
cznej miala rowniez duze znaczenie dla budzetow rodzinnych. Gospodar- 
stwo domowe odzwierciedla bowiem w kazdym kraju stan gospodarki. W  
gospodarstwach domowych realizuje si  ̂ konsumpcja, scieraje sie mozliwosci 
nabywcze rodzin z oferte rynku. Gospodarstwa domowe se wi^c pierwsz<* 
szkole myslenia ekonomicznego, kt6re odnosi si  ̂ do nabywania, posiadania 
i uzytkowania dobr, marnowania oraz niszczenia dobr. Wszystkie te pi^c 
procesow l^cznie nazywanych konsumpcje podlega rachunkowi ekonomicz- 
nemu w rodzinie.

W  gospodarstwach domowych zachodz^ wielostronne procesy. Z  jednej 
strony, duza c z q s c  gospodarstw, zwlaszcza emeryckich, ogranicza spozycie i 
zaczyna zyc z poczynionych uprzednio zapasow, co oznacza, ze nie odnawia 
zasobow -  ubrari, obuwia, mebli, sprzQtow gospodarstwa domowego. Ten- 
dencja do pauperyzacji dotyczy przede wszystkim bezrobotnych, rodzin wie- 
lodzietnych, ludzi starych -  zarowno w miescie, jak  i na wsi -  okolo 20-24
mln. Ilustracje tego jest np. niedozywienie dzieci. Duza cz^sc dzieci po pro- 
stu nie dojada. Jednoczesnie druga tendencja wi^ze siQ z bogaceniem okolo 
1/4 spoleczeristwa. W  takich gospodarstwach dokonuje siQ radykalny wzrost 
konsumpcji -  odnowienie wyposazenia mieszkari, zakup nowych samocho- 
dow itp.

SILY NAP^DOW E GOSPODARKI RYNKOWEJ -
K LA SY C Z Y  STAN SREDNI?

Powstaje pytanie o to, jaka sila spoleczna b^dzie konstytuowac i zabez- 
pieczac nowy ustroj gospodarczy. Kwestia ta wydaje siQ bye niejasna w kon- 
tekscie zmian, jakie zachodz^ od blisko trzech lat w Polsce.

Ustroj socjalistyczny uksztaltowal w Polsce klasy spoleczne, poniek^d 
zgodnie z ideologic marksistowsko-leninowsk^. Robotnicy, c z q s c  chlopstwa, 
inteligencja, jako duze grupy, zostaly uksztaltowane przez socjalizm. Pari- 
stwo, ktore reprezentowalo tQ doktryn^, stworzylo jednoczesnie dwubiegu- 
nowy uklad relacji: obywatel adresowal zdecydowan$ wi^kszosc swych ocze- 
kiwari do paristwa, a ono podejmowalo trud ich realizacji. Paristwowy socja
lizm wytworzyl spoleczeristwo roszczeniowe, w ktorym organizacje spolecz
ne, stoj^ce pomi^dzy obywatelem a paristwem, w swojej wi^kszosci byly 
tylko przekaznikami wzajemnych zyczeri.

Gospodarka „planowa” nie kierowala siQ -  wbrew swojej nazwie -  ra- 
chunkiem ekonomicznym, ktory charakteryzuje gospodarkQ socjalnorynko- 
w$. Gospodarka „pIanowa” miala jednak wplyw przez kilkadziesi^t lat na 
zwyczaje i sposoby zachowari si  ̂ ludzi oraz gospodarstw domowych. Czy 
tak uksztaltowani w gospodarce „planowej” ludzie potrafiij dokonac trans-
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formacji ustroju? Czy odziedziczone klasy b^de motorem rozwoju gospo- 
darczego, ktory pozwoli lepiej dzielic wytworzony produkt? Analiza sytu- 
acji spoleczno-ekonomicznej prowadzi do wniosku, ze w Polsce jeszcze nie 
ma znaczecych sil spolecznych, ktore konstytuowalyby nowy ustroj gos- 
podarczy.

Klasa robotnicza rozsypuje si  ̂ w wyniku upadania paristwowych zakla- 
dow pracy. Bezrobocie, ktore przekroczylo 2 mln, a moze osiegned w koricu
1992 r. 3-4 mln, tworzone jest przez upadek przede wszystkim sektora pari- 
stwowego, a nie prywatnego, ktory byl doktrynalnie zwalczany przez ponad 
40 lat. Robotnicy do niedawna liczyli 6-7 mln os6b. Trudno oczekiwac, aby 
robotnicy, ktorzy w przeszlosci byli sil4 niszczece komunizm, a obecnie tra
ce prac$ i pauperyzuje siQ, stanowili liczece siQ site spoleczne, zdolne po-
przez prac$ tworzyc w spos6b pozytywny nowy ustroj. B^dzie to grupa, 
ograniczana liczebnie, oczekujeca pomocy od paristwa, a wi^c reprezentuje- 
ca stary nurt roszczeniowy, przynaj mniej w zakresie wysokosci zasilkdw dla 
bezrobotnych na poziomie minimum socjalnego. Zasilek ten umozliwia jesz
cze egzystencjs na poziomie niskim, ale zapewniajecym minimum material- 
ne czQsci zm^czonego spoleczeristwa.

Chlopi rowniez nie maje szans stania sie nap^dowe site nowego ustroju 
gospodarczego. Przede wszystkim rolnictwo polskie jest zacofane. Ponad 
25% ludnosci czynnej zawodowo w tym sektorze to 4-5 razy za duzo w 
porownaniu ze strukture zatrudnienia w krajach o nowoczesnej gospodarce 
rolnej. Rolnictwo jest wyjetkowo trudnym problemem dla wladz. Rozdrob- 
nienie gospodarstw, drogie kredyty, brak infrastruktury socjalnej na wsi, 
brak zbytu towarow, marnotrawstwo sit i srodkdw, nie jasna polity ka celna, 
zjawiska patologiczne -  to tylko pobiezny katalog problemow skladajecych 
siQ na kwestiQ agrarne w Polsce. W arto tu dodac, ze stowarzyszenie Polski z 
E W G  to jednoczesnie zagrozenie dla bogatych (w por6wnaniu z naszymi 
chlopami) farmerow we Francji, w Niemczech czy Beneluxie. Trudno ocze
kiwac, aby konieczne dla integracji zjednoczenie z E W G  dalo jakies powaz- 
niejsze szanse dla chlopow.

Niedawno na przyklad Australijczycy chcieli kupic w Polsce sto tysiQcy 
ton mleka w proszku. O kazalo si$ to niemozliwe, poniewaz chlopi wybili 
krowy. Chlopi siQ wyzywie, ale trudno liczyc na nich w dynamicznym two- 
rzeniu gospodarki rynkowej. Jedyny atut polskiej wsi -  zdrowa zywnosc, 
jak doted jest bardzo stabo eksponowany w kontaktach zagranicznych.

Trudno rowniez oczekiwac, aby inteligencja w swojej wi^kszosci byla 
motorem nowego ustroju. Wi^kszosc inteligencji wyksztalcila siQ w systemie 
planowego produkowania kadr dla gospodarki socjalistycznej. Dotyczy to 
np. kilkudziesiQciu tysi^cy ekonomistow. Wi^kszosc z nich musi przekwalifi- 
kowac si^, zdobyc no we wiadomosci i doswiadczenia, a to wymaga czasu. 
Na razie duza cz^sc inteligencji jest zdezorientowana i podlega procesom
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redukcji z jednej strony, a z drugiej, ograniczeniom w sferze budzetowej. 
Zmiany zaehodz^ bardzo szybko, ludzie trae^ pracQ, nie wiedz$, dlaezego 
przestaj^ bye potrzebni, nie wiedz<j, co robic dalej i czym siQ zaj^c. A  wi^c 
czekaj^. Tak si$ dzieje w calej Polsce, z wyj^tkiem Warszawy, ktora jako 
centrum jest nietypowa. Centrum tworzy miejsca pracy, daje szanse zmian, 
ktorych brak na tzw. prowincji. Potem Centrum siQ dziwi, ze „prowincja" w 
wyborach do Sejmu i Senatu glosuje inaczej, niezgodnie z jego zyczeniami.

GospodarkQ rynkow^ w paristwach Europy Zachodniej tworzy i umacnia 
przede wszystkim s t a n  s r e d n i .  Tworzy go wlasciciele maj^tku produk- 
cyjnego -  przedsi^biorcy, akcjonariusze, i wlasciciele papierdw wartoscio- 
wych, menedzerowie oraz inteligencja. G r u p y  t w o r z ^ c e  s t a n  s r e d n i  
n a  Z a c h o d z i e  s$ n i e p r z y s t a w a l n e  d o  d o t y  c h c z a s o  w e  j 
s t r u k t u r y  s p o l e c z n e j  w P o l s c e .  Nawet robotnicy zatrudnieni w za- 
chodnich zakladach paristwowych prezentujs inn^ kulture pracy i poziom 
zamoznosci. Stan sredni tworzyl si  ̂ w gospodarce rynkowej przez cate dzie- 
siQciolecia poprzez oszcz^dzanie, rzeteln^ pracQ, odpowiedzialnosc za wyni- 
ki, szacunek wobec klienta, punktualnosc, terminowosc, jakosc. Cechy te 
wprawdzie daj$ si$ zauwazyc i w Polsce, gdzie nie brakuje ludzi sumien- 
nych, ale wci^z ich za malo.

Tak wi^c stan sredni w Polsce trzeba budowac od podstaw. Jestesmy w 
tym szczQsliwym polozeniu, ze mielismy zawsze zal^zki prywatnej inicjaty- 
wy, kt6ra i dzis jest widoczna, czego nie bylo w ogole w Z S R R . Tworzy ona 
dzis jednak zr^by kapitalizmu zachlannego, spekulacyjnego, szukaj^cego 
latwego zysku. Tuz obok widac r6wniez tradycyjne polskie rzemioslo, szu- 
kaj^ce swojej szansy, broni^ce siQ przed upadkiem i mog^ce stosunkowo 
szybko awansowac. Rzemioslo jednak jest rozbijane przez brak korzystnej 
polityki wobec stanu sredniego.

PERSPEKTYW Y

Warstwy spoleczne, gospodarczo nosne, potrzebuj^ nowej filozofii war
tosci. Nast^pi odejscie od naiwnego egalitaryzmu, oferowanego przez socja- 
listyczne paristwo, na rzecz nowej ideologii -  fetyszu konsumpcji. Na razie 
w modelu gospodarki rynkowej niczego m^drzejszego nie wymyslono. Kon- 
sumpcja juz tworzy nierownosci. Zreszt$ istnialy one zawsze, dzis widac je 
z cala ostroSciz*, gdy dowiadujemy sie, ze pensja profesora uniwersytetu wy- 
nosi okolo 2,5 mln zl, urz^dnika w ministerstwie 4-5 mln, a buchaltera w 
zagranicznej firmie w Warszawie -  9 mln (listopad 1991 r.).

Brakuje wizji jako akceptowanej powszechnie koncepcji rozwoju doce- 
lowego i brakuje programow cz^stkowych, ucielesniaj^cych wazne idee. Nie 
chodzi przy tym o utopie. Gospodarka socjalnorynkowa wymaga nie tylko 
koncepcji monetarystycznych, sk^din^d waznych, gdyz ucz^cych racjonalno-
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sci ekonom icznej. Rownie wazne sy zagadnienia spoleczne pod wspolny na- 
zwy polityki socjalnej, powiyzanej z gospodarky. Roly polityki socjalnej 
bylo zawsze lagodzenie napiyc oraz wsp6ldzialanie w tworzeniu nowego 
ladu. Sy to doswiadczenia nie tylko zagraniczne, ale i nasze z okresu dwu- 
dziestolecia miydzywojennego. Drogy negocjacji i rokowari, z pomocy pari
stwa jako arbitra, tworzono mozolnie nowy lad. Zasady organizujycy ten 
lad bylo uczestnictwo spoleczeristwa, a wiyc postawa przeciwstawna bierno-
sci. Dzis trzeba poprzez gospodarky wciygac ludzi w dzialanie, uczyc podej- 
mowania ryzyka i odpowiedzialnosci.

Zm ienila siy sytuacja w Europie. W  wyniku rozpadu Z S R R  powstajs 
nowe paristwa. Tendencje separatystyczne sy bardzo silne rowniez w innych 
krajach Europy. Powstajy zagrozenia polityczne i ekonomiczne, kt6re byly 
nieznane przynajmniej kilku pokoleniom politykow. Sytuacja, jaka powsta- 
je , wymaga nowego ladu europejskiego, porzydkowania gospodarki i two- 
rzenia nowych wiyzi w Europie Wschodniej. Drogi do niej prowadzy przez 
PolskQ, ktora jest dla tych krajow swoistym „poligonem” gospodarczym. 
Jezeli nam siy nie uda, to proces reform w Europie Wschodniej bydzie za- 
grozony. Dzis nie ma planu odbudowy Europy Wschodniej na miary nowe
go planu Marshalla. Grozi to wojny, poniewaz nowe paristwa startujy od 
zera, w warunkach szalejycej inflacji. (Zarobki w dawnych krajach ZSRR 
wynoszy ok. 4-5 dolarow na glows miesiscznie).

Uwazam, ze p r o g r a m  b u d o w n i c t w a  m i e s z k a n i o w e g o  mogt- 
by dla tej czQsci Europy stanowic punkt wyjscia dla ozywienia gospodarcze
go z udzialem malego biznesu. Sy ludzie i tani surowiec, po trzeba jedynie 
nowego systemu finansowania, ktory by stymulowal rozwoj i zabezpieczal 
podstawowy potrzebQ zyciowy, jaky jest mieszkanie. Miliony mieszkari po- 
trzebne sy dla ludzi nie tylko w Polsce. W ycofujyca si$ armia radziecka 
bydzie potrzebowac mieszkari w skali m asowej. Budownictwo mieszkaniowe 
moze ozywic koniunkturQ w innych dzialach gospodarki, a takze absorbowac 
bezrobocie, zmniejszajyc jego rozmiary. Drugim programem moze bye eko- 
logia. Degradacja srodowiska naturalnego wymaga podjycia radykalnych 
dzialari w roznych obszarach z udzialem zagranicy.

Uwazam, ze potrzebne jest nam myslenie europejskie, wykraczajyce 
poza lokalne problemy, chocby dlatego, ze nowych zagrozeri, jakie powsta
jy , nie damy rady sami rozwiyzac.

Aspirujemy do p a r t n e r s t w a w  Europie na drodze rozsydnych propo- 
zycji tworzenia nowego ladu w tej czQsci kontynentu. Polska nagle staje sis 
paristwem, ktore dziyki wczesniejszym reformom i panujycej tu stabilizacji 
moze bye przykladem do nasladowania dla Ukrainy, Bialorusi i innych. Mo
zemy tam przenosic doswiadczenia, pomagac zagospodarowac przestrzeri 
wolnosci, bo znamy lepiej niz Zachod ludzi, jezyk, zwyczaje, kulturQ i 
mamy lepsze kontakty w dawnym Z S R R .
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Na rzecz „Nowego ladu" na Wschodzie powinnismy dzialac z udziafem 
stanu sredniego obecnego juz na Zachodzie. Na maiy biznes czekaj? ludzie 
w Polsce i w bylym Z SR R .

Styczen 1992 r.


