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                     Polska inflacja i polityka�
                  ----------------------------------------�
           Pierwsza porcja podwyzek cen przewidzianych w zmienionym na skutek
         referendum programie wprowadzania reformy gospodarczej weszla w zycie.�
         Dalsze podwyzki maja nastapic w ciagu tego roku. Wsrod specjalistow
         krajowych, a takze - co trzeba szczegolnie podkreslic -  wsrod eksper�
         tow miedzynarodowych zajmujacych sie problememi gospodarczymi Polski
         panuje naogół zgodnosc co do tego,ze bez uporzadkowania cen i zdusznia
         inflacji nie bedzie mogl byc zrobiony zaden znaczacy krok ku zwieksze�
         niu sprawnosci naszej gospodarki, a wiec rowniez ku poprawie stopy
         zyciowej i wyplacalnosci Polski, jako dluznika.Kraj ma dzis niewatpli�
         wie realnie rysujaca sie szanse otrzymania wydatnego wsparcia finanso�
         wego z Zachodu pod warunkiem jednak ,ze stworzone zostana te wlasnie
         wstepne przeslanki poprawy sprawnosci ekonomicznej a wiec i wyplacal�
         nosci.Busines is Busines; nikt nie da dzis liczacych sie pieniedzy
         bez nadziei na pelne placenie przez Polske przynajmniej procentow od
         dlugu.To musi byc osiagniete jezeli kraj nie ma byc ekonomicznie zos�
         tawiony samemu sobie, czyli faktycznie na lasce i nielasce przyjaciol z
         bloku.A warto w tym miejscu zauwazyc,ze Zachod choc jestesmy mu winni
         o wiele wiecej jest zarazem bez porownania bardziej wyrozumialy niz
         Zwiazek Radziecki żądajacy kategorycznie wyrownania rachunku obrotow
         biezacych w bilansie platniczym juz w tym roku.�
           Porzadkowanie cen w konkretnej sytuacji nad Wisla jest rownoznaczne
         z ich podwyzka choc mozna sie spierac o to jak wysoka powinna ona byc
         i jaka technika przeprowadzona.W tej sprawie wielu ekonomistow opozy�
         cyjnych i nieopozycyjnych ma do obecnej operacji cenowej duze zastrze�
         zenia.Kierunkowo jednak jest ona zgodna z tym co powinno byc zrobione
         dla odblokowania reform od strony ekonomicznej.Pod warunkiem, ze u
         kresu tej operacji, czyli pod koniec roku przerwany zostanie taniec
         etykietek cenowych, a przynajmniej znacznie,znacznie zwolniony.Naprawa
         cen bowiem to jest ich podwyzka, a nie podwyzki. Ciagle podwyzki to
         wlasnie swiadectwo braku naprawy. Z tego punktu widzenia ostatnie piec
         lat poszly na marne wlacznie z gigantyczna operacja cenowa w roku
         1982. Z tego samego punktu widzenia wiadomosci o dodatkowych rekompen�
         satach przyznawanych tu i owdzie przez dyrekcje zakladow musza budzic
         uczucia mieszane. Z jednej bowiem strony rewindykacyjne naciski zalog
         sa zupelnie zrozumiale na tle braku odczuwalnej poprawy ogolnych
         warunkow zycia mimo wielu podwyzek cen,ktore - jak zapewniano w ubie�
         glych latach -mialy do tego prowadzic. Z drugiej strony naciski te w
         razie upowszechnienia sie doprowadza do likwidacji ekonomicznego
         efektu obecnej podwyzki cen poza koniecznoscia podwyzki nastepnej za
         jakis czas. Jest to bledne kolo, ktore trzeba przerwac. To przerwanie
         wymaga wprowadzenia scislej kontroli nad zasobami pieniadza w obiegu
         co jest rownoznaczne z powiedzeniem  "NIE" wszystkim ktorzy zglaszaja
         dodatkowe zapotrzebowanie wobec kasy panstwowej; wszystkim a wiec
         takze administracji panstwowej i gospodarczej.Otoz zrobic to mozna
         tylko po uksztaltowaniu wlasciwego tla politycznego.To stwierdzenie
         nie jest propagandowym sloganem lecz nieodparcie nasuwajacym  sie
         wnioskiem z analizy stanu rzeczy w Polsce.Nie ulega watpliwosci,ze
         dzisiaj podstawowym elementem tego tla musi byc wyrazny powiedzialbym
         wrecz skokowy wzrost zaufania spoleczenstwa do perspektyw kraju. To
         zas ma szanse stac sie dopiero wtedy kiedy ludzie przekonaja sie,ze
         przyszlosc Polski- bez wzgledu na to kto formalnie trzyma ster panst�
         wa-spoczela w reku ,nie powiem koalicji,moze lepiej kombinacji sil
         politycznych o wyzszej niz dzis wiarygodnosci.W Polsce sa wszystkie
         niezbedne dla takiej kombinacji skladniki i u glownych uczestnikow
         zycia politycznego narasta jak sie wydaje przekonanie,ze trzeba je
         polaczyc aby kraj wyrwac ze slepego zaulka.O narastaniu takiego prze�
         konania swiadczy i niedawna sprawa listu profesora Holzera do Generala
         Jaruzelskiego oraz do Lecha Walesy o ponowne nawiazanie rozmowy i nie�
         zwykly jak na szefa Zwiazku Zawodowego sposob w jaki Przewodniczacy
         "Solidarnosci" skomentowal reakcje spoleczne na podwyzke cen i zrozu�
         mienie, ktore wladze wykazaly w zwiazku ze spotkaniem przedstawicieli
         opozycji polskiej z Panem Whitheadem.��
         Od postepu w stwarzaniu takiej pozadanej sytuacji politycznej zalezaly�
         beda po pierwsze widoki na pokonanie inflacji to znaczy na unikniecie
         kolejnych wielkich podwyzek cen za rok,dwa,czy piec.Po drugie zalezalo
         bedzie od tego stworzenie lepszych gwarancji by obecne zmiany cen sta�
         nowily rzeczywiscie element reformy gospodarczej a nie jej substy�
         tut.Po trzecie wreszcie zalezala bedzie od tego wiarygodnosc Polski
         wobec ewentualnych kredytodawcow co amerykanski gosc o ktorym wspom�
         nialem wyzej powiedzial wprost.Krotko mowiac zalezaly beda od tego
         najwazniejsze sprawy polskie co najmniej w tej resztce wieku dwudzies�
         tego.�
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