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-Polska energetyka potrzebuje pilnej modernizacji. To ogromne sumy, które 
możemy zgromadzić przez koncentrację kapitału, aby kolejny raz nie zadłużać 
się za granicą. Do tego potrzebne będą narodowe czebole, podobne do Orlenu - 
stwierdził prof. Witold Modzelewski, "Gość Polskiego Radia 24". 
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W rozmowie Antoniego Trzmiela ze znanym prawnikiem i finansistą, obaj panowie 
omawiali m.in. historię prywatyzacji Petrochemii Płockiej i powstania Grupy Lotos 
oraz Orlenu. Witold Modzelewski przypomniał, że w latach 90. XX wieku, polska 
gospodarka stała się bardzo otwarta na świat. Ale nie potrafiła obronić choćby przez 
polityką celną ani jednej gałęzi gospodarki przed zachodnimi konkurentami. 
Neoliberalne podejście do sprzedaży wszelkich wartościowych firm, często za 
bezcen, była dla wielu zagranicznych firm podstawą do ich dalszej ekspansji nad 
Wisłą. - To była "trzecia grabież XX wieku", wciąż nie udało się oszacować strat dla 
Polski tego bezkrytycznego przyjmowanie neoliberalnych recept na modernizację 
postkomunistycznej gospodarki. Stale w polskich elitach władzy brakowało myślenia 
w kategorii strategicznej wizji przyszłości i obrony pozycji w świecie międzynarodowej 
gospodarki. A dziś historię, także naszą piszą Anglosasi - powiedział znany 
ekonomista. 
 



INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH

Materiały prasowe

Czebole jak Orlen ? 
- Jestem optymistą, bo dziś po 30 latach jednak dostrzegamy do czego doprowadziło 
bezkrytyczne wprowadzenie doktryny neoliberalnej. Musimy tworzyć silne, narodowe 
podmioty gospodarcze. Dziś władza zdaje sobie sprawę, że jej siła polityczna wynika 
z  obecnej pozycji polskiej gospodarki - stwierdził prof. Witold Modzelewski. W jego 
opinii polskie elektrownie, wybudowane jeszcze za E. Gierka, nie były 
modernizowane nie dlatego że ktoś ich nie lubił, tylko dlatego, że brakowało na to 
kapitału, a dziś ich kotły są zbyt wyeksploatowane. - Nie mamy własnych banków i 
dużych kapitałów, aby dokonać i sfinansować  niezbędną modernizację takiej 
"twardej wewnętrznej infrastruktury", jaką jest polska energetyka. Dlatego musi 
nastąpić zmiana myślenia o tworzeniu dużych, rodzimych grup kapitałowych, 
podobnych do południowokoreańskich czeboli. 
 
Demokracja największym osiągnięciem 30 lecia 
Witold Modzelewski uważa, że jednym z największych osiągnięć ostatnich trzech 
dekad, jest stale zakorzenienie się w polskim społeczeństwie reguł demokratycznych. 
-Polacy cenią demokrację, ale już nie samych polityków - stwierdził gość audycji 
Antoniego Trzmiela. Porównał  demokrację w III RP do okresu 20 lecia 
międzywojennego. Gdy w jego opinii demokracja, funkcjonowała tylko przez pierwsze 
4 lata II RP do zamachu majowego, bo potem wszystkie kolejne rządy były związane 
z obozem sanacji. - Dziś demokracja jest najważniejsza legitymacją do rządzenia i w 
tej sprawie Polacy są jednomyślni, niezależnie od ich poglądów politycznych - 
powiedział prof. Witold Modzelewski.  
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