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zamiast „od redakcji”

ymczasem mój ulubiony serek 
jest dro!szy o prawie 30 % ni! 
ubieg"ej wiosny, pr#d szybuje 

tak, !e nie op"aca si$ nim pie%ci& i do-
s"ownie ka!dy towar codziennego u!yt-
ku staje si$ luksusem. Je!eli cofniemy si$ 
o 10 lat, oka!e si$, !e mamy do czynienia 
z ponaddwukrotnym wzrostem cen. Nie 
dysponuj$ twardymi danymi, ale pami$-
tam, !e wydaj#c 200 z" na zakupy, zape"-
nia"em nimi prawie ca"y kosz, a teraz le-
dwie przykrywam dno.

Wizyta w sklepiku osiedlowym prowa-
dzi do smutniejszych wniosków. Ka!dy 
zapewne zna to uczucie, kiedy przy kasie 
zostawi" stówk$, a przychodz#c do domu 
wy"o!y" dobra na stó" i by"o tego tyle,  
co nic…

Wiem, !e do inflacji licz# si$ te! lo-
komotywy i pasza dla kanarków. S# te! 
zabawki dla bogatych, jak cho&by sprz$t 
hi-fi z wy!szej pó"ki. Pomijaj#c fakt, !e 
to jedne z niewielu przedmiotów, które 
przynajmniej staraj# si$ utrzyma& ja-
ko%&, widz$ tu wr$cz !erowanie stada 
wilków. Dos"ownie ka!dy nowy model 
kolumn, wzmacniacza czy gramofonu 
uznanej firmy jest wyra'nie dro!szy 
od poprzednika. Dlatego czekanie na 
nowo%ci jako% przesta"o nie%& ze sob# 
emocje. Nast$pca MA7000 mo!e b$dzie 
i lepszy, ale pewnie McIntosh zawo"a 
za niego 50 tysi$cy. Kolejny przyk"ad – 
Tempo VI. Cena: 12000 z". Dzisiaj to ju! 
okazja, jak nowe futro w lumpeksie, bo 
Tempo 25 (ta sama obudowa, inny twe-
eter) to ju! 16000 z". Pomijaj#c, !e uwa-
!am „szóstk$” za kolumn$ lepsz#, to a! 
si$ boj$ premiery Tempo VII. „Najbied-
niej” przyjdzie za nie zap"aci& 20000 z", 
cho&by zmienili tylko kilka oporników 
w zwrotnicy. 

Z drugiej strony, mamy plastikowe 
„%cierwo” z marketów, w postaci kom-
pletnych systemów do kina domowego 

czy odtwarzaczy DVD za 99 z". Te po-
wstaj# na razie w Chinach, ale oby%my 
nie prze!yli po raz drugi przypadku 
Hondy. Na pocz#tku samochody tej 
firmy uznawane by"y w USA za szajs, 
a teraz wygrywaj# z markami, które 
wówczas uznawano za luksusowe. Dzi-
siaj napis „Made in China” budzi mie-
szane uczucia, ale poczekajmy 10 lat.  
Z niepokojem odnajduj$ w mediach in-
formacje o konieczno%ci inwestowania 
w Afryce. Za stary wróbel jestem, by 
uwierzy&, !e wyp"ywa ona z humani-
stycznych pobudek. A je!eli ten rynek 
penetruj# Chi(czycy, to zapala mi si$ 
czerwona lampka. By& mo!e si"a robo-
cza w Pa(stwie )rodka staje si$ ju! za 
droga i trzeba szuka& innych opcji, aby 
supermarkety mog"y dalej organizowa& 
promocje? Je!eli moje s"owa si$ spe"- 
ni#, w nieodleg"ej perspektywie mo!e-
my oczekiwa& powiedzenia: „solidna 
chi(ska robota”. Natomiast wi$kszo%& 
sprz$tu, a potem ju! ka!da koszulka, 
zegarek czy lampka b$d# nosi& sygna-
turk$ „Made in Africa”. Z jednej strony 
– gwarantuje to dalszy „!er dla skner”;  
z drugiej – tam przenios# produkcj$ 
równie! „brytyjskie legendy hi-fi”, co 
nie przeszkodzi im coraz wy!ej ceni& 
swoje produkty.

Jak temu zapobiec? Najpro%ciej, boj-
kotuj#c pierwsze jaskó"ki nowego i ich 
nie kupuj#c. Ja mam jednak inn# teori$, 
powiedzmy, !e nakre%lon# z wi$kszym 
rozmachem.

Problemy *rm i szarych ludzi wyni-
kaj# z zad"u!enia. Wszystkie kraje ton#  
w d"ugach. Klasa %rednia bogatych spo-
"ecze(stw z eleganckich domów przeno-
si si$ pod mosty. I dziwi mnie, !e „nikt” 
nie wie, dlaczego. Historia ka!dej niemal 
cywilizacji wskazuje, !e tam, gdzie by"a 
lichwa, pojawia"o si$ z"o, n$dza i wojny. 
Dlatego przez wi$kszo%& historii ludzko-

%ci by"a ona zabroniona, a czasem nawet 
karana %mierci#. Bo do czego ona pro-
wadzi?

Jaki% czas temu „powa!ny o%rodek 
naukowy” wyliczy" "#czne zad"u!e-
nie wszystkich krajów i ludzi z osobna 
na trzykrotn# warto%& naszego globu.  
Z podatkami, przedsi$biorstwami, grun- 
tami, z"o!ami surowców itp. Pojawia si$ 
wi$c pytanie: jak „uczciwie” sp"aci& ten 
kredyt? Oczywi%cie, mo!na sprzeda-
wa& tak!e ludzi (siebie, rodzin$, dzieci,  
podatników-obywateli), ale rosn#ca 
góra odsetek szybko sprawi, !e dojdzie-
my do punktu wyj%cia. To tylko kwestia 
czasu.

I tutaj rodzi si$ mój pomys" na napraw$ 
sytuacji ekonomicznej %wiata. W ostat-
nim czasie wiele si$ mówi o odkrywaniu 
planet, na których mo!e istnie& !ycie. 
Sprawa przyspiesza, bo coraz cz$%ciej 
mówi si$ o „Ziemi 2”, na któr# mo!na 
by polecie&. Szacunki wskazuj#, !e takie 
Ziemie znajduj# si$ coraz bli!ej. Wierz$ 
w pot$g$ ludzkiego umys"u, wi$c podró! 
to zapewne równie! kwestia czasu. Wo-
bec tego nale!y zintensy*kowa& wysi"ki, 
odnale'& kilka go%cinnych planet i trzy 
przekaza& obecnym wierzycielom. D"ug 
b$dzie sp"acony i mo!na zaczyna& od 
pocz#tku.

Najlepszy scenariusz zak"ada"by s*-
nansowanie w formie odsetek od od-
setek lotu do nowych %wiatów lichwia-
rzom. By"oby to jednak zbyt okrutne. 
Bo nawet gdyby by"y to krainy mlekiem 
i miodem p"yn#ce, poumieraj# z g"o-
du. Sami bowiem nic nie produkuj# i s#  
w stanie egzystowa& tylko na bazie dóbr 
wytworzonych przez innych. 

Pozostaje rozwi#zanie dora'ne. Po-
!yczy& Afryce 100 ton zadrukowanego 
papieru, a potem niech byli wojownicy  
i koczownicy zasuwaj# 12 godzin dzien-
nie za misk$ ry!u i odsetki od „pomocy”. 
To pozwoli wyprodukowa& kolejne mi-
liony plastikowych samograjów za 100 
z", które b$dziecie mogli kupi& na raty. 
Na ni!sze ceny bym jednak nie liczy", 
bo im wi$cej pieni$dzy w obiegu, tym 
mniejsza ich warto%&.

Maciej Stryjecki
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