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Za 10 lat też  będziemy kupować  zanieczyszczone mleko, benzynę na kartki i 

polować  na papier toaletowy. I chociaż  produkcja globalna wzrośnie, nadal nie będzie 

można kupić  akurat tego, co klient potrzebuje. Po 5 latach wprowadzania reformy 

sposób działania systemu zmienił się z nakazowo-rozdzielczego na perswazyjno-

rozdzielczy, ale trwa dalej jałowy bieg produkcji dla produkcji, a procesy produkcji i 

inwestycji nie zostały poddane weryfikacji rynku. Utrwala się system rozdzielnictwa i 

wadliwych mechanizmów alokacyjnych, powiększa zakres dotacji i przejmowania 

dochodów przedsiębiorstw przez budżet, wzrasta nierównowaga, inflacja osiągnęła 

blisko 20%. 

Jest oczywiste, że u źródeł kryzysu gospodarczego leżą w znacznej mierze 

kryzysogenne struktury polityczne: system rządów oparty na przymusie i policyjne 

walce z przepływem informacji, brak mechanizmów rzeczywistej reprezentacji. Za 

nierealne uważam jednak żądanie usunięcia najpierw źródła kryzysu politycznego, a 

dopiero potem realizację rzeczywistej reformy gospodarczej. Kryzys gospodarczy 

trzeba zacząć  rozwiązywać  już  teraz, bez względu na istniejące napięcia polityczne. 

Jest to konieczność  praktyczna i być  może jedynie moż liwa obecnie platforma 

porozumienia narodowego. Powstaje jednak pytanie, czy do przeprowadzenia 

radykalnych zmian systemu gospodarczego wystarczy pełna realizacja „Kierunków 

Reformy Gospodarczej” – oficjalnego programu z 1981 r.? Moim zdaniem nie. Z dwóch 

powodów. 

Po pierwsze – mamy do czynienia z inną gospodarką, innym społeczeństwem i w 

pewnym sensie z innym system politycznym. Reforma musi rozwiązać  nowy układ 

równań: narastającą lukę technologiczną i cywilizacyjną, poważne zmniejszenie udziału 

Polski w międzynarodowym rynku towarowym, stałą inflację i nierównowagę, 

dekapitalizację majątku trwałego, konieczność  zmiany struktury produkcji przy 

jednoczesnym braku środków na tę zmianę, coraz większe zainteresowanie ludzi 

działalnością gospodarczą w sektorze pozapaństwowym. 

Po drugie – płaszczyzna intelektualna „Kierunków” zawodzi. Stworzone na bazie 

projektu rządowego i rozszerzone o postulaty społeczne, są wynikiem kompromisu 

politycznego, co zaważyło na spoistości artykułowanej platformy reform. Specjaliści 
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widzieli jej luki, ale wówczas nie wyglądały one tak groźnie, a wieloznaczność  

sformułowań wydawała się wręcz korzystna. Po 13 grudnia2, kiedy wszelkie dyskusje 

ucięto, nic już  nie dało się naprawić . Dlatego uważam za konieczne ponowne 

przemyś lenie założeń, na których opierały się koncepcje reform z 1980/81. Jest to 

niezbędny wstęp do dyskusji nad nowym programem. 

Chciałbym tu zakwestionować  kilka pewników, które legły u podstaw reformy. 

Oto one: 

1) Gospodarka –to przede wszystkim sektor państwowy 

Tam wytwarza się przeważająca część  dochodu narodowego, zakumulowany 

jest olbrzymi majątek produkcyjny, tam jest cały, śpiący tylko, potencjał rozwojowy, 

przedsiębiorczość , talenty, inicjatywy. Serce zaś  gospodarki to państwowy przemysł. 

Tam jest miód i orzechy. Reszta – spółdzielczość , inicjatywa prywatna – to tylko 

margines. Wystarczy zreformować  przemysł państwowy, a reszta sama się już  dokona! 

Większość  rozważań nigdy nie wyszła poza industrialną wizję kraju. Polska pełna hut i 

kominów – tego ruch „S” też  nie zakwestionował. Twierdzą „S” była przecież  Stocznia 

Gdańska, Huta Lenina, Ursus… przedsiębiorstwa, które w takiej formie – przy 

rynkowym wariancie reformy – być  może w ogóle nie powinny istnieć . 

Po 5 latach okazało się, że to właśnie marginesy są najbardziej dynamiczne. 

Najmniejszy spadek wykazuje produkcja rolna w gospodarkach chłopskich, a 

największą dynamikę tzw. pozarolnicza gospodarka nieuspołeczniona. Cały sektor 

prywatny (łącznie z rolnictwem) daje ok. 20% dochodu narodowego i zatrudnia ok. 28% 

wszystkich pracowników, przy czym liczba ta stale rośnie. Dalej jednak dyskusje 

wałkują problem mierników działalności państwowego przedsiębiorstwa 

przemysłowego, wszystko inne uważając za „specyfikę”. 

2) Podstawowym podmiotem gospodarczym jest przedsiębiorstwo państwowe 

Jeś li obmyś limy ustawową formułę gwarantującą samodzielność  i 

samorządność , to wreszcie ruszymy z miejsca. Wzrośnie produkcja, jakość , wzrosną 

płace realne… 

Otóż  nie ruszymy. W założeniu tym bowiem jest kilka wątków wymagających 

rewizji. Po pierwsze chodzi o formułę przedsiębiorstwa w ogóle, nie tylko państwowego 

– o to, by każdy podmiot gospodarczy, bez względu na rodzaj własności, był 

traktowany jako „przedsiębiorstwo” i miał takie same uprawnienia. Koniec z 

tworzeniem specjalnych reż imów prawnych dla poszczególnych sektorów. Na rynku 

wszyscy mają równe prawa. 

Po drugie: przedsiębiorstwo państwowe nie jest w pełni podmiotem 

gospodarczym. Autentyczny podmiot musi mieć  własny majątek (a więc jakiegoś  
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indywidualnie czy kolektywnie okreś lonego właściciela), ponosić  ryzyko kapitałowe, 

mieć  przedsiębiorcę, który dąży do optymalizacji nakładów w stosunku do efektów i – 

co chyba najważniejsze – sam decydować  o rozpoczęciu i zaprzestaniu działalności. 

Dlatego podstawowy problem przedsiębiorstwa państwowego to gwarancję 

własnościowe jego autonomii. Dziś  jest to twór w znacznej mierze „pusty” 

ekonomicznie, za który ryzyko majątkowe ponosi w ostatecznym rachunku budżet 

państwa, ryzyko warunków pracy i płacy – pracownicy, a nietrafienia produkcji w 

potrzeby – nabywcy. 

3) Problemem wymagającym ponownego przemyś lenia jest rola samorządu 

w ekonomicznej konstrukcji przedsiębiorstwa. Przede wszystkim nie jest on 

niezbywalną cechą przedsiębiorstwa w ogóle. Jest to rozwiązanie tylko dla pewnej 

klasy podmiotów, a mianowicie dla przedsiębiorstw państwowych. 

Udział załogi w zarządzaniu na pewno wart jest utrzymania, ale musimy 

wyraźnie okreś lić , czy samorząd jest przede wszystkim instrumentem walki o 

efektywność  ekonomiczną przedsiębiorstwa, czy urządzeniem do rozwiązywania 

problemów społecznych. Fakt, że jest to jedyny wątek, który w bezosobowej wizji 

reform odwołuje się do kondycji człowieka, godności osoby ludzkiej, przemawia za tym, 

że istotne walory kierunku samorządowego leżą w warstwie pozaekonomicznej. 

Rozważając ekonomiczną konstrukcję samorządu musimy pamiętać , że tytuł do 

udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem może dawać  fakt, że jest się pracownikiem, 

albo fakt, że jest się właścicielem czy współwłaścicielem. Są to różne uprawnienia i nie 

wolno ich mieszać . Można dość  szeroko zakreś lać  prawa pracowników do 

współdecydowania (opiniowanie, konsultowanie, nawet prawo veta), ale istnieje pewna 

klasa decyzji, do których uprawnia tylko legitymacja własnościowa: ostateczny głos ma 

ten, kto ponosi ryzyko finansowe. Obecna konstrukcja kompetencji samorządu  jest – z 

ekonomicznego punktu widzenia – na dłuższą metę nie do obrony, przyznaje bowiem 

reprezentacji pracowniczej, nie posiadającej praw do kapitału przedsiębiorstwa, 

istotne uprawnienia własnościowe. Nie jest więc przypadkiem, że w praktyce te 

uprawnienia nie są realizowane. 

Czy więc należy zgodzić  się na oddanie ich biurokracji państwowej? Nie, trzeba 

szukać  rozwiązań, które umoż liwią choćby częściowe powiązanie z własności, a to 

oznacza jakieś  związanie dochodów pracowników z ryzykiem kapitałowym. Nie chodzi 

tylko o indywidualne akcje pracownicze, trzeba pomyś leć  o zupełnie o nowych 

rozwiązaniach: o wydzierżawianiu np. pewnych kompleksów majątku produkcyjnego 

samoorganizującym się grupom pracowniczym, które zawierałyby umowę z organem 

państwowym gwarantując okreś loną produkcję i czynsz dzierżawny; o moż liwości 

oddolnego wydzielania produkcję i czynsz dzierżawny; o moż liwości oddolnego 

wydzielania przedsiębiorstw z już  istniejących; o wprowadzaniu akcji pracy, którymi 

dysponowałaby w imieniu załogi rada pracownicza. W każdym razie kierunek 



	 	 	
rozważań ekonomicznych to schodzenie samorządów w dół, dzielenie przedsiębiorstw 

na części i samodzielne brygady oraz wiązanie pracowników z ekonomicznymi 

wynikami pracy zespołowej. Pracownicy sami powinni decydować , czy chcą mieć  

większe uprawnienia i ponosić  ryzyko, czy też  tylko świadczyć  pracę okreś laną przez 

przedsiębiorcę. 

Ekonomiczna konstrukcja samorządu czeka na rozwiązanie, natomiast 

pozaekonomiczne racje – sama zasada demokratycznego wyboru przedstawicieli, 

kompetencje kontrolne, opiniujące i inicjujące oraz kompetencje w dziedzinie 

warunków pracy i płacy – są poza dyskusją. 

4) Gospodarka polska jest bogata, tylko ź le zarządzana. 

Mamy pełno rezerw, surowców (np. węgiel), starczy je tylko odblokować  przez 

prawidłowy system zarządzania i już  ruszamy. W programach milcząco zakładano, że 

podstawowym problemem nie jest sam strumień zasilania, lecz jego kierunek: zasady 

alokacji inwestycji, rozdziału materiałów i środków produkcji – a więc nie „co” i „skąd”, 

ale „komu i na jakich zasadach”. Rozumowano tak: mamy klocki (przedsiębiorstwa 

państwowe) i możemy mieć  środki na przebudowę struktury gospodarczej, wystarczy z 

tego ułożyć  inną układankę. 

Tymczasem nie bardzo mamy klocki: strumień środków raptownie się urwał 

(kredyty) i nic nie zapowiada jego zwiększenia. Przeciwnie, skutki dekapitalizacji 

majątku produkcyjnego i infrastruktury, a także spłata długu zagranicznego dopiero 

przed nami. Mamy rozwiniętą produkcję dla produkcji, ale całe pustynie w podaży 

artykułów na potrzeby ludności. Nie ma piekarń, wytwórni cegieł, zakładów 

przetwórczych mleka, serów, owoców, 40 lat budowaliśmy państwo industrialne, 

wszystkie środki poszły w huty i stocznie, w Ursus, Bogdankę, Bełchatów. A Ursus 

potrzebuje dalszych kredytów i dewiz – nie stać  nas więc na budowę mleczarni, choć  

Polska jest jednym z europejskich rekordzistów w produkcji mleka. 

Podstawowy problem na dziś , to nie dokąd i według jakich priorytetów kierować  

środki rozwojowe, ale z czego rezygnować . Tymczasem utrzymuje się na siłę 

ewidentnie nieopłacalne przedsięwzięcia tłumaczą to tym, że nie można wyrzucić  ludzi 

na bruk tylko w imię jakichś  koncepcji rynkowych. Jest to oczywista demagogia. Po 

pierwsze, zatrudnianie ludzi w nieefektywnych przedsiębiorstwach powoduje ich w 

przedsięwzięciach społecznie użytecznych – jest pół miliona oficjalnie 

zarejestrowanych wolnych miejsc pracy. Po drugie, albo pracownicy z powodu niskich 

płac sami uciekają z bankrutującego przedsiębiorstwa, albo sztuczne podnoszenie płac 

powiększa jeszcze jego deficyt. Po trzecie, po co w ogóle wprowadzano PFAZ (obecnie 

podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń), jeżeli nie wykorzystuje się go na 

preorientację zawodową? Nie dajmy się zwariować , gdyby nasz system był bardziej 

produktywny, to realna wartość  zasiłków dla bezrobotnych i czas na 

przekwalifikowanie się byłaby wyższa niż  obecnie niektóre płace. 



	 	 	
5) Reforma musi łączyć  planowanie z rynkiem, 

nie można więc nigdzie wprowadzić  runku w pełnym zakresie. Ten kolejny 

kompromis polityczny spowodował szczególnie poważne nieporozumienia: a) Nawet w 

fachowych dyskusjach myli się dwie rzeczy: „zakres” rynku (tzn. sfera poddana 

reż imowi rynkowemu) i „głębokość” wprowadzenia reguł rynkowych. Można i trzeba 

dyskutować  tylko nad tą pierwszą. Czy np. ludzie chcą, żeby za zarobione pieniądze 

można było kupować  nie tylko chleb i marynarkę, ale samochód i mieszkanie? A może 

także wysokokwalifikowaną usługę lekarską, a może prywatne nauczanie? A jeś li tylko 

pewien procent chce, to czy stworzyć  dla nich oficjalną (nieoficjalna i tak powstanie) 

enklawę? 

Druga kwestia jest zupełnym nieporozumieniem. Nie można wprowadzać  rynku 

w połowie, albo w ¾. Rynek to skomplikowane urządzenie umoż liwiające porównanie i 

wycenę wszystkich elementów danego przedsięwzięcia w pieniądzu i wybór 

najlepszych kombinacji. Nie można wprowadzać  wolną cenę na akumulatory, a 

rozdzielać  opony, pozwolić  przedsiębiorstwu budowlanemu nabyć  samochód, ale 

zostawić  przydziały na dźwigi. Nie można wyłączać  z rynku (co zrobiono 1983 r.) rynku 

pracy, dewiz itd. W realizacji obecnej reformy nigdy nawet w najmniejszej enklawie nie 

wprowadzono w sektorze uspołecznionym pełnej moż liwości porównania wszystkich 

nakładów i efektów w pieniądzu. Każda przeszkoda administracyjna psuje rynek. Jeś li 

np. przepisy podatkowe, budowlane etc. utrudniają powstawanie nowych mleczarni, 

piekarni, masarni, a więc jeś li zahamujemy podaż , a ilość  pieniędzy w rękach nabywców 

się zwiększy, to ceny muszą pójść  w górę. Tak właśnie dzieje się u nas, a propaganda 

wmawia ludziom, że to skutek reformy rynkowej i natychmiast odzywają się żądania 

kontroli zysków i cen w imię sprawiedliwości oraz przydziału podstawowych surowców 

„najbardziej potrzebującym”. Dyskutujmy więc o zakresie rynku, ale prawdziwego – nie 

na pół gwizdka. 

b) Drugie nieporozumienie „kojarzenie planu  z rynkiem” płynie – jak mi się 

wydaje – ze świadomościowych ograniczeń reformatorów. Wymyś lili oni, że rynek i 

planiści mają sobie pomagać , że Komisja Planowania i ministerstwa obserwując rynek 

będą go poprawiać  okreś lając „parametry” i „reguły gry”. Mechanizm jednak nie działa, 

zmienia się więc kolejno reguły: stopę podatkową, preferencje na surowiec – i nic, 

przedsiębiorstwa nie reagują. Nie reagują, bo logiki planu i rynku są różne. Wartość  

rynku polega właśnie na tym, że jest urządzeniem samosterującym. Można je 

ograniczyć  w pewnych strefach, pobudzać  (choć  jest to trudne) pewne procesy, ale nie 

da się nimi zarządzać . 

6) Wiara w moc prawa i ustaw 

„Kierunkom” towarzyszyło założenie, że prawem da się naprawić  gospodarkę. 

Regulacja ustawowa podstawowych rozwiązań była posunięciem koniecznym, 



	 	 	
naturalną reakcją na bezprawie w gospodarce lat 70-tych. Lęk przed niejawnymi 

okólnikami spowodował jednak „przechył prawny”. Uznano, że cała działalność  

gospodarcza musi być  -  w imię praworządności – regulowana drobiazgowo przepisami. 

Naprodukowano mnóstwo ustaw (jak się okazuje ranga ustawy nie gwarantuje 

bynajmniej trwałości regulacji – vide ostatnie projekty zmian). A gospodarka to 

przecież  żywy system opierający się na przedsiębiorczości i interesie, prawo 

stanowione częściej jej szkodzi niż  pomaga. Dlatego prawdziwy wybór to: ile tego 

prawa ma być , aby jak najmniej przeszkadzało inicjatywie podmiotów gospodarczych. 

7) Państwo w gospodarce: ile tego i po co? 

Filozofia obecnej reformy zakładała: wystarczy zmienić  złych i 

niekompetentnych rządców pozyskać  państwo dla idei reformy, a dalej potrzebna tylko 

stanowczość , konsekwencja i kontrola społeczna. 

Koncepcja państwowej reformy przyjmuje, że państwo musi być  obecne w całej 

gospodarce. Dyskusji podlega tylko, ile ma być  ministerstw i jakimi narzędziami mają 

się posługiwać . Otóż  nie jest to wcale takie oczywiste. Gospodarka – to sfera potrzeb, 

interesów, przedsiębiorczości, wzajemnych świadczeń. Państwo – to sfera przede 

wszystkim władzy i przymusu. Są to odrębne systemy, które potrzebują się wzajemnie, 

ale istnieją w pewnej mierze autonomicznie. Władza państwowa w gospodarce jest 

głównie negatywna – może w o wiele większym stopniu hamować  różne procesy, niż  je 

stymulować . Sądzę, że przyszłej fali reform będzie towarzyszył postulat nie tylko 

odpolitycznienia gospodarki ale jej odpaństwowieni. Problem jest tylko, jak dalece: a 

więc proporcje gospodarki mieszanej, wielosektorowej i nieprzekraczalny zakres 

uprawnień aparatu państwowego. 

8) Reforma a państwo opiekuńcze 

Nie można zrezygnować  z opiekuńczej roli państwa – takie było oficjalne 

założenie – państwo leczy, dotuje, dokłada. Tylko z czego? Nigdy z tymi świadczeniami 

nie było najlepiej, a doświadczenia ostatnich  lat są wręcz bolesne. Gdybyśmy sami nie 

troszczyli się o lekarstwa dla bliskich, nie rozwinęli systemu wzajemnych świadczeń (w 

miejscu pracy i zamieszkania), byłoby ciężko. Dlatego coraz powszechniej wyrażana 

jest nowa postawa: pozwólcie nam decydować , czy chcemy korzystać  z tej państwowej 

opieki, czy też  zorganizujemy ją sobie sami. Niech będzie wolno zakładać  prywatne 

przedszkola, kliniki, a nawet szkoły, tworzyć  prywatne fundusze emerytalne i 

ubezpieczeniowe. Batalia o przełamanie monopolu państwowego w tych strefach 

dopiero przed nami. 

Podsumowanie 

Kraj potrzebuje reformy dużo poważniejszej niż  realizowana obecnie przez 

ekipę rządzącą, ale także głębszej niż  ta, która w dosyć  prosty sposób przekłada 



	 	 	
postulaty dyskusji społecznej 1980/81 na język działań, jakie „rząd powinien zrobić”. 

Sprawiedliwy system płac i samorząd w fabrykach, a nawet wolne związki zawodowe 

nie wystarczają do radykalnej przebudowy struktury naszego majątku produkcyjnego, 

by wytwarzał on mniej dla przemysłu, a więcej dla człowieka. 

Żadne rozwiązanie nie gwarantuje sprawiedliwości samo przez się, ale powoli 

zaczyna kształtować  się myś lenie wiążące poczucie sprawiedliwości z rynkiem, a nie z 

rozdziałem przez państwowe i społeczne komisje z obowiązkowym udziałem 

przedstawiciela „organizacji politycznej”. Kupiłem, a nie „załatwiłem”, to zaczyna 

brzmieć  dumnie i wcale nie musi być  symbolem postawy nowobogackiej. Rynek daje 

wolność  wyboru pracy, towaru, mieszkania – jeżeli tylko na to zapracujesz. Jeś li ciągle 

jeszcze rozdziela on niektóre dochody niezgodnie z naszym poczuciem moralnym, to 

dlatego, że jest go za mało: tego nie wolno, tamto zabronione, za to cofnięcie koncesji. 

Błona rynkowa jest jeszcze nieelastyczna, ale powoli zaczyna tworzyć  się w najbardziej 

chorych miejscach gospodarki, na razie głównie w sektorze prywatnym. Jest to 

brzydkie urządzenie, bo trzeba mieć  pieniądze, ale jakże proste i efektywne w 

porównaniu z państwowym molochem. Czeka nas trudne przejście w system 

gospodarki mieszanej, zahamowanie inflacji i zrównoważenie gospodarki i budżetu ze 

wszystkimi konsekwencjami dochodowymi, konieczność  zwiększenia inwestycji w 

produkcji dla ludzi poważne ruchy na rynku pracy, bo wiele przedsiębiorstw nie 

powinno dalej istnieć , a te które staną się motorem napędowym w większości jeszcze 

nie powstały. Wreszcie, jeś li mamy otrzymać  niezbędne kredyty, musimy zacząć  

spłacać  pożyczki. Uczciwy polityk mógłby obiecać  narodowi tylko to, co Churchill 

społeczeństwu brytyjskiemu w 1940 r.: krew, pot i łzy. Ale by społeczeństwo na to 

przystało, trzeba odblokować  wszelkie inicjatywy, które służą uzdrowieniu gospodarki. 

Stoi przed nami szansa, że to właśnie Polska stanie się krajem choć  leżącym w 

obozie socjalistycznym, to z gospodarką rynkową, enklawą gospodarczą na styku 

obozów politycznych, gdzie obie strony mogą robić  dobre interesy. Enklawa taka 

byłaby obu stronom potrzebna do rozwiązań, które u nas stają się moż liwe, a przez 

długi czas nie będą moż liwe w ZSRR. Jeś li tej szansy nie wykorzystamy, staniemy się 

skansenem biedy i zacofania, gdzie społeczne komisje rozdzielają skarpetki w 

fabrykach, warunki życia przeczą ludzkiej godności, a jedyną szansą poprawy bytu jest 

emigracja czy praca za granicą.  Staniemy się Bałkanami w środku Europy, gdzie 

nienormalne warunki wyzwolą nienormalne reakcje, także polityczne. 

Dlatego trzeba zrewidować  mity i symbole, które przeszkadzają nam zrozumieć  

i nazwać  czas nadchodzących zmian. Musimy być  gotowi do stworzenia programu 

reform, który etycznie będzie kontynuacją postawy stoczniowców z Gdańska i 

Szczecina, górników z Jastrzębia – ale intelektualnie pójdzie dużo dalej. 
   


