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Nie wierzę w dużą reformę komunizmu 

Tak w sprawach polityki jak i ekonomii jestem fundamentalistą i w zasadzie nie 

wierzę w reformowalność  komunizmu. Komunizm można wcześniej zburzyć , niż  

upodobnić  do rozwiązań zachodnich, które się nam śnią po nocach. Nie wierzę w 

konwergencję, nie wierzę w moż liwość  upodmiotowienia politycznego społeczeństwa 

na miarę jego aspiracji ani w realność  dobrych substytutów systemu parlamentarnego. 

Nie wierzę wreszcie w reformowalność  ekonomiczną, w trwałe odejście od 

sowieckiego modelu gospodarki, od własności państwowej, w powrót rynku. 

Przywrócenie starych, sprawdzonych rozwiązań rynkowych, które komunizm 
zburzył nie jest w komunizmie moż liwe. 
 Komunizm jest przedziwną budowlą. Na pierwszy rzut oka jego organizacja 

wydaje się być  niesprawna, niestabilna, zgrzytająca. Uważna obserwacja tworzącej się 

w latach dwudziestych i trzydziestych gospodarki radzieckiej skłaniała wielu badaczy 

/m.in. L. Misesa/ ku twierdzeniu, że państwo o tak nienormalnej, nierynkowej 

gospodarce musi upaść . Po siedemdziesięciu bez mała latach system komunistyczny 

ma się względnie dobrze. Coraz większe zgrzytanie trybów bynajmniej nie przeszkadza 

ZSRR w odgrywaniu roli mocarstwa politycznego. Swoją stabilność  system 

komunistyczny zawdzięcza, jak sądzę, szczególnej organizacji dziedzin życia 

społecznego /na zasadzie monopolu/ oraz – co ważniejsze – szczególnym powiązaniu 

między dziedzinami. Funkcjonowanie każdej z nich jest moż liwe dopiero dzięki 

wsparciu pozostałych. I tak monopol informacji jest wynikiem monopolu politycznego, 

ale równocześnie niezbędnym warunkiem, aby monopol polityczny był trwały. 

Państwowy monopol gospodarczy sprzyja powstaniu monopolu politycznego, ale 

właśnie dzięki niemu może się utrzymać . Bowiem tylko dzięki monopolistycznej 

organizacji władzy moż liwe jest trwałe zniesienie scentralizowanego zarządzania 

gospodarką, wprowadzenie metod administracyjnych w zarządzaniu oraz 

reglamentacji większości dóbr. O takim systemie społecznym powiemy, że jest 

koherentny, spójny. 

Spójne systemy mają z definicji to do siebie, że zmiana jednego elementu /np. 

organizacji gospodarczej/ pociąga za sobą silną zmianę innych /np. organizacji 

politycznej władzy/. Zmiany te mogą prowadzić  do destrukcji systemu. Sądzę, że jest 

tak w przypadku komunizmu. Zorganizowanie dowolnego obszaru życia społecznego 

na wzór zachodni, a więc sposób wzięty spoza systemu, indukuje poważne 

przekształcenie innych obszarów, a w konsekwencji prowadzi do fundamentalnych 

przekształceń czy wręcz destrukcji całości. Wyjęcie z misternej budowli właściwego 



	 	 	
klocka i włożenie w jego miejsce innego, niepasującego, narusza stabilność  konstrukcji i 

grozi całkowitym zburzeniem budowli. I tak zorganizowanie gospodarki według reguł 

rynkowych, wymaga przekształcenia ustroju totalitarnego przynajmniej w zwykłą 

dyktaturę polityczną, w której część  ekonomiczna cieszyłaby się względną autonomią. 

Rozumowanie to można rozwijać . Można pokazać , że hipotetyczne zniesienie cenzury, 

przywrócenie niezawisłości sądów, przywrócenie prawa legalnego organizowania się w 

partie polityczne lub związki zawodowe czy wymiana każdego innego klocka, nie 

obędzie się bez szwanku dla systemu. Okazuje się, że żaden z ważnych obszarów 

systemu nie może być  poddany gruntownym, pozasystemowym reformom bez 

naruszenia istoty systemu. Dlatego uważam, że przy takim, maksymalistycznym 

rozumieniu słowa reforma, system komunistyczny nie jest reformowalny, a ja z 

powodzeniem mogę się okreś lić  jako fundamentalista. 

Wierzę w małe reformy komunizmu 

A jednak wierzę w małą reformowalność  komunizmu. W tym niesprawnym pod 

wieloma względami systemie jest wiele dziur i pęknięć , w których jest miejsce dla 

normalnego życia, niezakłamanych wartości. Będąc fundamentalistą i niedowiarkiem, 

jestem życiowym i politycznym pragmatykiem. Gotów jestem – ale bez wiary w dużą 

reformowalność  systemu – walczyć  o każdą zmianę na lepsze, byle tylko pętla systemu 

rozluźniła się na mojej szyi. Fakty zdają się świadczyć  o tym, że opór społeczeństwa, 

kłopoty wewnętrzne i zewnętrzne, mogą prowadzić  do rozszerzenie obszaru swobody. 

Nie obrażam się z tego powodu, że zmiany nie dotyczą istoty systemu, że nie mam 

gwarancji, iż  będą trwałe, że te pęknięcia w systemie, jak dziury w szwajcarskim serze – 

nie świadczą o reformowalności systemu. Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że wolałbym 

żyć  w komunizmie kubańskim, niż  komunizmie Polpota1, w komunizmie chińskim lat 

osiemdziesiątych, niż  w komunizmie rewolucji kulturalnej, w komunizmie polskiego 

stanu wojennego, niż  w komunizmie Bolesława Bieruta. 

Związek między małymi i dużymi reformami 

To podwójne, pryncypialno-maksymalistyczne oraz pragmatyczno-

minimalistyczne, spojrzenie na kwestię działania politycznego, praktycznego, zdaje się 

przeczyć  logice dedukowanej. Pierwsza zakłada zmienialność  systemu, druga prowadzi 

do odwrotnych wniosków. Pierwsza każe wierzyć  w skuteczność  działań 

reformatorskich, druga przekreś la tę moż liwość . Na gruncie rozwiązań ekonomicznych 

nielogiczne wydaje się głoszenie poglądu, że jedynie gospodarka prywatno-rynkowa 

może być  panaceum na polski kryzys oraz równoczesne popieranie systemu 

samorządowego, opartego na własności państwowej. 

Sądzę, że sprzeczność  ta jest pozorna. 
																																																													
1 Pol Pot (1925–1998) – dyktator Kambodży, przywódca Czerwonych Khmerów, odpowiedzialny za 
ludobójstwo na ludności Kambodży. 



	 	 	
Po pierwsze – sprzeczność  między popieraniem gospodarki prywatnej a 

państwowej, miedzy menadżerską a samorządową organizacją przedsiębiorstwa, 

występuje wówczas, gdy oba warianty są równie realne i występują równocześnie. Tu 

jednak porównujemy gołębie na dachu i wróble w garści, czyli rzeczy, których 

porównać  nie możemy, ani pod względem realności politycznej, ani pod względem 

równoczesności w czasie. Jest więc rzeczą moż liwą, że poprzez rozwiązanie 

samorządowe zbliżymy się do menadżerskich, poprzez częściowe urynkowienie 

gospodarki państwowej – do gospodarki rynkowej, ale jedynie przy założeniu, że z góry 

wpisujemy poparcie dla samorządu jako krok cząstkowy, przyjęty spoza 

ekonomicznych względów i z góry zakładamy, iż  poparcie to jest warunkowe. 

Warunkowość  poparcia dla samorządu jest oczywista. Nie można bowiem bawić  się w 

małe reformowanie komunizmu, jeś li naruszałoby to naszą tożsamość , burzyło 

fundamenty wartości. Tam jednak, gdzie wspieranie samorządu wiąże się z rozkwitem 

wartość , w które wierzymy /np. przedsiębiorczości/, a więc wiąże się z utratą 

tożsamości, samorząd trzeba poprzeć , bo jest to realny krok, służący przyszłości. 

Po drugie – nie można ulepszać  i reformować  jednej funkcji systemu 

komunistycznego /np. funkcji ekonomicznej/ w zupełnym oderwaniu od pozostałych 

funkcji /np. politycznych/. Pozorność  sporu między rozwiązaniem samorządowym a 

menadżerskim w komunizmie wynika najczęściej stąd, że oba porównuje się jedynie 

pod względem ekonomicznym. Ci, którzy krytykują ustrój samorządowy wytykając jego 

ekonomiczną nieefektywność , patrzą na gospodarkę jedynie przez pryzmat funkcji 

ekonomicznej. Zakładają oni najczęściej, że formalny podział na obszary życia 

społecznego odpowiada z grubsza jednej funkcji /np. to, co się dzieje w gospodarce 

odpowiada funkcji ekonomicznej/ lub też  to, iż  postulowanie rozwiązań 

ekonomiczniejszych samo przez się pokrywa się z interesem politycznym wszystkich 

uczestników gry. Realne wybory są, niestety, bardziej skomplikowane. I nie ma tu mowy 

o prostej alternatywie, czy w ramach małego reformowania komunizmu proponować  

ustrój menadżerski, czy samorządowy. Realne przedsiębiorstwo socjalistyczne spełni 

zarówno funkcje ekonomiczne, jak i polityczne. Polityczna funkcja przejawia się w 

faktach powszechnie znanych. Dyrekcja, związki zawodowe, kierownictwo działów jest 

częścią nomenklatury, jest przedłużeniem hierarchii politycznej systemu władzy. PZPR 

ma zagwarantowany formalny i nieformalny wpływ na decyzje kierownictwa 

przedsiębiorstwa. Kierownictwo staje się naganiaczami członków do PZPR, 

współpracuje ze wszystkimi organami utrzymania się systemu politycznego /np. z SB/ 

w większym stopniu, niż  wynika to z prawnych, formalnych ustaleń. Przedsiębiorstwo 

finansuje wybory i etaty partyjne. Sądzę, że otoczka polityczna przedsiębiorstwa w 

szczególności, a gospodarki narodowej w ogólności, jest nie do pominięcia w żadnym 

wyborze, w żadnym reformowaniu gospodarki komunistycznej. Ta wielokryteryjność  

spojrzenia na wszystko, co się w całej skali ulepsza w komunizmie, prowadzi do istotnej 

konkluzji. Oto jeszcze raz skazani jesteśmy na porównywanie rzeczy 



	 	 	
nieporównywalnych. Tym razem walorów ekonomicznych konkretnego 

przedsięwzięcia z walorami politycznymi. I ten rachunek spowodował, że jako 

pryncypialny zwolennik reprywatyzacji, rynku i menadżeryzmu w roku 1981 

popierałem koncepcję przedsiębiorstwa uspołecznionego lansowanego przez 

„Solidarność”. Łączne zestawienie waloru kosztów ekonomicznych i politycznych 

wskazywało na to, że w realnej sytuacji roku 1981 należało poprzeć  samorządy. To 

prawda, że walory ekonomiczne znanych nam systemów samorządowych nie są 

najlepsze. Jednakże nawet bez reformowania otoczenia przedsiębiorstwa 

samorządowego, samorząd ma dostatecznie wiele innych walorów, które z 

powodzeniem służyłyby w gospodarce prywatno-rynkowej /np. działacze 

samorządowi mogliby stać  się z czasem alternatywną kadrą wobec partyjnej 

nomenklatury w przedsiębiorstwach/. 

Przedsiębiorstwo pracownicze – co mi się podoba 

Ten długi wywód o reformowalności i niereformowalności komunizmu pozwala 

mi na ustosunkowanie się do jednej z koncepcji reformy polskiej gospodarki 

przedstawionej przez autora posługującego się pseudonimem Paweł Roman. 

Chciałbym ją ocenić  podwójnie jako pragmatyk-minimalista i jako fundamentalista. 

Jako pragmatyk nie mam wiele do powiedzenia. Gdyby nadarzyła się ku temu 

sprzyjająca okazja polityczna, a innego rozsądnego wyjścia nie byłoby w zasięgu ręki, 

poparłbym koncepcję PR, choć  bez wiary w jej uzdrowicielskie skutki. Każda forma 

odejścia od własności państwowej, każdy sposób przywrócenia indywidualnej 

przedsiębiorczości wydaje mi się dobry, o ile jest realny i nie łączy się z wątpliwej 

wartości kompromisami. Przedsiębiorstwo pracownicze w wersji przedstawionej przez 

PR ten wymóg spełnia. 

Natomiast jako fundamentalista abstrahujący od realiów politycznych mam 

mieszane uczucia, z przewagą krytycznych. Niezwykle cenną rzeczą jest to, iż  PR 

stosuje ów rachunek wielokryteryjny, o którym pisałem wcześniej. PR interesują trzy 

aspekty przedsiębiorstwa i reformy gospodarczej – ekonomiczna /tu kryterium 

poszukiwania rozwiązań najlepszych jest ich największa efektywność  ekonomiczna/, 

polityczny /tu ważna jest realność  polityczna/ oraz społeczny /tu istotne jest, czy nowe 

rozwiązania gospodarcze są do zaakceptowania przez społeczeństwo/. Wynikiem 

równoczesnego stosowania trzech kryteriów jest kompromis. PR rozsądnie zauważa, 

że realność  polityczną i społeczną można gorzko opłacić  efektywnością ekonomiczną. 

Nie jest prawdą, że rozwiązanie najskuteczniejsze ekonomicznie są najbardziej realne 

politycznie. PR proponuje zatem kompromis, choć  w głębi duszy jest fundamentalistą 

takim samym jak ja. PR nie ma wątpliwości co do tego, że jedynie kapitalistyczna 

własność  środków produkcji dobrze wiąże korzyści ekonomiczne z dobrą pracą i 

inicjatywą jednostek oraz gwarantuje wysoką wydajność . Sądzi on, że 

przedsiębiorstwa funkcjonujące według innych zasad /np. wynikające z ideologii 



	 	 	
socjalistycznej formy samorządu i współzawodnictwa/ są mniej wydajne oraz, że są 

przyjmowane spoza ekonomicznych względów. Konstrukcje samorządowe nie wiążą 

ściś le tytułu posiadania z tytułem korzyści. Z ekonomicznej perspektywy /wyłącznie/ 

jedynym dobrym wyjściem byłaby reprywatyzacja. Zgadzam się z PR, że 

„rzeczywistość  jest nieubłagana: wydźwignąć  Polskę z kryzysu i postawić  w rzędzie 

krajów Europy Zachodniej zdolne byłoby tylko przedsiębiorstwo prywatne” /1, str. 17/. 

W rzeczywistości nie mamy wszakże do czynienia z typami idealnymi 

gospodarki i z tej racji nie należy się odrywać  od realiów politycznych i społecznych. 

Trzeba traktować  je jako siły ograniczające pole wyboru ekonomisty-reformatora. 

Ograniczenia te – z czym się zgadzam – są poważne: „przekształcanie naszej 

gospodarki w gospodarkę prywatno-kapitalistyczną – pisze PR – jest nawet w 

przypadku rozkładu lub rozmiękczenia systemu komunistycznego mało realne /str. 17/, 

gdyż  barierą jest zsocjalizowana świadomość  społeczna. 

KRYTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA PRACOWNICZEGO  

W tym jednak punkcie podobieństwo moich prywatnych poglądów i poglądów 

PR kończą się. PR pomimo rzeczowych obserwacji, przyjmuje wiele wątpliwych 

założeń, które powodują, iż  konkluzja wywodu jest ułomna. Uważam, że model 

przedsiębiorstwa pracowniczego nie jest receptą na problemy gospodarcze, które w 

intencji PR miały być  rozwiązane. 

 

1) Nie ma podstaw sądzić , że przedsiębiorstwo pracownicze jest propozycją bardziej 
realistyczną politycznie niż  przedsiębiorstwo społeczne postulowane przez 
„Solidarność”. 
 

PR sądzi, że jego przedsiębiorstwo pracownicze jest przykładem rozwiązań 

kompromisowych, podczas gdy ja uważam, że jest to reforma dużego kalibru 

wymagająca zmiany istoty systemu komunistycznego. Antykomunistyczność  koncepcji 

PR nie wynika z innego, wewnętrznego podziału kompetencji w przedsiębiorstwie, lecz 

z brzemiennego w skutki politycznie rynkowego sposobu powiązania przedsiębiorstwa 

z otoczeniem. Każde złamanie hierarchicznych powiązań przedsiębiorstwa z 

centralnym aparatem gospodarczym i dominacją więzi poziomych, rynkowych łamie 

także formalną i nieformalną hierarchię polityczną, w którą wtłoczone jest 

przedsiębiorstwo. A tej żaby – jak myś lę – PZPR nie zechce połknąć . PR, nie 

wymieniając pojęcia mechanizm rynkowy w istocie postuluje go, błędnie przy tym 

zakładając, iż  wprowadzenie mechanizmu rynkowego jest przede wszystkim kwestią 

polityczną, związaną z naruszeniem interesów politycznych PZPR. Zmiany 

ideologiczne, doktrynalne są raczej pochodną praktyki politycznej. Tak więc 

kompromisy ekonomiczne, czynione przez PR na rzecz realizmu politycznego są 

pozorne, ponieważ  trudno mówić  tu o realizmie politycznym. O wykładni realizmu 



	 	 	
politycznego decydują najsilniejsze podmioty polityczne i one przesadzają o realizmie 

czy jego braku w koncepcji przedsiębiorstwa pracowniczego itp. Koncepcja PR znalazła 

się wśród programów martwych politycznie, ponieważ  nie ma silnej politycznie grupy, 

która mogłaby realnie ja wprowadzić .  

 
2) PR niesłusznie zakłada, że skomunizowana (zsocjalizowana) świadomość  
społeczna będzie dyktować  – także w wolnej Polsce – zasady funkcjonowania 
gospodarki 
 

Niewątpliwie stan społecznej świadomości może być  barierą we wprowadzaniu 

porządków gospodarki prywatno-rynkowej. Dzisiejsze sondaże opinii publicznej 

wykazują nikłe poparcie dla prywatnej formy własności środków produkcji. Faktem 

jest, że „nasze społeczeństwo, mimo ruiny do której doprowadziła ją gospodarka oparta 

na sektorze państwowym, wciąż  żyje iluzjami, że w oparciu o państwową własność  

przedsiębiorstw, samorządy i związki zawodowe /nawet te niezależne/ uda się 

cokolwiek naprawić  /…/ odtworzenie /przedsiębiorstwa prywatnego – przyp. H.K./ jako 

podstawowego typu dominującego w gospodarce narodowej nie jest obecnie ani 

moż liwe, ani – rzecz najbardziej smutna – oczekiwaną przez społeczeństwo, które – 

można powiedzieć  przyzwyczaiło się bardziej cenić  egalitarne ubóstwo od ogólnie 

wysokiej stopy życiowej z drażniącymi niekiedy odchyłkami w górę, jakie są 

konsekwencją każdej gospodarki prywatno-rynkowej” /str. 17/. 

Błąd, który popełnia PR, polega na tym, że fetyszyzuje on znaczenie 

świadomości społecznej w życiu codziennym. Rynku się nie wymyś la. Przyziemny 

interes posiadacza akcji, obligacji, sklepiku i straganu silniej zmienia świadomość  ludzi, 

niż  tysiące zaklęć  i wyklęć  pod jej adresem. Innowacje gospodarcze z reguły nigdy nie 

są apelem do opinii społecznej, lecz faktem, wobec którego opinia jest stawiana. Co 

więcej, od niedawna stosunek elit opozycyjnych, które mogą kształtować  już  dziś  część  

opinii publicznej do własności prywatnej i rynku, szybko się zmienia na lepsze. Również  

badania socjologiczne wskazujące na silne poparcie dla „prawdziwego” uspołecznienia, 

pokazują, iż  w świadomości przeciętnego Polaka istnieje rozdwojenie jaźni. 

Charakterystycznym zjawiskiem jest jednoczesne domagania się rzeczy 

wykluczających się nawzajem np. wolnej konkurencji i ograniczenia własności 

prywatnej środków produkcji. Daje to szansę zwolennikom reprywatyzacji, gdyż  jak 

myś lę, po odblokowaniu inicjatywy gospodarczej to rozdwojenie jaźni ustąpi 

/przynajmniej wśród najważniejszej grupy-animatorów i elit życia gospodarczego/. 

Świadomość  społeczna przytłaczającej nawet większości nie jest niezmienna, a poza 

tym o procesach gospodarczych nie rozstrzyga się na wiecach, gdzie decyduje 

kwalifikowana większość , lecz suma indywidualnych aktów kupna, sprzedaży, 

wymiany, decyzji. Ponadto należy liczyć  się z tym, że wprowadzenie pośrednich form 



	 	 	
własności i dysponowania środków produkcji /spółki zwykłe, spółki akcyjne, 

spółdzielnie, ajencje, dzierżawy itp./ spluralizuje także opinię społeczną. 

Zakładanie z góry, że świadomość  społeczna w zastygłej postaci jest trwałym 

ograniczeniem zmian gospodarczych oraz, że programy gospodarcze trzeba układać  

pod kątem aktualnego stanu opinii dominującej części społeczeństwa, jak to czyni PR, 

jest nieporozumieniem. 

 
3) P.R. błędnie sadzi, że przedsiębiorstwo prywatne (lub inne wzorowane na 
przedsiębiorstwie prywatnym) samo przez się jedynie z faktu, iż  ma dobry system 
motywacji prowadzi do wyciągnięcia gospodarki narodowej z ruiny. 
 

PR. zapomina, że istnieje drugi poziom motywacji – motywacja przedsiębiorstwa 

jako całości. Ten drugi poziom motywacji nie wynika z takiej, czy innej motywacji 

pracowników i właścicieli pojedynczego przedsiębiorstwa, lecz ze szczególnej 

struktury podmiotowej rynku, a więc otoczenia przedsiębiorstwa. Innowacyjność , 

dążenie do racjonalizacji produkcji i poprawy walorów użytkowych wyrobów nie 

wynika (w pierwszym rzędzie) z korzyści, które przynosi jej stosowanie, ale przede 

wszystkim z groźby bankructwa firmy nie stosującej innowacji. O ile nie ma 

konkurencyjnego rynku, przedsiębiorstwo ma zagwarantowane korzyści ekonomiczne 

również  wtedy, gdy nie stosuje większych innowacji. 

Dobry system motywacyjny w przedsiębiorstwie jest warunkiem koniecznym, 

aby cała gospodarka była proinnowacyjna i proeksportowa. Tym niemniej nie jest 

warunkiem dostatecznym, albowiem przymus innowacyjny płynie przede wszystkim z 

otoczenia. 

 

4) W koncepcji P.R. nie ma miejsca na rynek kapitałowy, to jest rynek na którym 
obraca się tytułami własności. 
 

Tak wiele dowodów na to, że bez rynku kapitałowego nie może normalnie 

działać  rynek dóbr zaopatrzeniowych, konsumpcyjnych i inwestycyjnych. PR mówi 

jedynie o obrocie częścią majątku przedsiębiorstwem i o zasadzie samofinansowania, 

które ma gwarantować  opłacanie kosztów działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej. 

Nie jest jasne, skąd mają czerpać  kapitał nowe przedsiębiorstwa, co mają robić  z 

nadwyżkami te przedsiębiorstwa, które nie zamierzają prowadzić  działalności 

inwestycyjnej ani rozdawać  zysku na wypłaty dywidend, jak bez funduszów obcych 

mają rozwijać  się małe przedsiębiorstwa, nie dysponujące dostateczną akumulacją. I 

wreszcie kto z kim ma obracać  dobrami, jeś li AD 1987 uczestnikami rynku dóbr 

inwestycyjnych nie będą ani osoby prywatne, ani spółdzielnie, gdyż  nie dysponują 

odpowiednią siłą nabywczą. 

 



	 	 	
5) Nie sądzę, aby przedsiębiorstwo pracownicze miało dobry system motywacji. 
 

PR, jak wiemy, rezygnuje z postulowania reprywatyzacji i świadomie stara się 

imitować  korzystne cechy własności prywatnej. Elementy prawa własności /prawo do 

użytkowania, dysponowania, odnoszenia korzyści z rzeczy i prawo dziedziczenia/ są 

naś ladowane w ograniczony sposób. PR postuluje oparcie systemu motywacyjnego o 

udział w zysku do podziału. PR chce imitować  system akcyjny bez zachowania jego 

istoty. 

W przeciwieństwie do akcjonariatu: 

a/ nabycie ograniczonego prawa własności następuje nie poprzez zaistnienie 

stosunku własności, lecz po zawiązaniu stosunku pracy. PR proponuje zatem, aby 

przedsiębiorstwo pracownicze imitowało poczucie własności bez zawiązania stosunku 

własności. Nie ma więc mowy o podstawowym mechanizmie, rządzącym rynkiem 

kapitałowym. Nie ma związku między poniesionym nakładem a efektem w postaci 

dywidendy i przewidywanej stopy zysku. 

b/ ilość  udziałów ograniczona jest do jednego /z tym, że dyrektor ma dziesięć  

udziałów, a jego następcy po cztery/. Nawet przy optymistycznym założeniu, że 

dywidenda będzie znaczącą pozycją w dochodach udziałowców, udziałowiec zmuszony 

jest skonsumować  ją, ponieważ  nie ma moż liwości dalszego użycia jej jako kapitału /na 

zakup akcji, obligacji/ PR z jednej strony chce, aby pracownicy byli zainteresowani 

inwestowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa, z drugiej strony konstruuje taki system 

finansowy, który uniemoż liwia produkcyjne zaangażowanie środków pieniężnych, 

będących w  posiadaniu ludności. 

c/ dziedziczenie udziałów jest ograniczone podmiotowo /udział mogą 

dziedziczyć  jedynie najbliżsi krewni/ oraz czasowo. 

d/ posiadacz udziału nie będzie, jak sądzę, zainteresowany powiększeniem stopy 

zysku /a więc relacji typu iloraz efektów do nakładów/ lecz powiększaniem masy zysku 

do podziału bez względu na drogę do jego uzyskania i efektywność . Nie ma bowiem 

związku, co już  stwierdziliśmy w punkcie a/, między osobistym nakładem udziałowca 

/finansowym lub w postaci pracy/ a wartością udziału. Taka konstrukcja systemu 

motywacyjnego bynajmniej nie sprzyja najefektywniejszemu wykorzystaniu czynników 

produkcji. Przeciwnie skłania raczej do ograniczania liczby udziałowców, wyprzedaży 

majątku i zaniżania amortyzacji, ponieważ  rachunkowo obliczone zyski w krótkim 

czasie zawyżają zysk do podziału przypadający na jeden udział. 

e/ przez pierwsze lata wprowadzenia rozliczeń przez PR i „wyzerowaniu” stanu 

pracy wszystkich osób /jak już  chcemy sprawiedliwości społecznej i równego startu, jak 

chce PR, to już  do końca/ przedsiębiorstwa mogą się spodziewać , że corocznie, pod ich 

bramami ustawi się coraz dłuższa kolejka bezproduktywnych udziałowców. Przy 

niezmienionej rentowności i masie zysku oznacza to ni mniej ni więcej, ale dramatyczny 

spadek wartości jednego udziału, a tym samym rozpad systemu motywacyjnego, 



	 	 	
którego podstawą miała być  partycypacja w zysku. Tak więc zamiast ruchu kapitału, 

będziemy mieć  nienormalny ruch na rynku pracy. Zamiast inwestowania – wzmożony 

pęd do konsumpcji. Udział w wersji zaproponowanej przez PR niszczy związek między 

indywidualnym nakładem a efektem, który przesądza o tym, że o rzecz prywatną doi się 

lepiej, niż  państwową. 

WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ 

Myś lę, że mimo wysiłku, jaki włożył PR w koncepcję przedsiębiorstwa 

pracowniczego, nie jest to dobra propozycja. Nie można ulegać  złudzeniu, że dzięki 

przedsiębiorstwu pracowniczemu staniemy się konkurencyjni dla podupadającej 

względem USA i Japonii Europy Zachodniej. Opozycja polska nieprędko stanie się 

ważnym podmiotem politycznym kształtującym politykę gospodarczą państwa i 

dlatego ma jeszcze wiele czasu, by poświęcać  jakąś  docelową wizję ładu 

gospodarczego, której nie ma, faktycznym kompromisom, z których, na razie, nic nie 

wyjdzie. 

Owszem rozwiązania cząstkowe trzeba popierać , trzeba o nie walczyć . Trzeba 

dobijać  się o Fundację Rolną, o równouprawnienie rzemiosła, o łatwiejszy eksport i 

import, ale bez złudzeń, że złapaliśmy Pana Boga za nogi. Opozycja ma wiele czasu, by 

przygotować  siebie i społeczeństwo do reguł rynku. 

Kierując się ku przyszłości, nie ulegajmy utopii przyszłości. Rewolucje zmieniają 

jedynie regulacyjną i instytucjonalną część  gospodarki. Komisję Planowania, centralne 

rozdzielnictwo, ceny urzędowe i regulowane znieść  można dekretem w pięć  minut, gdy 

będzie ku temu polityczna okazja. Niemniej realne procesy gospodarcze mają to do 

siebie, że ciąży na nich dziedzictwo przeszłości, że zmiany następują w ciągły i ociężały 

sposób. Wolnej Polsce pozostanie kłopotliwe dziedzictwo, z którym będzie musiała 

sobie poradzić . A cudów nie będzie. Gospodarka prywatno-rynkowa to nie 

zaczarowana różdżka. Od XVI wieku Polska stacza się z pozycji państwa centralnego ku 

peryferiom, i najdoskonalsza gospodarka nie da gwarancji, że w ciągu najbliższych 200 

lat wrócimy na dawne miejsce. Orientujmy się raczej na te kraje peryferyjne, którym się 

udało. Myś lę o krajach wschodniej Azji, tzw. krajach nowo uprzemysłowionych /NIP-

ach/. Doświadczenia tych krajów są ważnym dowodem na to, że wymyś lone modele i 

konstrukcje gospodarki nie zastąpią względnie wolnego rynku, prywatnej 

przedsiębiorczości i konkurencji. 

              

 

 


