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Od autora

Na wstępie winien jestem Czytelnikowi tego studium 
wyjaśnienie, co skłoniło mnie do podjęcia próby spojrzenia 
w przyszłość i co chciałem przez to osiągnąć.

Pracę nad tym studium podjąłem z  własnej inicjatywy. 
Nikt mnie do tego nie zachęcał. Wręcz przeciwnie – niektó-
rzy mnie nawet zniechęcali. Uzasadniano to tym, że nie ma 
sensu podejmować pracy nad tekstem, który nie ma naj-
mniejszych nawet szans na realizację zawartych w nim wnio-
sków i postulatów.

Dlatego praca wyraża tylko moje poglądy jako eksperta 
o prawie 65-letnim już doświadczeniu. Problematyką tą zaj-
mowałem się bowiem niemal bez przerwy, od chwili gdy za-
cząłem pracować zawodowo na stanowisku referenta w Cen-
tralnym Urzędzie Planowania w roku 1948.

Taka sytuacja autora ma pewne zalety. Studium niniej-
sze nie wyraża bowiem opinii żadnej instytucji państwowej. 
Może zatem zawierać poglądy rzeczywiście niezależne. Dla-
tego nie muszę spełniać wymogów poprawy wizerunku, czy-
li praktyki nazywanej u nas „pijarem” od skrótu angielskiego 
terminu public relations.

Mogę więc mówić prawdę, tak jak ją widzę, nie kieru-
jąc się żadnymi interesami instytucji czy osób. Nie muszę 
zwłaszcza mówić ludziom, że będą żyli w „krainie szczęśli-
wości”. Realne są natomiast szanse, jeżeli spełnimy pewne 
warunki, aby zapewnić podstawowe i  elementarne, a  zara-
zem najbardziej masowe potrzeby wszystkim członkom spo-
łeczeństwa i aby żadne dziecko nie chodziło głodne.

Jeżeli chodzi o przedmiot pracy, muszę uprzedzić Czytel-
nika, że nie znajdzie on w niniejszym studium odpowiedzi 
na pytanie, jak będzie wyglądał nasz kraj za 15–20 lat, czy-
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li w roku 2030, ale jak, moim zdaniem, powinniśmy działać, 
aby osiągnąć w tym docelowym roku kształt i pozycję odpo-
wiadającą naszym aspiracjom i marzeniom oraz godne miej-
sce wśród krajów najwyżej rozwiniętych.

Świadoma rezygnacja z  wszelkich wymogów „pijaru” 
pozwala mi na krytyczne podejście do rzeczywistości. Te-
go wymaga teoria zarządzania i  przydatność takiej analizy 
dla praktyki. Nie ma bowiem nic bardziej niebezpiecznego 
dla rozwoju niż samozadowolenie. Dlatego zgadzam się ze 
znanym teoretykiem zarządzania Lee Iaccocą. Stwierdził on: 
„Pokażcie mi szefa, który jest z  siebie zadowolony, a poka-
żę wam faceta, który przegrał”1. Zawsze lepiej bowiem jest 
przesadzić w ocenie zagrożeń, niż ich nie dostrzegać, a w re-
zultacie dać się zaskoczyć.

Najważniejszą treścią niniejszej książki jest propozycja 
strategii rozwoju dla Polski na okres do 2030 roku.

Naturalne jest w tej sytuacji pytanie, czym się różni propo-
nowana strategia od oficjalnych, rządowych opracowań tego ro-
dzaju i co nowego wnosi. Wiele z tych opracowań rządowych, 
cytowanych w tekście, rozszerza naszą wiedzę i wytycza słusz-
ne kierunki działania. Odgrywają więc one pozytywną rolę. 
Dotychczas jednak w żadnym z nich nie udało się sformułować 
kompleksowej strategii rozwoju dla Polski jako całości, tak aby 
spełniała ona wymogi teorii i potrzeby praktyki. Niniejsze opra-
cowanie jest właśnie próbą zarysowania takiej strategii.

Proponowana dalej strategia dla naszego kraju podpo-
rządkowana jest zasadzie zapewnienia racjonalności ogól-
nospołecznej. To zaś wymaga zajęcia stanowiska wobec 
modnego dzisiaj pojęcia wolności gospodarczej. Wolność 
gospodarcza nie zawsze bowiem idzie w parze z ogólnospo-
łeczną racjonalnością. 

Wolność zawsze jest dobrodziejstwem, również dla gospo-
darki. Bez wolności gospodarczej nie można bowiem osiągnąć 
1 Cyt. za „Przegląd Tygodniowy” 1988, nr 48, s. 15.
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dynamicznego i  trwałego rozwoju, konkurencyjności swoich 
wyrobów i postępu w innowacyjności, a tym samym zapewnić 
satysfakcji szerokim grupom społecznym i zdobyć ich poparcie.

Ale wolność postrzegana jako wartość absolutna, rozu-
miana skrajnie i egoistycznie, niesie również pewne niebez-
pieczeństwa, których w Polsce się nie dostrzega.

Największym z nich jest to, że w klimacie absolutnej wol-
ności, traktowanej jako kategoria nadrzędna – co znala-
zło wyraz w znanym u nas powiedzeniu „róbta, co chceta”, 
a oznacza nadrzędność wyboru konsumenta na rynku – stra-
tegia rozwoju racjonalna i podporządkowana dobru wspól-
nemu w ogóle powstać nie może. Zbudowanie takiej strate-
gii zależy bowiem od zdolności sformułowania zadań w skali 
narodowej i podporządkowania jej działań większości oby-
wateli, zgodnie z wymogami demokracji. Dlatego muszę, i to 
na wstępie, przyznać się Czytelnikowi, że w wyborze celów 
i dróg ich realizacji nie kierowałem się głównie ani wyłącznie 
wyborami indywidualnych konsumentów i  odbiorców, mi-
mo że zgodność z tymi wyborami uznaję za ważne kryterium 
tego wyboru. Ale uważam to tylko za jedno z kryteriów, nie 
zaś za nadrzędne i nie nadaję mu rangi najwyższego priory-
tetu. Z pełną premedytacją uważam bowiem, że ważniejsze 
jeszcze jest kryterium racjonalności ogólnospołecznej, które 
nie zawsze jest zgodne z indywidualnymi wyborami konsu-
mentów, chociaż trzeba zawsze dążyć do maksymalnego po-
godzenia tych dwóch aspektów. To zaś, że ludzie czegoś chcą, 
nie zawsze oznacza, że jest to racjonalne społecznie.

Czasami także w gospodarce trzeba zaproponować dro-
gę niecieszącą się poparciem konsumentów, jeżeli może ona 
dać efekty racjonalne dla całego społeczeństwa. Podejmowa-
nie takich decyzji wymaga jednak tego, co John F. Kennedy 
w świetnej książce pod tytułem Profiles of Courage2 nazwał 
odwagą decyzyjną.
2 J.F. Kennedy, Profiles of Courage, Washington 1957.



10

Kontynuować czy zmienić

Z tego punktu widzenia praca nawiązuje do nurtu, któ-
ry w naszej literaturze jako pierwszy rozwinął w świetnej, ale 
niedocenionej pracy na ten temat wybitny ekonomista pro-
fesor Józef Pajestka3.

Rozwój sytuacji potwierdził jeszcze słuszność takiego po-
dejścia. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku opublikowano 
studium noblisty Daniela Kahnemana pod tytułem Nie zawsze 
dziś takie mądre4. Praca ta w przekonujący sposób pokazuje, że 
znaczna część indywidualnych wyborów konsumenckich nie 
spełnia wymogów racjonalności ogólnospołecznej.

Można oceniać, że co najmniej jedna trzecia indywidu-
alnych wyborów konsumentów nie spełnia wymogów takiej 
racjonalności. Trudno byłoby bowiem uznać za racjonal-
ne społecznie takie formy konsumpcji jak palenie papiero-
sów, nadużywanie alkoholu czy narkotyków, różnego rodza-
ju hazard, jeżeli przekraczają one pewne granice, przerosty 
automobilizmu, jak również znaczną część zakupu towarów 
i usług nabywanych przez konsumentów głównie pod wpły-
wem reklamy.

Jest jeszcze dodatkowy aspekt tego problemu. Ocena ra-
cjonalności zależy także od poziomu rozwoju kraju. To, co 
może być uznane za racjonalne w kraju bogatym, nie zawsze 
będzie takie w kraju ubogim. Stwierdzenie to jest szczegól-
nie aktualne w  przypadku Polski, która do bogatych kra-
jów jeszcze nie należy. Na skutek zaś pewnych cech charak-
teru narodowego i położenia geograficznego Polska okazała 
się szczególnie podatna na fascynację wzorcami konsumpcji 
najbogatszych krajów.

Dlatego w  tym świetle trudno byłoby uznać za słuszną 
teorię suwerenności konsumenta i  przyjąć ten wybór jako 
najwyższe kryterium. Oznacza to zaś, że pochodzącą jeszcze 

3 J. Pajestka, Prolegomena globalnej racjonalności człowieka. 
O racjonalności ewolucji cywilizacyjnej, PWN, Warszawa 1990.
4 „The Economist”, 29 października 2011, s. 83.
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od Adama Smitha tezę o homo economicus, czyli człowieku, 
który zawsze działa racjonalnie zgodnie ze swoim interesem, 
można dziś między bajki włożyć. To z kolei podważa główny 
nurt ideologii Friedricha von Hayeka5, a  tym samym jeden 
z  podstawowych kanonów teorii współczesnego neolibera-
lizmu, czyli zwolenników doktryny dominującej do niedaw-
na w głównym nurcie światowej myśli ekonomicznej (main 
stream economics). Jeżeli bowiem ktoś uważa – jak czołowa 
przedstawicielka tego nurtu Margaret Thatcher – że społe-
czeństwo w  ogóle nie istnieje, to argumenty podane wyżej 
mogą być nieprzekonujące. Nie podzielam jednak tych po-
glądów w niniejszej książce, mimo że zdaję sobie sprawę, iż 
wchodzę tym samym w  konflikt z  wieloma fanatykami ni-
czym nieograniczonej wolności wyboru konsumenta. Książ-
ka ta przeznaczona jest więc raczej dla ludzi o poglądach le-
wicowych oraz wszelkich innych orientacji, którzy uważają, 
że neoliberalizm ekonomiczny nie prowadzi do raju ekono-
micznego. Jeśli chodzi zaś o samą doktrynę ekonomiczną, to 
oparta jest ona na nowoczesnym neokeynesizmie. Jest to zaś 
taka doktryna, która opowiada się za współpracą państwa 
i  rynku, a nie za wyeliminowaniem państwa w ogóle z go-
spodarki. Jest to różnica tak zasadnicza, że nie da się jej ani 
przemilczeć, ani ukryć.

Zdaję sobie też sprawę, że pewne elementy proponowanej 
strategii mogą narazić mnie na zarzut „nacjonalizmu ekono-
micznego”. To dziś poważny zarzut. Taka postawa jest obecnie 
szczególnie krytycznie oceniana przez neoliberałów. W praw-
dziwej twierdzy neoliberalizmu, jaką jest brytyjski „The Eco-
nomist”, stwierdza się: „(…) ekonomiczny nacjonalizm 
prowadzi kraj w dół w ślepą uliczkę”6. Nie podzielam tego po-
glądu. W rozwoju współczesnej nam gospodarki wciąż jesz-
cze podstawowym nośnikiem interesu narodowego jest pań-

5 F. von Hayek, The Road to Serfdom, Routledge Press, London 2001.
6 „The Economist”, 20 czerwca 2009, s. 14.
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stwo. Wprawdzie proces globalizacji w gospodarce światowej 
pozbawił państwa narodowe – co dotyczyło szczególnie kra-
jów małych – wielu atrybutów i funkcji, które miały i pełni-
ły w przeszłości. Rola państwa w rozwoju gospodarczym jed-
nak jest i będzie wciąż jeszcze duża i ani biznes, ani regiony 
nie mogą go zastąpić w niektórych funkcjach prorozwojowych 
(nauka, edukacja, stosunki z  zagranicą). Potwierdził to jesz-
cze ostatni kryzys globalny, obserwowany od 2008 roku. Jeże-
li więc ktoś uważa, że aktywna rola państwa w gospodarce jest 
już tylko reliktem przeszłości i trzeba je w ogóle wyelimino-
wać z gospodarki, jak twierdzą neoliberałowie, to oczywiście 
nie znajdzie w niniejszej książce rozwiązań odpowiadających 
swoim poglądom. Propozycje zawarte w tym opracowaniu są 
na pewno bliższe modelowi opisywanemu w literaturze jako 
„kapitalizm sterowany przez państwo” (state guided capita-
lism7) niż nacjonalizmowi ekonomicznemu. A warto przypo-
mnieć, że w tym modelu funkcjonuje obecnie w Azji i w Ame-
ryce Południowej co najmniej kilkadziesiąt państw.

Rozwój sytuacji w  ostatnim okresie, a  zwłaszcza kry-
zys na świecie, wzmacnia jeszcze argumenty przemawiają-
ce za podejściem, które zastosowałem w  niniejszej pracy. 
Jak stwierdza bowiem „The Economist”: „Od czasu kryzy-
su finansowego marsz globalizacji do przodu został prze-
rwany – otworzyło to drogę dla tradycyjnego interwencjo-
nistycznego i narodowego modelu [rozwoju – dop. A.K.]”8. 
Nie jest to przy tym głos odosobniony. Frederik Erickson, 
szef jednej z „fabryk myśli” (think tanks) stwierdza: „Kończy 
się era globalizowania, otwierania świata, handlu, gospo-
darek…”9. W wymienionych zaś wyżej procesach możemy 
znaleźć podstawowe hasła neoliberalizmu. Wypowiedź ta 

7 „The Economist”, 7 lipca 2007, s. 80.
8 Raport specjalny – Gospodarka światowa, „The Economist”, 
12 października 2013, s. 3.
9 „Przegląd” 2014, nr 14, s. 5.
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jest wyrazem obecnego kryzysu tej ideologii. Ostatnie wy-
darzenia na Ukrainie w 2014 roku mogą te tendencje jesz-
cze przyśpieszyć.

Koronnym jednak argumentem na rzecz poglądów wy-
rażonych w tej książce jest fakt, że największe, spektakularne 
sukcesy gospodarcze w  minionym 40-leciu osiągnęły kra-
je, które umiały właściwie określić swoje interesy i w ostat-
nich latach skutecznie ich bronić. Przykładem tego mogą 
być w Unii takie kraje jak Irlandia, Finlandia, Szwecja, a po-
za Unią Chiny, Japonia czy Izrael. Mimo że ich działania 
nie zawsze były w pełni zgodne z ortodoksją neoliberalną. 
Najwyższy już więc czas zrewidować poglądy powstałe na 
przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, i to w zupełnie innej 
sytuacji światowej. Od tego czasu minęło już 35 lat, a świat 
zmienił się zasadniczo. Poglądy neoliberałów natomiast nie 
zmieniły się ani na jotę nawet w szczegółach. W rezultacie 
popadali oni coraz bardziej w doktrynerstwo, tracąc kontakt 
z praktyką i rzeczywistością. Jeżeli więc skrajne doktryner-
stwo profesora Leszka Balcerowicza nadal będzie się pogłę-
biać, może to podważyć jego rzeczywiste zasługi dla proce-
su transformacji.

We wnioskach zawartych w niniejszej pracy szeroko wy-
korzystałem propozycje i oceny profesora Witolda Kieżuna 
zawarte w  jego niezwykle ważnej książce, którą każdy Po-
lak powinien przeczytać10. Zaznaczam jednak, które z moich 
propozycji są zgodne z postulatami tego autora, a często sam 
również dochodziłem do tych samych wniosków. Podzielam 
też jego ocenę części naszego procesu transformacji, chociaż 
nikt racjonalnie myślący nie może kwestionować skokowe-
go wręcz postępu cywilizacyjnego, jaki przyniosła ta trans-
formacja w Polsce. Krytykować jednak można i trzeba cenę, 
jaką za to zapłaciliśmy, i metody jej realizacji. Z tego punk-
tu widzenia ocena profesora Witolda Kieżuna jest gorzka, ale 
10 W. Kieżun, Patologia transformacji, Poltext, Warszawa 2011.
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prawdziwa. Z krytyki tej każdy powinien wyciągnąć wnioski. 
Nie w pełni natomiast podzielam zbyt moim zdaniem jedno-
stronną krytykę PRL. Nie podważa to jednak wielkiej war-
tości tej książki. Rozumiem natomiast traumę autora, który 
osobiście przeżył restrykcje polityczne po II wojnie świato-
wej, będące udziałem wielu Polaków, i  to po różnych stro-
nach barykady.

Zdaję sobie sprawę, o czym już wspomniałem, że szanse 
na realizację proponowanych tu wniosków są minimalne. Po 
prostu dlatego, że zbyt wielkie są interesy pewnej grupy spo-
łecznej, wprawdzie nielicznej, ale mającej zasadnicze wpły-
wy, niezależnie od tego, że wiele niezbędnych kroków jest 
sprzecznych z gustami i poglądami konsumentów.

Największe szanse na dokonanie przełomu proponowa-
nego w niniejszej pracy miałaby lewica, gdyby uznała je za 
własne. Widoki na to są jednak nikłe. Partie formalnie dekla-
rujące się jako lewicowe nie dojrzały jeszcze do takiej zmia-
ny, bo wciąż nie przezwyciężyły swojej dziecięcej choroby 
w postaci fascynacji neoliberalizmem, który jest nie do po-
godzenia z  lewicowym poglądem na świat. Nie podzielam 
bowiem opinii, że „rynek ma zawsze rację”. Owszem, ma du-
żo racji w  perspektywie krótkookresowej, gdyż kieruje się 
zyskiem. Natomiast w perspektywie długookresowej, a więc 
w kształtowaniu przyszłości, zawodzi i jest niemal bezradny, 
gdyż z tego punktu widzenia zysk jest zupełnie nieprzydatny.

Taki jest również pogląd nauki, w  której mówi się wy-
raźnie o błędach rynku (market failures), a kryzys globalny 
z ostatnich pięciu lat, wciąż daleki od zakończenia, tylko to 
potwierdził.

Dlatego uważam, że obecna sytuacja na świecie i w Eu-
ropie, która stwarza poważne zagrożenia, wymaga nowego 
spojrzenia, i to nie przez pryzmat takiej czy innej doktryny, 
ale odpowiedzi na pytanie, co jest najkorzystniejsze dla Pol-
ski. Na to pytanie chciałem odpowiedzieć w niniejszej pra-
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cy. Czy mi się to udało, ocenią sami Czytelnicy. Od nowego 
spojrzenia zależy jednak sprostanie wyzwaniom przyszłości, 
a tym samym losy naszego kraju.

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować kilku oso-
bom, a więc wszystkim, którzy zgłosili cenne uwagi do ni-
niejszej pracy, a zwłaszcza profesorowi Zdzisławowi Sadow-
skiemu, doktorowi Andrzejowi Zybale i doktorowi Józefowi 
Wierzbołowskiemu. Bardzo cenne były dla mnie uwagi re-
daktora Pawła Dybicza, za co dziękuję, ułatwiają one bowiem 
odbiór tej pracy szerszemu kręgowi czytelników.

15 maja 2014 r.
Andrzej Karpiński


