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1. Na fali masowego ruchu pracowniczego, przy wsparciu z zewnątrz, do władzy doszły w 

Polsce antypracownicze i kosmopolityczne grupy działaczy. Znieczulając społeczeństwo 

hasłami demokratycznymi podjęły one budowę - zamiast Samorządnej Rzeczypospolitej - 

systemu liberalnego kapitalizmu, jako najlepiej służącego interesom ich zagranicznych 

opiekunów, jak i - powstającego dopiero z grabieży majątku społecznego - kapitału krajowego. 

Wytycznymi tej transformacji stały się zalecenia (i polecenia) Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego i Banku Światowego, a przede wszystkim neoliberalnej doktryny ekonomicznej.  

2. Wymogi „konsensusu waszyngtońskiego" zostały zastosowane w kraju znacznie 

słabszym gospodarczo od krajów zachodnich. Pozostawienie jego gospodarki bez osłony 

musiało doprowadzić - prędzej czy później - do zniszczenia części przemysłu, przejęcia jego 

innej części (a także bankowości, ubezpieczeń, handlu zagranicznego i hurtowego) przez obcy 

kapitał; w konsekwencji do przekształcenia kraju w peryferium, gospodarczą i polityczną 

półkolonię. Nową elitę interesowały jednak nie losy kraju lecz własne. Neoliberalna polityka 

dobrze służyła przejmowaniu społecznego majątku i pomnażaniu zysków, więc ją 

kontynuowano. Przyspieszano prywatyzacyjną grabież i wyprzedaż, a antypracowniczymi 

reformami powiększano wyzysk i zróżnicowanie społeczne. 

3. W ten sposób polska gospodarka i społeczeństwo doprowadzone zostały do stanu 

obecnego, który w szerokim zakresie, z goryczą i troską, przedstawił prof. Włodzimierz 

Bojarski w swej książce (Gospodarka i państwo dla społeczeństwa. Wyd. Warsz. Sz. 

Zarz.-SW, Warszawa 2009: też Bojarski www.barter.org.pl). Olbrzymia większość obywateli 

nie zna rzeczywistej sytuacji i nie rozumie zagrożeń dla kraju i samych siebie. 

 

4. W zbudowanej na neoliberalnych zasadach globalnej gospodarce kapitalistycznej 

wybuchł kryzys ekonomiczny. Rządy USA i głównych krajów europejskich zainterweniowały 

ogromnymi sumami z deficytu budżetowego aby powstrzymać upadek hipertroficznie 

rozwiniętego pasożytniczego sektora finansowego i nie dopuścić do głębokiego krachu w 

sferze realnej. Co im się, jak się wydaje, w znacznej mierze udało. 

5. Doktryna i polityka neoliberalna zachwiały się w świecie, ale nie w Polsce. Z kilku 

znanych przyczyn kryzys dotknął polską gospodarkę słabiej niż inne. Władze, które nie 

uruchomiły żadnych poważnych środków antykryzysowych, uznały właśnie neoliberalną 

politykę gospodarczą za przyczynę (względnego) sukcesu. Upadkiem szeregu wielkich 

przedsiębiorstw przemysłowych, wzrostem bezrobocia i nasilającym się brakiem środków na 

elementarne zabezpieczenia społeczne (zdrowie, emerytury, oświatę, naukę, kulturę itd.) nie 

przejęły się. Aby zatrzymać wzrost deficytu budżetowego (przy rosnących wydatkach na 

amerykańskie awantury wojenne) i nie podnosić podatków od najbogatszych, planują dalsze 

cięcia wydatków prospołecznych i dalszy wzrost wyzysku pracowników przez kapitał. Dla 
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własnego bezpieczeństwa i korzyści rządząca prawica gotowa jest też do dalszej redukcji 

suwerenności ekonomicznej i politycznej kraju na rzecz Unii Europejskiej, realizującej przede 

wszystkim interesy najsilniejszych swoich członków. 

6. Realizacja neoliberalnej polityki, służącej interesom obecnego i krajowego kapitału 

kosztem pracowniczego społeczeństwa i interesów narodowych, była możliwa wskutek 

świadomie przeprowadzonej i osiągniętej dezintegracji społeczeństwa (rozbicie ruchu 

związkowego, kompromitacja ugrupowań lewicowych, rozkład chrześcijańskiej demokracji, 

zanik ruchu ludowego) oraz dzięki niemal pełnemu monopolowi informacyjnemu prawicy - 

służące której media nieustannie oszukują i ogłupiają masę zwykłych ludzi. W związku z tym 

stało się możliwe, a nawet prawdopodobne, że konserwatywno-liberalna czołówka wygra 

kolejne wybory i dokończy proces neokolonizacji Polski. 

7. Aby zawrócić kraj z tej drogi i podjąć budowę systemu humanitarnego i korzystnego dla 

całego społeczeństwa, dla narodu polskiego, a jednocześnie sprawnego ekonomicznie - czyli 

budowę którejś wersji SGR - konieczna jest zmiana układu politycznego. 

Mająca nadal przeważające poparcie Platforma Obywatelska uzasadnia swoje działania 

liberalną doktryną ekonomiczną, jakoby jedynie słuszną. Większość społeczeństwa wierzy, że 

tak jest i godzi się na rosnące obciążenia, traktując je jako nieuchronne skutki nie tej doktryny i 

polityki, lecz żelaznych praw ekonomicznych, w tym „naturalnej dla rynkowej gospodarki 

okresowej recesji". Aby podważyć zaufanie wyborców do PO i jej polityki, należy wyjaśnić 

błędność całego tego zespołu poglądów. 

8. Prof. Włodzimierz Bojarski czyni to bardzo dobrze w swej książce. Można jednak 

uzupełnić jego argumentację (co powinno sprzyjać jej odbiorowi wśród inteligencji 

przynajmniej) wyjaśniając np. dokładniej: 

- czym jest każda doktryna i jaką rolę pełni? 

- jak powstała i czemu początkowo służyła liberalna doktryna ekonomiczna? 

- jak została ona przekształcona w doktrynę konserwatywno-liberalną (neoliberalną) i 

dlaczego był to proces wadliwy naukowo? 

- na czym polegają główne błędy i braki tej doktryny? 

- dlaczego właśnie dzięki nim okazała się ona doskonałym narzędziem realizacji interesów 

kapitału kosztem pracy i najsilniejszych krajów kosztem słabszych? 

- jakie zasady neoliberalizmu są szczególnie szkodliwe dla polskiej gospodarki i 

społeczeństwa? 

9. Doktryna nie musi być i najczęściej nie jest zespołem pewników naukowych. Jest ona 

zespołem (systemem) założeń, twierdzeń, przekonań uznanych za pewniki przez wpływowe 

grupy teoretyków, praktyków i polityków. Często stanowi ona wyraz konkretnych 

interesów różnych grup społecznych. Doktryna powstaje pod wpływem konkretnego układu 

stosunków (gospodarczych, społecznych, politycznych) i ma (jeśli ma) walor dla tego układu. 

Gdy układ się zmienia, z reguły walor traci. Ortodoksyjni doktrynerzy nie uwzględniają 

wynikających stąd, albo z założeń modelowych, ograniczeń doktryny, starają się wynikające z 

niej recepty stosować niezależnie od konkretnych warunków. Efektem są nieskuteczność albo 

wysokie koszty doktrynerskich działań. Doktryny, które zyskują uznanie wśród elit, trafiają na 

uniwersytety, w ich duchu kształtowane są i wychowywane pokolenia studentów, część 

których zajmuje potem wpływowe stanowiska. W ten właśnie sposób doktryny mogą zyskać 

wielki wpływ na kształtowanie się konkretnej polityki. 
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10. Liberalna doktryna ekonomiczna powstała w Anglii w drugiej połowie XVIII wieku. 

Anglia stała się wówczas pierwszym - i na z górą 100 lat czołowym - przemysłowym krajem 

świata. Wobec wielkiej i trwałej przewagi konkurencyjnej jej fabrykantów, działających w 

skali międzynarodowej kupców i finansistów, potrzebny był jak najszerszy, najlepiej światowy 

rynek, wolny od wszelkich monopoli, państwowych ograniczeń i regulacji. I to właśnie głosiła 

i uzasadniała ówczesna angielska liberalna doktryna ekonomiczna. Dokładnie to samo czyni 

dzisiejsza doktryna wolnego handlu w skali globalnej, służąc najsilniejszym krajom i grupom 

kapitału przemysłowego i finansowego. 

11. W krajach zagrożonych zabójczą konkurencją zewnętrzną podjęto obronę. Jej 

dostatecznie silnym narzędziem mogło być tylko i stało się własne państwo. Mogło ono 

uchronić własną gospodarkę (cłami zwłaszcza), efektywnie ja wspomóc i przyspieszyć jej 

rozwój. Tak tez uczyniły władze szeregu krajów (w tym ówczesnych Stanów Zjednoczonych 

AP, Niemiec, Rosji) i osiągnęły sukces. Takie działania uzasadniła doktryna interwencjonizmu 

państwowego, sformułowana w Niemczech jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku przez F. 

Lista w oparciu o własne doświadczenia amerykańskie. 

12. W drugiej połowie tego wieku dominująca angielska myśl ekonomiczna zmieniła się w 

szczególny sposób. Uległy mianowicie likwidacji te wątki, które przeszkadzały w pełnym 

panowaniu prywatno-kapitalistycznej ideologii. Pierwszymi ofiarami stały się niewygodne 

elementy angielskiej ekonomii klasycznej. Głównymi takimi były: Smitha i Ricarda teoria 

wartości opartej na pracy, ich teoria pracy niezbędnej i dodatkowej oraz zysku jako 

przywłaszczonej pracy cudzej (które to teorie Marks przekształcił w oskarżenie kapitalizmu). 

Nie ma już dziś tych teorii - jako jakoby nieuzasadnionych - w głównym nurcie ekonomii. Nie 

ma też w tym nurcie ważnego klasycznego podziału na pracę produkcyjną, tworzącą dochód 

materialny, i nieprodukcyjną, z tego dochodu czerpiącą. Odrzucenie tej „najbardziej 

szkodliwej idei" (Blaug) pozwala uznać za pożyteczną społecznie każdą działalność 

przynoszącą zysk (np. hipertroficznie rozwiniętego kapitału finansowego) i uzasadnić każdą 

wysokość zysku. 

Samo pojęcie kapitału zostało, w porównaniu z klasycznym, świadomie zamazane. Za 

kapitał uważa się dziś także np. kwalifikacje, z czego wynika, że niemal wszyscy jesteśmy 

większymi lub mniejszymi kapitalistami. Mówi się o „kapitale ludzkim". Nie ma natomiast 

jasnego rozróżnienia między kapitałem realnym a powstałym drogą kapitalizacji dochodu 

(dywidendy) kapitałem fikcyjnym (sumą cen akcji); stąd zdumienie ze zniknięcia - w toku 

kryzysu finansowego - bilionów dolarów różnicy między nimi. 

W dzisiejszej ekonomii nie ma obiektywnej podstawy płacy. Nie ma bezrobocia jako 

tworzonej celowo przez kapitał rezerwowej armii pracy z jej funkcją nacisku na warunki 

zatrudnienia. Nie ma dostatecznego wyjaśnienia kwestii tworzenia pieniądza i inflacji. Udało 

się współczesnej ekonomii niemal w pełni zastąpić pojęcie kryzysu pojęciem recesji, a wraz z 

tym wyeliminować wszelkie poważniejsze teorie cyklicznych wahań koniunktury, w 

szczególności wiążące kryzysy z kierującymi się bezgraniczną żądzą zysku działaniami 

kapitału finansowego. 

Klasycy angielscy, uznając konkurencję rynkową za lepszy mechanizm funkcjonowania i 

rozwoju gospodarki niż państwową jej regulację, wcale jednak nie rezygnowali z ingerencji 

państwa. Szczególnie w pewnych dziedzinach działania państwa mogło być - ich zdaniem - 

bardziej skuteczne i efektywne niż rynku. Ekonomia poklasyczna odrzuciła natomiast 

generalnie ingerencję państwa w gospodarkę, przyznała mu rolę zaledwie „nocnego stróża" 

prywatnej przedsiębiorczości, żądała jego minimalizacji i taniości. 
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13. W drugiej połowie XIX wieku struktura kapitału uległa istotnym przemianom. 

Konkurencja wymuszając koncentrację i centralizację kapitału zrodziła nowe monopole z 

właściwymi im tendencjami w gospodarce i polityce. Zauważyli to ekonomiści różnych 

kierunków. Analizując nowy etap kapitalizmu nazwali go etapem kapitalistycznego 

imperializmu (Hobson). Jedni widzieli w nim panowanie wielkiego kapitału bankowego 

(finansowego), inni - tegoż kapitału w splocie interesów z monopolistycznym kapitałem 

przemysłowym. Cechy imperializmu w tych teoriach były tak dobrze rozpoznane, że mają 

walor w opisie i dzisiejszej epoki panowania kapitału finansowego, międzynarodowych 

monopoli i globalizacji. 

Ekonomia neoklasyczna poszła jednak zupełnie inną drogą. Nie licząc się z realiami 

rozwinęła apologetyczną dla kapitału abstrakcyjną konstrukcję - „model doskonałej 

konkurencji". Nie ma w nim w ogóle monopoli, są przedsiębiorstwa o zbliżonej sile 

ekonomicznej konkurujące ze sobą cechami użytkowymi, kosztami i cenami swoich 

produktów. Nie ma państwa z jego regulacjami, bo wszystko znakomicie załatwia wolny 

rynek. Wysokie zyski branży sygnalizują intensywną potrzebę społeczną, tam też kierują się 

wolne kapitały i ją zaspokajają. Wysokie zyski najlepszych przedsiębiorstw napędzają rozwój, 

ich właśnie przede wszystkim. Rozwijająca się gospodarka zatrudnia wszystkie czynniki 

produkcji, których wykorzystanie jest racjonalne ekonomicznie. Kryzysów nie ma, bo nie ma 

wewnętrznych przyczyn ich wystąpienia, a gdy czynniki zewnętrzne zakłócą równowagę, 

rynek ja szybko i sprawnie przywraca itd. itp., jak w bajce dla dzieci. 

14. Konstrukcja modelu teoretycznego opiera się na założeniach upraszczających 

rzeczywistość. Ujmuje zjawiska i związki uznane za najważniejsze, pozostałe pomija (niektóre 

uwzględnia dopiero w procesie konkretyzacji teorii niezbyt pasującej do rzeczywistości). 

Dlatego nawet poprawna konstrukcja modelu obejmuje tylko pewną część rzeczywistości. 

Konstrukcja, która wskutek np. określonych preferencji badacza pominęła istotne zjawiska i 

związki, jest wadliwa, ujmuje tylko fragment rzeczywistości, który jej twórca aprobuje, a 

pomija ten, który mu (a także interesom grup, z którymi się utożsamia) nie odpowiada. Model 

„doskonałej konkurencji" jest tego klinicznym przykładem. Głównym nietrafnym 

założeniem tego modelu jest założenie zbliżonej siły ekonomicznej kontrpartnerów,  

dzięki czemu można przedstawić konkurencję jako mechanizm jednoznacznie pozytywny. 

Gdy kontrpartnerzy mają tę siłę istotnie różną, jest inaczej. 

Konkurencja jest dobrym mechanizmem gospodarczym, ale nie wszyscy z niej korzystają. 

Słabe przedsiębiorstwa, branże, gałęzie gospodarki nie korzystają lecz tracą, bankrutują. Słabe 

grupy społeczne są degradowane, spychane do nędzy. Słabe kraje tracą suwerenność 

ekonomiczną (a potem także polityczną), są ograbiane z bogactw naturalnych i majątku, 

kolonizowane, co oznacza tragedię dla milionów ich obywateli. 

Liberalna doktryna ekonomiczna ukrywała i ukrywa ten efekt gospodarczej wolności 

i konkurencji. Jest ona przez to ideologicznym narzędziem walki silnych przeciw słabym. 

Słabsze kraje, które nie rozumieją tego, nie chcą lub nie mogą oprzeć się naciskom, nie potrafią 

opracować i realizować polityki służącej najlepiej jak to możliwe ich własnym interesom, 

bardzo drogo za to płacą. 

Szeroką analizę neoliberalizmu można znaleźć w książkach wydanych ostatnio przez Instytut 
Wydawniczy Książka i Prasa, jak zwłaszcza: D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, 
Warszawa 2008 i zbiór pod red. A. Saad-Filho i D. Johnston, Neoliberalizm przed trybunałem, 
Warszawa 2009. Wykazują one, że neoliberalizm stanowi część hegemonicznego projektu 
koncentracji władzy i bogactwa w rękach elit całego świata, przynoszącego korzyści przede 
wszystkim finansjerze poszczególnych krajów, a w skali światowej - kapitałowi 
amerykańskiemu. Hegemonia neoliberalizmu - pisze Harvey - pociągnęła za sobą 
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bezprecedensowy wzrost nierówności w skali lokalnej i globalnej, koncentrację bogactwa i 
władzy politycznej w rękach nielicznych, a jednocześnie szerzenie się biedy, chaosu, 
przemocy i niepewności na ogromnych obszarach planety. 

15. „Kłopot w tym, że politykę gospodarczą (polską, ale także innych krajów, zwłaszcza 

posocjalistycznych - J.D.) kreują ortodoksyjni liberałowie z podręcznikami w ręku" - pisał R. 

Bugaj. „Są absolutnie przekonani, że budżet musi być mały, inflacja bezwzględnie 

zduszona, państwo opiekuńcze szybko zlikwidowane, gospodarka całkowicie otwarta, 

redystrybucja dochodów odrzucona, no i wszystko trzeba sprywatyzować do dna. To nie 

jest jednak synteza dorobku teorii ekonomii, tylko dyrektywy pewnego jej wpływowego 

nurtu - konserwatywno- liberalnego" (Smutny finał pewnej ortodoksji, „Rzeczpospolita", 

18-19.08.2001). 

Fakt, że polską politykę gospodarczą mogli kreować i nadal kreują ortodoksyjni 

liberałowie, umożliwił brak wiedzy i doświadczenia społeczeństwa z kapitalizmem z jednej i 

nieustanna jego obróbka medialna z drugiej strony. Prawdziwe nieszczęście polega na tym, że 

uwierzyło ono liberałom, że taka i tylko taka jest droga do nowoczesnej gospodarki i 

powszechnego dobrobytu, i że ta wiara utrzymuje się mimo ogromnych kosztów realizacji 

liberalnej polityki - w postaci mnożących się bankructw przedsiębiorstw, wyprzedaży całych 

gałęzi gospodarki, bezrobocia, postępującej likwidacji pracowniczych uprawnień i 

zabezpieczeń, upadku służb publicznych, kryzysu gospodarczego wreszcie. 

16. Wyżej wymienione zalecenia, w istocie żądania liberalnej doktryny ekonomicznej, 

przedstawiane jako jedynie słuszne - są w istocie wątpliwe, zarówno teoretycznie jak i 

praktycznie. Wystarczy nieco bliżej przyjrzeć się im i niektórym dyrektywom z nimi 

związanym, aby to stwierdzić. 

Budżet państwa musi być mały 

Dyrektywa ta wynika z przekonania, że państwo jest prywatnej gospodarce mało 

przydatne, przedsiębiorcom głównie przeszkadza, środki zabrane podatnikom zużywa na 

własne potrzeby, wątpliwe cele i nieefektywne działania. Liberałowie przedstawiają swój 

własny interes (bez osłonek wyrażony w odrzuceniu podatku progresywnego) jako interes 

społeczny, „grając" na zrozumiałej niechęci obywateli do płacenia podatków, zwłaszcza 

wysokich, i na wbudowanym w psychikę ludzką a wzmacnianym przez kapitalizm egoizmie 

indywidualnym i grupowym. 

Mały budżet państwa oznacza jednak mały zakres i niski poziom zaspokojenia przez nie 

potrzeb ogólnospołecznych. Obywatele muszą z własnych dochodów finansować oświatę, 

studia, leczenie, ubezpieczenia, wypoczynek. Zamożne grupy stać na opłacenie drogich 

prywatnych usług w tym zakresie, biednych nie stać na to w ogóle. Przykładem zagrożeń stała 

się tu już polska służba zdrowia. 

Mały budżet oznacza, dalej, niezdolność państwa do walki z bezrobociem, biedą, 

grożącymi destabilizacją społeczeństwa ogromnymi nierównościami. Oznacza on ponadto 

niezdolność państwa do obrony gospodarki przed wyniszczającą konkurencją zewnętrzną, do 

skutecznych działań antykryzysowych, do przyspieszenia rozwoju kraju a wreszcie do jego 

obrony przed agresją. 

Dlatego w państwach w ten czy inny sposób poważnie zagrożonych, ich udział w PNB 

gwałtownie wzrasta. Nawet w programowo liberalnych wynosi on około 1/4, a w krajach 

społecznej gospodarki rynkowej (państwach opiekuńczych, dobrobytu) jest wysoki (w 
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szczycie w Szwecji w latach 1980-1997 wynosił średnio 64% PNB, poczym znacznie się 

obniżył), dzięki czemu zapewniły one dostatnie i bezpieczne życie wszystkim swoim 

obywatelom (zob. Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, Warszawa 1994, s. 56). 

Gdy potrzeby ogólnospołeczne wzrastają, albo/i sytuacja gospodarcza pogarsza się, 

pojawia się deficyt budżetowy. Doktryna liberalna go nie znosi, a jeszcze bardziej pokrywania 

go dodatkową emisją pieniądza, prowadzącą jakoby nieuchronnie do zgubnej dla gospodarki 

inflacji. Liberalne władze tną wówczas wydatki, na cele ogólnospołeczne przede wszystkim 

(na wojenne, finansowane jednak często zwyżką podatków, najpóźniej). 

Polityka ta została tymczasem odrzucona jako błędna i szkodliwa w USA i innych 

krajach objętych w latach trzydziestych ub. wieku wielkim kryzysem. Podjęte przez nie 

szerokie działania antykryzysowe - zasiłki dla bezrobotnych, subwencje dla rolników, roboty 

publiczne, państwowe inwestycje infrastrukturalne (a w obecnym kryzysie także bezpośrednia 

pomoc państwa dla zagrożonych bankructwem banków i wielkich przedsiębiorstw) 

finansowane były z deficytu budżetowego, który mimo bardzo znacznych rozmiarów wcale nie 

wywołał inflacji. Dodatkowa masa pieniądza zastąpiła bowiem masę pieniądza kredytowego, 

tworzoną poprzednio przez banki, która dosłownie znikła. Rozłączone wskutek tego 

zniknięcia czynniki produkcji - rzeczowe i osobowe - połączyła na powrót masa „pustego 

pieniądza", zaczęły one znowu dawać produkcję, a ta napełniła ów pieniądz realnymi 

towarami. 

W wyjaśniającym ten mechanizm modelu teoretycznym J.M. Keynesa w gospodarce 

istnieją nieczynne moce produkcyjne i ludzie bez pracy. „Puste pieniądze" wywołują inflację 

dopiero wtedy, gdy te czynniki są bliskie wyczerpania i nie można ich szybko powiększyć. 

Liberalna doktryna ekonomiczna zakłada stan pełnego wykorzystania czynników produkcji i 

tworzy zbitkę: deficyt budżetowy - „puste pieniądze" - inflacja, którą straszy i szantażuje 

obywateli, tak że godzą się oni z redukcją dochodów i zabezpieczeń jako jakoby koniecznością 

ekonomiczną. 

Inflacja musi być zduszona 

Liberalna doktryna ekonomiczna jest wrogiem inflacji, jest ona bowiem na ogół, zwłaszcza 

gdy jest wysoka, niekorzystna dla przedsiębiorców (choć mniej destrukcyjna niż deflacja), a 

także dla kapitalistycznych rentierów. Boja się jej też zwykli ludzie, zwłaszcza o stałych i 

niewielkich dochodach, i popierają antyinflacyjne hasła i działania liberałów. Ci ostatni 

potrafią jednak wykorzystać inflację przeciw tym maluczkim. Na przykład L. Balcerowicz w 

1990 r. przekształcił zastaną inflację w hiperinflację i zlikwidował w ten sposób gros 

oszczędności obywateli. Inflacja popytowa (z popytowego nawisu) przekształcona została w 

kosztową (wynikającą ze wzrostu kosztów produkcji), która - jeśli nie dorzucić odpowiedniej 

masy pieniądza - dławi gospodarkę. Balcerowicz masę pieniądza, zwłaszcza kredytowego dla 

przedsiębiorstw państwowych, jeszcze zmniejszył, aby sektor państwowy zbankrutować i 

sprywatyzować. 

Nawet w państwach, w których zatriumfowała i panuje liberalna doktryna ekonomiczna 

(np. w USA), potrzeby (elementarne ogólnospołeczne, walki z kryzysem, prowadzenia wojny) 

mogą wywołać znaczny deficyt budżetowy, który jeśli nie wzrostem podatków, to długiem 

państwowym trzeba sfinansować. Aby takie działanie władz państwowych maksymalnie 

utrudnić i ograniczyć, wprowadzony został zakaz finansowania takiego deficytu przez Bank 

Centralny. Aby uzyskać niezbędne środki państwo musi się zadłużyć albo w bankach 

komercyjnych, albo wprost u społeczeństwa (pożyczka, bony skarbowe). Długi wraz z 
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wysokimi odsetkami muszą być spłacone kosztem przyszłego produktu narodowego. Szybko 

rosną zadłużenie państwa (wewnętrzne, niezależnie od zewnętrznego) oraz (kosztem reszty 

społeczeństwa) udział zysków kapitału finansowego w podziale realnego produktu 

narodowego. I na tym właśnie (podobnie jak innych działań z neoliberalnym rodowodem) 

polega istotny sens i cel opisanego mechanizmu - z ogólnospołecznego punktu widzenia 

aberacyjnego, bo kosztownego a niepotrzebnego! Bank Centralny mógłby bowiem 

wyemitować niezbędną ilość pieniądza gotówkowego i uruchomić odpowiednią ilość 

pieniądza kredytowego bez kosztów 

i rozprowadzić poprzez wyspecjalizowane w obsłudze poszczególnych dziedzin i celów banki 

- jak to było w Niemczech przed II wojną światową, ale także w PRL i innych krajach 

socjalistycznych. Podobnie jest też w przypadku światowego pieniądza bankowego w postaci 

Praw Specjalnego Ciągnienia (SDR). 

Trzeba tu sięgnąć do historii pieniądza i finansów państwowych. W skrócie i uproszczeniu 
jest ona następująca. Przez bardzo długi czas produkcja i jej wzrost obywały się w ogóle 
bez pieniądza. Nie potrzebował go do tego np. szlachcic polski: kazał po prostu 
pańszczyźnianym chłopom stawić się z narzędziami i podwodami skoro świt pod lasem, 
wyciąć drzewa, wykarczować pnie, zaorać i zabronować grunt, zasiać żyto, a w 
odpowiednim czasie zebrać plon dla niego. 
Potem pieniądz stał się tak niezbędnym narzędziem łączenia sił i środków produkcji, że bez 
niego to połączenie w ogóle nie następowało. Dziś - jak to niestety dobrze wiemy - może 
istnieć np. szpital z wyposażeniem a nawet lekami, personel lekarski i pomocniczy - z 
jednej - a pełno chorych z drugiej strony, a leczenie nie ma, bo nie ma pieniędzy i szpital się 
zamyka. Pieniądz kruszcowy mógł wybijać teoretycznie każdy, ale główną jego masę z 
różnych przyczyn wytwarzała mennica królewska. Gdy ludzie powierzali bankom 
przechowywanie złota i srebra (także kosztowności), otrzymywali kwity na depozyt, za 
które można go było w każdej chwili odebrać. Tak powstały banknoty. Ponieważ w 
zwykłych warunkach klienci nie wycofywali wszyscy naraz swoich depozytów i 
powstawały też nowe, część złota i srebra leżała w banku bezczynnie. Na podstawie tej 
rezerwy banki rozwinęły kredyt, zaspokajając zapotrzebowanie gospodarki na dodatkowy 
pieniądz (gdy ono wygasało, będące znakiem tego kredytu banknoty powracały do banku). 
Na ten zyskowny interes położył rękę bank królewski (późniejszy centralny) wprowadzając 
monopol emisji pieniądza krajowego. Banki mogły teraz udzielać kredytu tylko w tym 
pieniądzu, otrzymywanym z banku królewskiego pod zastaw własnych i klientowskich 
rezerw kruszcowych. 
Banki znalazły jednak sposób obejścia restrykcji. Wraz z rozpowszechnieniem się obrotu 
bezgotówkowego (a potem clearingu itp.) okazało się, że można udzielać kredytu w 
nominalnym pieniądzu, ale bez niego! Pieniądz kredytowy powstawał przez zapis na 
koncie, a znikał przez odpis z konta. Bank centralny mógł teraz tylko wpływać na ekspansję 
kredytową banków prywatnych, ustanawiając wielkość przymusowej rezerwy minimalnej 
banków w nim zdeponowanej, wysokość stopy procentowej od własnego kredytu dla 
banków oraz dokonując tzw. operacji na otwartym rynku. W ten sposób wyrosło bogactwo 
i potęga banków prywatnych i kapitału finansowego z jednej strony, z drugiej zaś nastąpiła 
utrata przez państwo zdolności panowania nad masą pieniądza w obiegu, a stąd i 
skutecznego wpływu na gospodarkę i jej dynamikę oraz ogólne oblicze kapitalistycznego 
społeczeństwa. 

Redystrybucja dochodów musi zostać odrzucona a państwo 

opiekuńcze zlikwidowane 

Konserwatywni liberałowie (neoliberałowie) uzasadniają ten jawnie sprzeczny z interesem 

większości społeczeństwa postulat zasadą „sprawiedliwości rynkowej". Rynek wyznacza 
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mianowicie każdemu taki dochód, na jaki swym kapitałem i pracą zasłużył. Przymusowe 

przeniesienie części dochodów od grup wysoko- do niskodochodowych oznaczałoby wyzysk 

bogatszej części społeczeństwa i tylko zdemoralizowałoby i osłabiło aktywność biedniejszej 

części, która powinna być przecież jak najbardziej pracowita (w osiemnastowiecznej Francji 

mówiono wprost, że bogactwo kraju wymaga wielkiej liczby pracowitych biedaków). 

Czym jednak jest państwo opiekuńcze, którego likwidacji żądają neoliberałowie? W 1972 

r. niemiecki „Der Spiegel" tak przedstawił najważniejsze cechy NORDYCKIEGO MODELU 

państwa i społeczeństwa: 

- państwo dobrobytu, 

- równość, 

- emerytury dla wszystkich, 

- publiczna służba zdrowia, 

- najwyższa stopa życiowa i najwyższe podatki, 

- równe szanse kształcenia się 

- wyzwolenie kobiet, 

- bezpieczeństwo socjalne, 

- czyste miasta, 

- ochrona środowiska, 

- bogaty sektor publiczny, 

- humanitarne prawo karne, 

- ochrona lokatorów. 

Według znanego norweskiego naukowca S. Kuhnle państwem dobrobytu jest takie 

państwo, „które gwarantuje każdej jednostce przyzwoity poziom życia, możliwość uzyskania 

odpowiedniego wykształcenia, pracę, mieszkanie, pomoc lekarską, opiekę i pomoc w 

sytuacjach kryzysowych. Konkretny poziom i charakter tych świadczeń zależy od warunków 

historycznych, kulturowych i ekonomicznych" (Nordycki model, s. 13-14). 

Właśnie takie państwo ma zniknąć z woli neoliberałów, jako zbyt drogie do 

utrzymania, niesprawiedliwe i ze zbytnim wpływem (zwłaszcza związków zawodowych) na 

życie gospodarcze. W czyim interesie tak ma być, nie ma potrzeby dodawać, ze wszystkich 

bowiem fałszywych i cynicznych odwołań neoliberałów do interesu społecznego wystają ośle 

uszy, a ściślej wilcze zęby dziewiętnastowiecznego, dzikiego, antyspołecznego kapitalizmu. 

Gospodarka ma być całkowicie otwarta 

Ten postulat liberalnej doktryny ekonomicznej wynika wprost ze skrajnie uproszczonego 

modelu „doskonałej konkurencji", nie uwzględniającego znacznej różnicy sił ekonomicznych 

partnerów. Upadek słabszego, nawet - mimo zmarnowania jego czynników produkcji - 

korzystny dla całego układu, jest fatalny dla niego: przedsiębiorstwa - branży - gałęzi - kraju 

wreszcie. Toteż nawet najbardziej rozwinięte gospodarki (jak USA czy UE), przedkładając 

swój interes nad wolnorynkową ideologię, starają się tego uniknąć, częściowo zamykając 

gospodarkę za pomocą monopoli, ceł ochronnych i protekcyjnych, ukrytych albo i jawnych 

subwencji państwowych. Nie czynią tego głównie wolnorynkowi neofici, nie bacząc na 

koszty. 

Przed skutkami pełnego otwarcia gospodarek krajów posocjalistycznych przestrzegało 

wielu poważnych zachodnich ekonomistów i działaczy gospodarczych. Jednym z nich był 

brytyjski miliarder J. Goldsmith. W wydanej w 1994 r. Pułapce, która stała się bestsellerem w 

Europie (ale nie u nas, choć ukazał się jej polski przekład) zawarł on ostrzeżenie, że 
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ogólnoświatowy wolny handel powiększy skalę bezrobocia i rozmiary ubóstwa w krajach 

uprzemysłowionych, a przez to zuboży również kraje Trzeciego Świata. Ostrzegł on również, 

że Europa kształtowana na zasadach obowiązujących w UE nie będzie miała możliwości 

rozwoju i skutecznej rywalizacji z innymi regionami gospodarczymi świata (zob. Pułapka, 

Warszawa 1995, s. 200 i dalsze oraz J. Goldsmith Odpowiedź zwolennikom GATT i globalnego 

wolnego handlu, Wrocław 1997). Z generalną krytyką rzeczywistego przebiegu globalizacji 

gospodarczej wystąpił autor fundamentalnej pracy na ten temat J. Stiglitz i inni ekonomiści 

zachodni (nawet Jeffrey Sachs!), a także polscy (jak np. wybitny polski ekonomista G. 

Kołodko). 

„Napisałem tę książkę dlatego - stwierdził J. Stiglitz w przedmowie do swej Globalizacji - 
że (...) widziałem na własne oczy, jak bardzo niszczycielski może być wpływ globalizacji na 
kraje rozwijające się, a zwłaszcza najuboższe spośród nich. Jestem przekonany, że 
globalizacja - zniesienie barier krępujących wolny handel i ściślejsza integracja 
gospodarki w skali międzynarodowej - może być siłą służącą dobru i że potencjalnie może 
poprawić sytuację wszystkich ludzi na świecie, a w szczególności ubogich. Ale sądzę, że aby 
tak się stało, sposób, w jaki jest ona przeprowadzana (...) powinno się gruntownie 
przemyśleć od nowa". Niestety, nie jest to sprawa gruntownego przemyślenia. Globalizacją 
rządzą prawa kapitalizmu, decydują w niej interesy i siła - ekonomiczna, polityczna, 
wojskowej nie wyłączając. Interesy i siła najpotężniejszych grup kapitałowych i krajów. 
Wprost to powiedział H. Kissinger: globalizacja to - w największym skrócie i uproszczeniu 
- światowe panowanie Stanów Zjednoczonych (J.D.). 

Otwarcie gospodarki było standardowym warunkiem przyznania kredytu stabilizacyjnego 

przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Zapisany on został także w ich 

planie dla Polski - „Planie Balcerowicza", ochoczo zrealizowanym przez dokonujących 

kapitalistycznej transformacji liberałów i ich pomocników z socjaldemokratami włącznie. 

Sens tego i skutki dla poszczególnych dziedzin gospodarki polskiej zostały opisane (por. W. 

Bojarski w swych książkach, zwłaszcza ostatniej; J. Dziewulski oraz inni referenci konferencji 

w WSZ-SW; wcześniej J. Główczyk w książce Szalbierczy urok transformacji; G. Kołodko w 

Wędrującym świecie i innych publikacjach). Został też opisany kolejny krok na tej drodze: 

wepchnięcie Polski do Unii Europejskiej, już wstęp do czego, w postaci traktatu 

stowarzyszeniowego na niekorzystnych warunkach, przeraził podpisującego go wicepremiera 

Goryszewskiego. 

Neoliberałowie uznają silne państwo za szkodliwe dla interesów kapitału, a państwo 

narodowe za przeżytek hamujący ogólny rozwój gospodarczy. Niechęć ich do tego państwa 

jest tak duża, a wiara w postępowość, konieczność i własne korzyści z pełnej integracji 

europejskiej tak silna, że gotowi są zrezygnować z kluczowych nawet atrybutów suwerenności 

gospodarczej i politycznej własnego kraju. Zamierzają jak najprędzej pozbyć się suwerenności 

monetarnej wprowadzając euro - przed czym ostrzegał Polaków sam główny ideolog 

neoliberalizmu i monetaryzmu M. Friedman! 

W specjalnym wywiadzie dla telewizji polskiej, nadanym 4 września 1996 r., Friedman 
powiedział: 
- Polska powinna prowadzić własną politykę w interesie własnego rozwoju 

gospodarczego, 
- niepotrzebni są jej do tego zagraniczni doradcy, 
- państwo nie może rezygnować z regulacji swojego handlu zagranicznego, 
- dlatego wbrew żądaniom zewnętrznym musi zachować suwerenność w ustalaniu kursu 

waluty. 
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Wszystko trzeba sprywatyzować do dna 

Neoliberałowie są ideologami prywatnego kapitału. Kapitał wyrósł z prywatnej własności i 

jest ona (zwłaszcza jednak swoja, nie cudza) największą dla niego świętością. Liberałowie są 

przekonani, że jest ona jedyną właściwą podstawą społeczeństwa, zapewniając obywatelowi 

wolność i niezależność i skłaniając go do maksymalnej aktywności, gospodarczej przede 

wszystkim, i oszczędności tworzącej kapitały, do szukania najkorzystniejszej kombinacji 

czynników produkcji, do wynalazczości, innowacyjności, powiększania kapitału z zysków. W 

sumie prywatny kapitalizm, regulowany rynkowo, zapewniać mu wzrost produkcji, 

dochodów, poziomu życia nie tylko przedsiębiorcom, ale i reszcie społeczeństwa. 

Pragnienie prywatnej własności jest silne nie tylko wśród warstw średnich, ale i wśród 

niższych. O jej zachowaniu i powiększeniu myślą chłopi, a i robotnicy marzą o skromnym 

choćby własnym warsztacie, sklepie, „interesie". Jest to podstawą swoistego sojuszu, 

polegającego na ideowym i politycznym podporządkowaniu warstw niższych liberałom i 

wielkiemu kapitałowi. Jest to oczywiście sojusz oszukańczy, bo w krajach kapitalistycznych 

bardzo niewielka część ludności ma „prawdziwe" kapitały, ogromna większość to różnych 

kategorii pracownicy najemni. 

Oszukańcza też jest podstawa mądrości liberałów - „model doskonałej konkurencji". 

Ujmuje on oczywiście pewne rzeczywiste mechanizmy, pewną część rzeczywistości w 

pewnych warunkach. Absolutyzując jednak i idealizując owe mechanizmy i ową część 

rzeczywistości liberałowie cynicznie je fałszują. Unikali tego klasycy ekonomii, też przecież 

teoretycy i ideologowie kapitalizmu. Smith na przykład kapitalistów uznawał za gotowych w 

imię zysku do każdego draństwa; kapitał był według niego zakumulowaną pracą cudzą; rynek 

nie był idealnym mechanizmem; rola państwa w ogólnej regulacji gospodarki była istotna. 

Ricardo dostrzegł tendencję kapitalistycznej gospodarki do stagnacji. Marks - niewątpliwy acz 

swoisty kontynuator teorii klasyków - pisał słusznie o wilczym głodzie pracy dodatkowej, 

pokazał mechanizm tworzenia bezrobocia, dał podstawę realistycznej teorii kryzysów. 

Późniejsi ekonomiści dostrzegli zastępowanie wolnej konkurencji nową monopolizacją i 

konsekwencje tego dla mechanizmu rynkowego oraz ogólniejsze, wzmożoną 

nierównomierność ekonomicznego i politycznego rozwoju krajów kapitalistycznych i 

konsekwencje tego itd. Rzeczywistość kapitalizmu to dziś panowanie wielkich 

oligopolistycznych korporacji przemysłowych, handlowych i usługowych oraz pasożytniczego 

kapitału finansowego; olbrzymie nierówności dochodowe i wprost niesłychane majątkowe, 

podważające spoistość i stabilność społeczeństw; niewykorzystane czynniki produkcji w 

postaci masowego bezrobocia zwłaszcza, wahań koniunktury i kryzysów; zbrojenia jako 

środek pobudzenia koniunktury; wojny kapitalistycznej czołówki o obszary eksploatacji 

bogactw i ludności, o panowanie nad światem. 

Idea i tworzenie społecznej gospodarki rynkowej były i są historyczną próbą uniknięcia 

istotnej części tych efektów prywatnej gospodarki i panowania kapitału. Wypróbowane 

najszerzej w krajach nordyckich oparły się one na następujących czterech filarach: 

1. Silne państwo. Odpowiada ono za dystrybucję dóbr materialnych i kulturalnych. 

„Obywatelskie prawa socjalne" oznaczają zobowiązania państwa do zapewnienia jednostce 

takich warunków, które pozwolą na wykorzystanie własnych możliwości i godne życie.  

2. Gospodarka mieszana, łącząca kapitalistyczny mechanizm rynkowy z realizacją 

strategii bezpieczeństwa socjalnego. Oznacza to modyfikację mechanizmów rynkowych w 

dziedzinach, których nie mogą regulować zasady ekonomii: ochrony zdrowia, oświaty i 

kultury. Gospodarka mieszana była od początku sposobem zapewnienia pełnego zatrudnienia. 

Jego utrzymanie, zapisane w konstytucji, jest najpoważniejszym wyzwaniem dla państwa 
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dobrobytu. Można je uznać za historyczny kompromis, dzięki któremu polityka uzyskała 

kontrolę nad działaniem praw rynku i próbuje skonsolidować dwa systemy wartości: ten który 

dochód uzależnia od wielkości kapitału (etos kapitalistyczny) i drugi, który uzależnia dochód 

od potrzeb (etos solidaryzmu społecznego). 

3. Demokracja polityczna. Władza należy do narodu i jest rozszerzana na coraz to nowe 

obszary życia społecznego (także gospodarczego). 

4. Skonsolidowane społeczeństwo obywatelskie. Chodzi o gęstą sieć różnych 

organizacji pomiędzy państwem a jednostką, ułatwiających jej porozumiewanie się z władzą i 

chroniących ją przed jej samowolą. 

W sumie państwo dobrobytu jest próbą urzeczywistnienia wszystkich ONZ-owskich, a nie 

tylko politycznych i obywatelskich praw człowieka. Łącząc dynamikę kapitalistycznej 

gospodarki rynkowej z poczuciem sprawiedliwości społecznej daje wszystkim jednakową 

szansę dobrego życia i wykorzystania swych talentów (por. Nordycki model..., s. 15-16). 

Polskim neoliberałom nie o to jednak szło. Zdobyta władza miała posłużyć zniszczeniu 

realnego socjalizmu do gruntu, wraz z wszystkimi uprawnieniami i zabezpieczeniami dla 

pracowników, na które stać było jednak Polskę Ludową - i budowie kapitalizmu według 

anglosaskiego wzoru, najlepiej ze 100% panowaniem własności prywatnej i 

niezorganizowanym (niezdolnym do oporu) światem pracy. Przede wszystkim należało wielki 

państwowy majątek produkcyjny i nieprodukcyjny - stworzony pracą milionów 

obywateli przez lat kilkadziesiąt - oddać w ręce prywatne możliwie niewielkiej grupie 

przyszłych kapitalistów, części obywateli dać drobną własność prywatną, a większości 

nic, minimalizując przy tym prawdopodobny opór społeczny. Zadanie to wydawało się tak 

karkołomne, że niemal niemożliwe do wykonania (tak sądzili niektórzy socjaldemokraci 

zachodni), a jednak wachlarzem metod udało się to zrobić. 

Stosunkowo łatwo zostały sprywatyzowane handel detaliczny, drobna produkcja i usługi. 
Główną trudność stanowiły duże państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe. Media 
przedstawiały je jako „mamuty socjalizmu", zacofane i nieefektywne gospodarczo, 
obciążające tylko społeczeństwo, a broniące ich załogi jako egoistycznych pasożytów. 
Doprowadzano te przedsiębiorstwa do bankructwa finansowego. Zagrożone utratą pracy 
załogi same prosiły władze o prywatyzację przedsiębiorstwa. Załogi największych 
zakładów korumpowano przydzielając im bezpłatnie 10-15% akcji, albo dając zwalnianym 
sute odprawy pieniężne. 27 milionom dorosłej ludności zafundowano Narodowe Fundusze 
Inwestycyjne, utworzone z ponad 400 przedsiębiorstw państwowych oddanych w pacht 
zagranicznym menedżerom, których akcje okazały się wkrótce niemal bezwartościowe. 

Zbankrutowane przedsiębiorstwa mogły zostać sprzedane za ceny nie mające nic 

wspólnego z wartością ich majątku. Jednakże polski kapitał - który szybko powstawał ze 

spekulacji walutowych, w masowym manipulowanym imporcie towarów zachodnich i przez 

zwykłe rozkradanie mienia państwowego - nawet za takie ceny nie mógł zakupić więcej niż 

kilkanaście procent majątku państwowego. Władze III RP znalazły wyjście w postaci 

wyprzedaży kapitałowi zagranicznemu przedsiębiorstw, a nawet całych branż, które 

sobie zażyczył, niekiedy po to tylko, aby zlikwidować konkurentów. 

Wiele przedsiębiorstw przemysłowych upadło nie mogąc wytrzymać zorganizowanego 

przez ekipę Balcerowicza wzrostu kosztów (surowców, energii, amortyzacji, kredytu), zostało 

zlikwidowanych przez nowych właścicieli albo przekształconych w producentów części lub 

montownie produktów zagranicznych. Polska myśl techniczna przestała być w ogóle 

potrzebna, więc upadły też jej ośrodki. 

Prywatyzacja przebiegała szybciej, gdy u władzy w Polsce byli neoliberałowie, nieco 

wolniej gdy rządzili narodowcy (krótko) lub socjaldemokraci. Rządząca dzisiaj PO - 
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wysuwając i nagłaśniając coraz to nowe tematy zastępcze - odwraca uwagę społeczeństwa od 

tego, co najważniejsze dla niej. Wykorzystując kryzysowy spadek dochodów podatkowych, w 

imię łatania budżetu wyprzedaje resztę państwowej własności w przemyśle i infrastrukturze, 

podejmuje wyprzedaż bogactw naturalnych kraju (sprzedaż kopalń wraz z prawami 

wydobycia), stopniowo likwiduje własność spółdzielczą i komunalną, podporządkowuje 

gospodarkę władzom gospodarczym Unii Europejskiej. 

17. Przed rezultatami powyższego procesu prywatyzacyjnego, a w szczególności 

wyprzedażą majątku narodowego kapitałowi zagranicznemu, przestrzegali zarówno wrażliwi 

narodowo i społecznie politycy, jak i niezależni ekonomiści polscy i zagraniczni. Była ich 

znaczna liczba, ale siła władz i mediów okazała się wystarczająca, by ich głos skutecznie 

wyciszyć i wszelkiego wpływu pozbawić. Pozostały jednak po nich dokumenty, które warto 

przypomnieć, choć nic to już nie może zmienić. 

Stanisław Ceberek - poseł chłopski, w latach 1993-1997 senator PSL. W lipcu 1995 r. tak 
mówił w sprawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych: 
„Prywatyzować to znaczy uwłaszczać lub przekazywać osobom prywatnym takie mienie, 
które nie jest niczyją własnością, ale wspólną. W Polsce do prywatyzacji jest tzw. mienie 
państwowe, czyli ogólnonarodowe, ono było i jest niepodzielną własnością prywatną - po 
części należy do każdego z nas Polaków. (...) Jeżeli cały naród jest właścicielem części 
majątku państwowego (...) to decyzja w sprawie tego majątku należy jedynie do całego 
narodu. Żaden organ społeczny, polityczny czy państwowy, żadne ugrupowanie 
ideologiczne nie może (...) podejmować wiążącej decyzji w tej sprawie. Takich uprawnień 
nie ma i nie może mieć Sejm ani Senat, ani inne organy władzy. Decyzje w tej sprawie 
może zgodnie z prawem podjąć jedynie cały naród w ogólnonarodowym referendum. (...) 
W jakiż to sposób Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, a właściwie minister 
przekształceń własnościowych stał się (...) właścicielem i decydentem w sprawie majątku 
narodowego? (...) Ta odpowiedzialność w pierwszym rzędzie ciąży na 
Parlamentarzystach..., a więc tym 

Najwyższym Organie w Państwie Polskim, który został powołany przez Naród Polski do 
obrony jego najżywotniejszych interesów, tymczasem to parlamentarzyści w latach 1989-1997 
totalnie wydziedziczyli Naród Polski, podejmując stosowne antypolskie uchwały, że wymienię 
sprzedaż polskiej ziemi cudzoziemcom, sprzedaż polskich monopoli etc. (...) Z tymi 
monopolami sprzedaje się nie tylko obecne zyski, ale przyszłość własnej ojczyzny - i to 
dobrowolnie. (... ) To, co słychać o prywatyzacji, nie jest to troska o rozwój państwa, narodu, 
budowa demokracji. To nie o uwłaszczenie narodu idzie, tu chodzi o 200 bilionów złotych. To 
głos międzynarodowego kapitału i mafii. Czy można uwierzyć, że jeśli sprzedamy kraj, to 
będzie nam lepiej, kiedy będziesz pracował w nim jako służący? Muszę to powiedzieć i 
współcześnie żyjącym Polakom i potomnym, że po 1989 roku w gremiach kierowniczych 
Państwa Polskiego... doszła do głosu zdrada, i zdrajcy prym wiodą, jak to było w czasie 
rozbiorów oraz po 1945 roku (...) po 1989 roku o losach Polski i Polaków decydują osobnicy 
wykształceni w USA, Niemczech, Anglii, Francji..., ludzie - już bez polskiej duszy i 
polskiego serca - nieczuli na krzywdę milionów Polaków... Po 1989 roku Parlament RP jest 
strukturą i reżimową i antydemokratyczną, strukturą realizującą wyłącznie interesy swoich 
partii, które, z niewielkimi wyjątkami, gdy tak im się dobrze przyjrzeć - są mackami 
międzynarodowej finansjery... Parlament RP w skali globalnej służy umacnianiu obcego 
kapitału w Polsce, a tym samym niszczeniu polskiego przemysłu narodowego. (...) Ogromna 
część majątku narodowego jest nie do uratowania. Padł przemysł tekstylny, lniarski, 
spółdzielczość, rolnictwo i niszczeją jeszcze zakłady państwowe i drobnej wytwórczości. 
Złodzieje triumfują. Gospodarka narodowa praktycznie nie istnieje. Złodzieje są 
bezkarni, a naród bezradny. Miliony bezrobotnych, zdemoralizowanych ludzi, żyjących bez 
celu i nadziei na godziwe własne życie. Ten sukces to tragedia narodowa. (...) I tak oto 
dobrowolnie bezprawnym aktem z dopłatą oddamy Gdynię, Sopot, Kołobrzeg, Ustkę, 
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Świnoujście. Oddamy wszystko: sektor energetyczny, paliwowy, banki. Dosłownie wszystko 
w ramach haniebnej i zdradzieckiej ustawy o powszechnej prywatyzacji. (...) Sprzedamy 
wszystko i o dziwo, wzrośnie nam zadłużenie, którego po wydziedziczeniu Narodu nigdy już 
nie będziemy mogli spłacić" (zob. S. Ceberek, List otwarty w kwestii wydziedziczania, a tym 
samym zniewalania Narodu Polskiego i Państwa Polskiego, akt ostatni, Warszawa 1997; 
podkreślenia - J.D.). 

Jan Łopuszański - poseł ZChN - mówił w czasie debaty budżetowej w 1999 roku: „Ten rząd, 
kolejny oczywiście, nie pierwszy, realizuje politykę łatania dziur w budżecie przychodami ze 
sprzedaży polskiego majątku. Już miałem okazję nazwać tę politykę z tej trybuny polityką 
ojca alkoholika, który wynosi z domu rodzinnego sprzęty, żeby mieć za co pić. Miejmy 
świadomość, że akceptacja tego budżetu to akceptacja programu wyprzedaży polskiego 
majątku w ręce obce. (...) Co będzie potem, gdy już nas wydoją jak dojną krowę, gdy już 
wyzbędziemy się wszystkich rezerw państwowych, bankowych, przedsiębiorstw, rezerw 
ludności - co będzie potem... Gdy budżetowe zaciskanie pasa 

staje się elementem polityki podporządkowań międzynarodowych... to stajemy wobec 
pytania, komu służy taki budżet i komu służy polski rząd, który taki budżet ustanawia?" 
(podkreślenia - J.D.). 

W listopadzie 1995 r. grupa posłów złożyła do sejmowej Komisji Przekształceń 
Własnościowych wniosek o wotum nieufności dla SLD-owskiego ministra przekształceń 
własnościowych Wiesława Kaczmarka. Chodziło o utworzenie z kilkuset przedsiębiorstw 
państwowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych pod zarządem głównie 
zagranicznych menedżerów. Poseł PSL Bogdan Pęk uzasadniając wniosek udowadniał, że 
jest to niebezpieczne i sprzeczne z interesem gospodarki polskiej. Poseł Konfederacji 
Polski Niepodległej rozwijał to uzasadnienie przywołując sformułowaną przez prof. W. 
Kulę podstawową regułę, podstawową prawidłowość rozwoju i niedorozwoju światowego 
systemu gospodarczego, a mianowicie, że rozwój jednych krajów jest źródłem 
niedorozwoju innych, niedorozwój i zacofanie jednej grupy jest natomiast źródłem rozwoju 
i postępu innych. Światową gospodarkę globalną - mówił Wojciech Błasiak - można sobie 
wyobrazić jako piramidę podziału pracy tworzoną przez strumienie produktu, technologii i 
pieniędzy. Każdy kraj znajduje się na którymś ze szczebli tej piramidy i najważniejszym 
problemem jest mechanizm przesunięć w górę i w dół. Polska wskutek działań 
rządowych przesuwa się właśnie ku dołowi piramidy, gdzie stanie się peryferium, 
satelitą rozwoju. Przewodniczący komisji sejmowej poseł Marek Olewiński z SLD 
przerwał W. Błasiakowi argumentując, że wykład jest nie na temat, a w ogóle nie wiadomo 
jaki ma sens gospodarka narodowa i na czym polega interes narodowy w dobie globalizacji 
(zob. Kancelaria Sejmu, Biuro Informacyjne, Biuletyn z posiedzenia Komisji Przekształceń 
Własnościowych nr 70, 21.11.1995; podkreślenia - J.D.). 

Krytyczną analizę polskiej prywatyzacji zawarli w swych książkach znani ekonomiści 

polscy, m.in.: S. Kurowski, M. Kabaj (Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, 

Warszawa 2000 i/i), J. Główczyk (Szalbierczy urok transformacji, Warszawa 2003 i/i), G. 

Kołodko (Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Warszawa 1999 i/i) i wielu 

innych. Gruntowną analizę tego procesu - w którym obca agentura rywalizowała ze złodziejską 

krajową prywatą, któremu ze szczytów władzy patronowali ekonomiczni ignoranci bez 

narodowej świadomości, godności i odpowiedzialności, a w którym „patriotyczna 

inteligencja" oraz Kościół katolicki nic złego nie zauważyły - przyniosły książki 

amerykańskiego ekonomisty polskiego pochodzenia, profesora Uniwersytetu 

Waszyngtońskiego w Seattle, K.Z. Poznańskiego, Wielki przekręt oraz Obłęd reform. 

Wyprzedaż Polski (Warszawa 2000, 2001). 

(...) Rodzą się wątpliwości - pisał Poznański - czy obecna zmiana ustrojowa to nie jest 
przypadkiem kolejna, obok komunizmu, nowoczesna „droga do poddaństwa" (...) po 
utracie tytułu własności do większości zasobów podcięta została baza wolności tak dla 
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rządzących, jak i rządzonych. Nie chodzi więc o to tylko, że mamy do czynienia z inną 
drogą do poddaństwa. W grę wchodzi bowiem droga do większego poddaństwa, co nadaje 
zupełnie nowy wymiar klęsce reform. (...) W „niekompletnym" kapitalizmie nie chodzi już 
wcale o relacje poddaństwa między dwoma odłamami obywateli narodu polskiego. Tu 
wchodzą w grę relacje między Polakami, właściwie bez własnego kapitału, oraz innymi 
narodami, które ten kapitał w większości przejęły. Istotą przemian ustrojowych nie jest 
więc wcale uwolnienie narodu, lecz jego zniewolenie. (... ) Z gospodarką głównie w rękach 
zagranicznych można oczekiwać, że polityka też przejdzie w ręce zagraniczne (...) (K. 
Poznański, Obłęd reform..., s. 14-15; podkreślenia - J.D.). 

Wszystkie te wypowiedzi sumienia posolidarnościowej (a w większości dwudziestolecia 

konserwatywno-liberalnej) władzy nie poruszyły i rozumu jej nie dodały, a do szerokich rzesz 

zwykłych ludzi nie dotarły. Transformacja toczy się w Polsce nadal tym samym torem. Według 

K. Poznańskiego, planowo realizowane jest opanowanie krajów posocjalistycznych (i nie tylko 

ich) przez wielki kapitał międzynarodowy - amerykański i europejski z niemieckim na czele. 

Dokonuje się to w trzech etapach. Pierwszym etapem - zarazem wyjściowym i kluczowym - 

jest opanowanie polityczne. Drugim etapem jest przejęcie rynku. Trzecim etapem jest 

przejęcie kapitału, w tym źródeł cenniejszych surowców. Owe przejęcia są bardzo szczególną 

„globalizacją" i „europeizacją": poprzez tworzenie zależnych regionów - prowincji, 

kolonizację. Z tym, że w Polsce będzie jeszcze prawdopodobnie czwarty etap: przejęcie 

części ziemi. Prędzej czy później na swe dawne tereny powrócą niemieccy gospodarze 

- co już w 1990 r. zapowiedzieli Polakom członkowie amerykańskiego parlamentu, a dziś 

„wypędzeni" zażądali już od Czechów. 

18. Wykazanie, że: 

- liberalna doktryna ekonomiczna nie jest syntezą dorobku teorii ekonomii; 

- powstała ona wskutek niewłaściwej metodologii - na podstawie nie analizy rzeczywistości, 

lecz jednostronnie i krańcowo uproszczonego modelu teoretycznego; 

- wyraża interesy nie ogólnospołeczne - jak głosi - lecz grupowe najmniej humanitarnego 

odłamu kapitału; 

- realizacja jej recept, korzystna dla silnych, jest szkodliwa dla słabszych grup społecznych i 

słabiej rozwiniętych krajów; 

- spowodowała już ogromne szkody w Polsce i spycha kraj do roli półkolonii; 

- wszystko to nie wystarczy, aby podważyć dominację tej doktryny. Konieczne jest z kolei 

uświadomienie społeczeństwa, że istnieje przeciwstawna, dobrze uzasadniona koncepcja 

społecznej gospodarki rynkowej i na czym ona polega; że została zrealizowana i z 

powodzeniem wypróbowana w kilku rozwiniętych krajach europejskich; że funkcjonuje 

nadal z korzyścią dla rozwoju gospodarczego i społecznego. 

Także tę problematykę przedstawił prof. W. Bojarski w swej książce. Trzeba jednak dojść z 

tą wiedzą szeroko do społeczeństwa. Przez dziesięciolecia dość skutecznie służyły temu 

publikacje - książki i artykuły w prasie naukowej i popularnej, audycje radiowe i telewizyjne. 

Teraz to już nie wystarcza, szczególnie w Polsce, gdzie mass media w 80% mają obcych 

decydentów, a niemal wszystkie głoszą i wychwalają konserwatywny liberalizm. W tych 

warunkach nawet najlepsze antyliberalne konferencje i referaty są tylko wzajemnym 

przekonywaniem się ludzi podobnie myślących. Dlatego dotarcie z krytyką i obiektywną 

informacją do aktywnej części społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, jest tak ważne, a 

jedyna chyba dziś szansą na to stał się internet. 

19. Społeczeństwo rzadko działa bezpośrednio, a poprzez spontaniczne masowe 

wystąpienia z reguły burzy a nie buduje. Odrzucić neoliberalną politykę i podjąć budowę SGR 
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może tylko porozumienie organizacji służących interesom pracowniczej większości 

społeczeństwa oraz grup kapitałowych odpowiedzialnych społecznie i narodowo. Z takiego 

właśnie porozumienia 

- silnych pracowniczych związków zawodowych, partii socjalistycznych, partii ludowych, 

partii chrześcijańsko-demokratycznych oraz partii kapitału narodowego - wyrosły i 

funkcjonują różne formy SGR w Niemczech, Francji, Włoszech, Anglii i przede wszystkim 

krajach nordyckich. 

Zdaniem S. Kuhnle, nordycki model uformowały: siła ruchu robotniczego w krajach tego 
obszaru; korzystanie z doświadczeń innych krajów (zwłaszcza dzięki uczestnictwu w 
Międzynarodowej Organizacji Pracy); konsens polityczny osiągnięty po II wojnie 
światowej; długie okresy wzrostu ekonomicznego; wyniki badań naukowych nad wpływem 
bezpieczeństwa socjalnego na efektywność pracy; wreszcie niewielka liczba ludności. 
Istniał jeszcze jeden ważny czynnik - dodają T.S. Edwardsen i B. Hagtvet - a mianowicie, 
że wyższe warstwy społeczne w krajach nordyckich były przekonane o konieczności 
przeprowadzenia reform (por. Nordycki model..., s. 14-15). 

Dziś w Polsce sytuacja jest niestety zupełnie inna, diametralnie wręcz różna: 

- Ruch związkowy został zepchnięty niemal do historycznego punktu wyjścia z początku 

XIX wieku w Anglii a XX wieku w Ameryce. Broniąc rozpaczliwie samego swego istnienia, 

nie jest zdolny zapobiec masowym zwolnieniom z pracy i postępującej likwidacji 

pracowniczych praw i zabezpieczeń, nawet nie próbuje tego robić w szerszej skali, walczy 

tylko o odprawy dla zwalnianych. 

- „Zeuropeizowana" socjaldemokracja wskutek fatalnej polityki dwukrotnie straciła 

władzę, którą dało jej społeczeństwo ciężko doświadczone liberalnymi „reformami". Mając tę 

władzę nie wysunęła nawet idei SGR. Jej przywódcy do dziś chyba dobrze nie rozumieją, co 

się z Polską stało i dokąd kraj zmierza, nie są w stanie wysunąć społecznego i narodowego 

programu, śnią o przyszłej zjednoczonej socjalistycznej Europie, a tymczasem dopuścili do 

upadku jedynej socjaldemokratycznej gazety („Trybuny"). 

- Ugrupowania ludowe z obiektywnych i subiektywnych przyczyn utraciły dawne 

wpływy. „Obrotowa" PSL, aby nie zniknąć, uczepiła się klamki PO i ułatwia realizację jej 

antyspołecznej i antynarodowej polityki. Liczni autentyczni działacze ludowo-narodowi 

odeszli z niej. 

- Chrześcijańska demokracja upadła. Miała w tym swój udział hierarchia Kościoła 

katolickiego. Nie nawiązała ona do idei budowy społeczeństwa zawartych w „Centesimus 

Annus" Jana Pawła II, jego ocen kapitalizmu i socjalizmu, jego koncepcji chrześcijańskiego 

społeczeństwa. Zamiast bronić społeczeństwa, pracy przed kapitałem, narodu przed 

wywłaszczeniem, Polski przed kolonizacją, zajęła się aborcją, eutanazją, sztucznym 

zapłodnieniem, homoseksualizmem, a ostatnio symbolami wiary jako głównymi obszarami 

zagrożeń. Rewindykując straty majątkowe Kościoła, od średniowiecza niekiedy, zraża 

wiernych, ale rozbudowuje swe wpływy w elicie władzy, marzy o wyznaniowym państwie i 

ponownej chrystianizacji bezbożnej Europy Zachodniej. Obrońcą idei narodowej stało się 

Radio Maryja, trudne do akceptacji wskutek swego fundamentalizmu i obskurantyzmu. 

Dlatego odbudowa partii chrześcijańsko-demokratycznej jest sprawą o pierwszorzędnym 

znaczeniu. 

- Przez dłuższy czas istniała w III RP partia o wyraźnym programie narodowym - 

Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), ale upadła po medialnej kompromitacji jej twórcy i 

przywódcy. Reprezentantem interesów kapitału narodowego miał być PiS, nigdy jednak nie 

wysunęła ta partia programu SGR. Zamiast programu obrony polskiego społeczeństwa i 

narodu jej przywódcy zajęli się zwalczaniem obalonej „komuny" i porozumienia 
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okrągłostołowego, wygrażaniem i przygryzaniem Rosji oraz nieustanną przepychanką z 

konkurencyjną PO. Mając dość awantur i pieniactwa, społeczeństwo odebrało PiS-owi władzę 

i chyba jej nie da w następnych wyborach. 

20. Żadne z powyższych ugrupowań nie jest w stanie z innymi porozumieć się i 

współpracować w imię dobra ogólnospołecznego i narodowego, a nawet sformułować 

wspólnego celu, koncepcji, którą może być tylko SGR. Toteż zupełnie nie wiadomo, jak 

mogłoby dojść do generalnej przebudowy istniejącego układu politycznego, zmiany polityki na 

prospołeczną i pronarodową i rozpoczęcia budowy SGR. Gdyby nie doszło do takiej zmiany, 

grupie opozycyjnych intelektualistów i działaczy gospodarczych (naszej, a także podobnym) 

pozostałoby tylko jedno, bardzo niewielkie pocieszenie: że nie będą jej dotyczyły gorzkie 

słowa chłopskiego senatora S. Ceberka: „Przeklną nas przyszłe pokolenia Polaków za to, że 

realizując arcytajne plany Banku Światowego oraz im podobnych antyludzkich i antypolskich 

agentur pozwoliliśmy - bez jakiegokolwiek oporu - uczynić z Narodu Polskiego zbiorowego 

niewolnika". 

21. Przed totalnym pesymizmem może bronić wiara. Z książki prof. Włodzimierza 

Bojarskiego promieniuje nadzieja, że Pan Bóg Polski nie opuści i do jej historycznego upadku 

nie dopuści. Podobnie jednak mocno wierzyli Żydzi, ale Jehowa nie uchronił ich przed 

holokaustem. Podobnie wierzyły pokolenia polskich powstańców. Niejednokrotnie przeżyli 

oni gorycz klęski, o czym mówi tragiczna polska pieśń Z DYMEM POŻARÓW: 

Ileż to razy Tyś nas nie smagał, a my nie zmyci ze świeżych ran 
Znowu wołamy: On się przebłagał, bo On nasz Ojciec, bo On nasz Pan 
I znów powstajem w wierze swej szczersi, lecz za Twą wolą zgniata nas wróg 
I śmiech nam rzuca, jak głaz na piersi: gdzież ten wasz Ojciec, gdzież ten wasz 
Bóg? 

Ostatecznie jednak Polska odrodziła się. Dzisiaj grożący jej los może być prawdopodobnie 

jeszcze powstrzymany, pod warunkiem, że przyjazna potężna siła nadprzyrodzona oświeci 

czołowych działaczy wymienionych ugrupowań, skłoni ich do kompromisu i współpracy, 

mimo wszelkich historycznych pretensji i różnic doktrynalnych. Trzeba by: 

- odebrać władzę PO, 

- odbudować chrześcijańską demokrację, 

- odbudować SLD jako partię socjalistyczną, 

- odbudować ruch ludowy, 

- uczynić PiS partią kapitału narodowego, 

- odbudować ruch związkowy. 

Trudno uwierzyć, że to jest możliwe; ale jeśli się nie w pełni nawet uda, Polska pozostanie 

Polską, a działając rozważnie we własnym i wspólnym interesie potrafi zmaksymalizować 

korzyści a zminimalizować koszty integracji europejskiej i globalizacji. 


