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Wprowadzenie

Przekazujemy do rąk Czytelników zbiór artykułów dedykowanych Profesorowi 
Janowi Winieckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin. Były one prezentowane na zor-
ganizowanej przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich w dniu 19 maja 2009 r. 
konferencji naukowej „Transformacja po latach”, poświęconej Jubilatowi.

Tematykę zawartych w książce artykułów można podzielić na cztery części. 
Część pierwsza – „O Jubilacie” – ma najbardziej osobisty charakter, składa 

się bowiem z adresów napisanych przez wybitnych uczonych, współpracowników 
i przyjaciół Profesora Jana Winieckiego. 

Profesorowie Andrzej Brzeski i Stanisław Wellisz, kreśląc sylwetkę Jubilata, 
podkreślają przede wszystkim Jego dorobek naukowy w dziedzinie teorii ekonomii 
i polityki gospodarczej. Przypominają także Jego dwie wielkie pasje: zwalczanie, jak 
to określa Andrzej Brzeski: „socjalistycznego eksperymentu”, która to pasja zaowocowała 
olbrzymim wkładem Jubilata w budowę nowego, rynkowego ładu ekonomicznego 
w Polsce, oraz pasję edukacyjną, która kazała Jubilatowi dzielić się swoją wiedzą 
ze społeczeństwem. Stanisław Wellisz nazywa Profesora „wielkim edukatorem”. 
Profesor Jan Winiecki był członkiem-założycielem dwóch instytucji badawczych i edu-
kacyjnych, których zadaniem jest tworzenie warunków do nieskrępowanej wymiany 
myśli i idei ekonomicznych: Centrum im. Adama Smitha, założonego we wrześniu 
1998 r., a zarejestrowanego w marcu 1990 r., którego był pierwszym prezesem, oraz 
Towarzystwa Ekonomistów Polskich (założonego w 1994 r.), w którym przez wiele 
lat przewodniczył jego Radzie Naukowej. Pasja edukacyjna Jubilata najpełniej wyra-
żała się w piętnowaniu absurdów naszego życia ekonomicznego i jest przedmiotem 
Jego jakże bogatej publicystyki, a także inspiracją do wielu inicjatyw edukacyjnych 
skierowanych przede wszystkim do młodego pokolenia. Pasji tej poświęcił swoje 
intrygująco-przewrotne wspomnienia ze współpracy z Jubilatem Jacek Fedorowicz. 
Pośrednio pisze o niej także Bogdan Grzeloński, nawiązując do życiorysu innego 
świadka czasów przełomu – Davida R. Francisa. 
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Artykuł Bogdana Grzelońskiego Świadek pewnego szaleństwa otwiera drugą część 
– „Wokół wolności i zniewolenia”. Poruszane w tej części problemy mają wymiar 
uniwersalny. Wskazując na historyczne uwarunkowania, filozoficzny i społeczny 
charakter dylematów, przed którymi stają wszyscy reformatorzy, pozwalają na spoj-
rzenie na polską transformację jako ogniwo w długim ciągu przemian dziejowych. 
Bogdan Grzeloński wskazuje na znaczenie historycznych uwarunkowań dla życia 
jednostek, ale i całych zbiorowości. Przytacza obserwacje naocznego obserwatora 
przebiegu rewolucji bolszewickiej Davida R. Francisa, który stwierdził, że: „cza-
sami dochodzi do takich erupcji społecznych, nad którymi nikt nie jest w stanie 
zapanować. Że po prostu w Wielkiej Historii zdarzają się szaleństwa”. Czy takim 
szaleństwem był wspomniany „socjalistyczny eksperyment”? Niewątpliwie czasy, 
w których Profesor Jan Winiecki żyje i tworzy, odcisnęły znaczące piętno na jego 
życiu, zwłaszcza na twórczości oraz aktywności zawodowej i społecznej. 

Analizie relacji między własnością a wolnością został poświęcony artykuł Jana 
Hartmana Powstanie i kres idei własności. Jest to przede wszystkim traktat filozoficzny, 
ale autor nie ucieka w nim od problemów ekonomicznych wynikających ze zmiany 
podejścia do problemu własności. Kwestia własności dla przemian gospodarczych 
w Polsce miała i ma nadal ogromne znaczenie. Przywrócenie praw własności jest 
jednym z filarów nowego porządku gospodarczego w Polsce. Jan Hartman podkreśla, 
że własność jest częścią majątku społecznego, który decyduje o jej wartości użytkowej 
i ekonomicznej. Zwracając uwagę na to, iż współcześnie obserwujemy „neutraliza-
cję” własności prywatnej sprowadzającą się do inflacji wszystkich jej walorów, autor 
podkreśla, że stoimy przed wyborem: cierpieć z powodu ograniczeń własności albo 
cieszyć się z możliwości jej użytkowania. Ten hamletowski dylemat określa jakość 
naszego życia – nie tylko w wymiarze ekonomicznym. 

Z kolei artykuł Tomasza M. Włodarczyka Neoliberalizm oczami jego krytyków. 
O prymacie niewiedzy nad zasadami naukowego poznania poświęcony jest błędnej per-
cepcji idei neoliberalnych przez społeczeństwo polskie. Zdaniem autora jest to wynik 
szczególnego sposobu prowadzenia dyskursu społecznego przez adwersarzy, skon-
centrowanego na wybranych, cząstkowych aspektach, z pominięciem całościowych 
aspektów tego nurtu ekonomicznego, filozoficznego i socjologicznego. Jak twierdzi 
Tomasz M. Włodarczyk, jest to przykład intelektualnego nadużycia. W swoim artykule 
podejmuje on zatem próbę rehabilitacji idei neoliberalnych, popartą rzetelną prezen-
tacją głównych jego zasad, zwłaszcza w warstwie ekonomicznej. 

W części trzeciej „Kluczowe problemy transformacji” poruszane są problemy 
o podstawowym znaczeniu dla powodzenia historycznego przedsięwzięcia, jakim 
była przebudowa systemu gospodarczego w Polsce i krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej. Autorzy artykułów, nawiązując do dorobku Jubilata, analizują przede 
wszystkim problemy budowy i funkcjonowania sektora prywatnego w Polsce oraz 
zmian instytucjonalnych.

Wspomniany przez Jana Hartmana dylemat każdy musi rozstrzygnąć indywi-
dualnie. Jako społeczeństwo gospodarujące zaś potrafiliśmy się cieszyć odzyskaną 
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wolnością gospodarczą. Wyrazem tej radości był wybuch spontanicznej przedsię-
biorczości na początku transformacji. Jego skutkiem była oddolna budowa sektora 
prywatnego, który stworzył mocne podstawy rozwojowe naszej gospodarki. Janusz 
Beksiak, wskazując w artykule Podmioty gospodarcze w dzisiejszej Polsce na przyczy-
ny wysokiej aktywności gospodarczej w okresie transformacji, upatruje ich między 
innymi właśnie w wybuchu spontanicznej przedsiębiorczości, który stworzył podwa-
liny rozwoju aktywnych uczestników życia gospodarczego. To ich działalność, obok 
sprzyjających okoliczności zewnętrznych oraz odzyskania niepodległości państwa 
i społeczeństwa, sprawiła, że okres minionego dwudziestolecia – zdaniem autora 
– należy uznać za najlepszy od niepamiętnych czasów. Równocześnie z pozytywną 
oceną skutków transformacji Janusz Beksiak wskazuje na pojawiające się problemy 
w życiu gospodarczym i społecznym. Zalicza do nich między innymi rozwarstwienie 
uczestników życia gospodarczego i niedostateczne ich współdziałanie. Gwarancją 
dalszego pomyślnego rozwoju gospodarki polskiej, stwierdza Janusz Beksiak, jest 
poddanie wszystkich przedsiębiorstw rygorom gospodarki rynkowej. 

Zmiany w sektorze prywatnym w minionym dwudziestoleciu to temat artykułu 
Elżbiety Adamowicz Rozwój sektora prywatnego w Polsce w okresie transformacji. 
Autorka wskazuje zarówno na wkład przedsiębiorstw prywatnych w produkt gospo-
darki, jak i na elastyczność ich zachowań. Rozbudowa tego sektora oraz zdolność 
szybkiego dostosowywania się przedsiębiorstw prywatnych do rynkowych reguł 
działania tworzą trwałe fundamenty rozwojowe gospodarki polskiej. 

Małym i średnim przedsiębiorstwom w strukturze podmiotowej gospodarki 
poświęcone jest opracowanie Andrzeja Kondratowicza Rola sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w różnych fazach transformacji systemowej. Sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSP) jest zarówno zdaniem Jana Winieckiego, jak i Andrzeja 
Kondratowicza nośnikiem prokonkurencyjnych postaw i szczególnych motywacji 
do działania. Powstanie i rozwój tego sektora miały decydujący wpływ na przebieg 
transformacji w poszczególnych krajach. Na podstawie jego stanu można także ocenić, 
czy transformacja została zakończona. Użytecznym kryterium oceny tego procesu 
jest gęstość sektora MSP w poszczególnych gospodarkach. Mimo jej zmienności 
można, jak twierdzi Andrzej Kondratowicz, określić minimalną wielkość gęstości 
sektora MSP dla poszczególnych gospodarek.

Zmiana nastawienia polskich przedsiębiorstw do innowacji jest przedmiotem 
artykułu Anny Wziątek-Kubiak Od awersji do innowacji do upowszechniania się in-
nowacji wśród polskich przedsiębiorców. Autorka wskazuje, że zmiana ta wymagała 
od przedsiębiorstw przede wszystkim pokonania obciążeń antyinnowacyjnych 
z okresu gospodarki centralnie kierowanej. Wyrazem adaptacji przedsiębiorstw 
do nowych warunków gospodarowania jest stosunkowo szybkie pokonanie tych 
obciążeń i rozprzestrzenianie się postaw proinnowacyjnych. Najintensywniej 
proces ten przebiegał w grupie przedsiębiorstw największych. Otwarcie na inno-
wacje – wobec stosunkowo szczupłych środków, jakie polskie przedsiębiorstwa 
mogą przeznaczyć na prace badawczo-rozwojowe – doprowadziło do zmiany ich 
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strategii konkurencji. Jest to kolejny dowód ogromnego potencjału tkwiącego 
w polskich przedsiębiorcach. 

Artykuł Tomasza Mickiewicza Instytucje i przedsiębiorczość to analiza czyn-
ników instytucjonalnych warunkujących przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy. 
Autor porusza w nim problem wzajemnych relacji między instytucjami formalnymi 
i nieformalnymi. Odmienna dynamika zmian instytucji formalnych i nieformalnych 
może bowiem być przyczyną ich wzajemnego niedopasowania, co może skutko-
wać zakłóceniami w działalności gospodarczej prowadzącymi do wzrostu kosztów 
transakcyjnych. Podkreślając za Janem Winieckim znaczenie instytucji ustrojowych 
dla rozwoju przedsiębiorczości, Tomasz Mickiewicz wskazuje na międzynarodowe 
uwarunkowania ewolucji systemów instytucjonalnych, zarówno formalnych, jak 
i nieformalnych.

Problemom zmian instytucjonalnych w polskiej gospodarce po roku 1991 po-
święcili swe artykuły Urszula Grzelońska: Kilka uwag o instytucjonalnym systemie 
gospodarki polskiej i Leszek Balcerowicz: Zmiany instytucjonalne po socjalizmie. 

Urszula Grzelońska w przeprowadzonej analizie zastosowała morfologiczne 
podejście do opisu systemu instytucjonalnego, wyróżniając w nim elementy regu-
lujące określone dziedziny działalności gospodarczej. Takie podejście pozwoliło 
autorce na ocenę zbudowanego w Polsce po roku 1991 systemu regulacji działalności 
gospodarczej z perspektywy wymogów gospodarki rynkowej. Oceniając pozytyw-
nie dokonane zmiany instytucjonalne, autorka wskazuje jednocześnie na ich wady 
czy raczej zaniechania. Do najważniejszych zalicza brak lokalizacji przestrzennej 
wprowadzanych rozwiązań, co prowadzi do niejasnych reguł gospodarowania 
w skali lokalnej i w konsekwencji obniża efektywność działania całego systemu 
gospodarczego. 

Odmienne podejście zastosował w swojej analizie Leszek Balcerowicz. Dokonał 
on oceny jakości systemu instytucjonalnego za pomocą wybranej grupy mierników 
symptomatycznych, dotyczących zarówno oceny całego systemu, jak i jakości 
uregulowań poszczególnych kwestii. Ocenie poddał kluczowe elementy systemu 
instytucjonalnego: porządek prawny, system organizacji oraz mechanizmy masowego 
i regularnego współdziałania. Przeprowadzona przez Leszka Balcerowicza analiza 
wskazuje na istnienie „luki wdrożeniowej” wynikającej z szybkości zmian w porządku 
prawnym i w aparacie egzekwowania prawa, prowadzącej do niskiego egzekwo-
wania zmieniającego się prawa i stanowiącej zagrożenie dla ładu gospodarczego. 

Tę część książki kończy artykuł Bohdana Wyżnikiewicza Ewolucja rozkładu do-
chodów w transformacji. Autor podkreśla marginalizację tego problemu w dyskusjach 
polityków i ekonomistów, skoncentrowanych przede wszystkim na problematyce 
ubóstwa. Tymczasem ma on istotne znaczenie zarówno dla oceny zmian, jakie za-
szły o dwu ostatnich dekadach w Polsce, jak i dla rozwoju nauki. Brak rzetelnych 
informacji dotyczących rozkładu dochodów, w tym danych statystycznych, utrudnia 
dyskusję nad samą nierównością dochodów, a także nad przyczynami istniejącego 
zróżnicowania. Analiza jest próbą wypełnienia istniejącej luki. Wskazuje ona, z jednej 
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strony, na fakt pogłębiającego się rozwarstwiania dochodów w okresie transformacji 
w Polsce, postępującego szybciej niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Z drugiej strony – sytuacja pod względem zróżnicowania dochodów w Polsce nie 
odbiega od tego, co dzieje się w krajach Europy Zachodniej. Problem ten zdaniem 
autora wymaga głębszego zbadania i debaty publicznej. 

Przedstawiona przez autorów ogólna ocena zmian w systemie gospodarczym, 
jakie dokonały się po roku 1991, jest pozytywna. Najwięcej cech pozytywnych 
uwidocznia się w zachowaniu przedsiębiorstw. Szybko adaptując się do nowych 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej, tworzą one zdrowe fundamen-
ty naszej gospodarki. Korzyści z posiadania zdrowych fundamentów ujawniły się 
zarówno na ścieżce wzrostu naszej gospodarki, jak i w czasie ostatniego kryzysu 
finansowego. Zdecydowanie więcej zastrzeżeń autorzy zgłaszają do zmian instytucjo-
nalnych, wskazując na luki i braki regulacji osłabiające efektywność funkcjonowania 
systemu gospodarczego.

W części czwartej „Wokół transformacji – problemy niedokończone i pominięte” 
zamieszczono artykuły wskazujące na problemy, których nie udało się rozwiązać 
czy to ze względu na brak determinacji władzy, czy też opór społeczny wobec pro-
ponowanych rozwiązań. Są to przede wszystkim problemy dotyczące prywatyzacji 
niektórych gałęzi przemysłu przetwórczego i wydobywczego oraz służby zdrowia. 

Tę część otwiera artykuł Henryka Ćwiklińskiego Prywatyzacja jedyną szansą 
przemysłu stoczniowego w Polsce. Już zatem tytuł zdradza nam receptę autora na sku-
teczne rozwiązanie problemów przemysłu stoczniowego. Analizując sytuację naszych 
stoczni na trudnym, konkurencyjnym rynku, Henryk Ćwikliński opisuje pozytywny 
przykład Gdańskiej Stoczni Remontowej i równocześnie podkreśla, że odwlekanie 
prywatyzacji tego sektora powiększa skalę trudności, jakie trzeba będzie pokonać 
na drodze do nieuchronnej prywatyzacji. 

Na nieuchronność takiego rozwiązania wskazuje także Ewelina Nojszewska, 
omawiając funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. W artykule Polski system 
ochrony zdrowia w okresie transformacji autorka analizuje koszty funkcjonowania 
tego systemu, wskazując na malejącą efektywność nakładów w tym sektorze. Funk-
cjonujący w Polsce system jest nie tylko nieefektywny ekonomicznie, ale także staje 
się nieefektywny klinicznie. Bariery, które napotykają wszelkie próby reformowania 
systemu, wynikają, zdaniem autorki, z oporu środowiska wobec zmian i nadmiernego 
upolitycznienia procesu reformowania. Błędy popełniają także kolejni reformatorzy, 
proponując rozwiązania cząstkowe zamiast całościowego rozwiązania problemu. 

Z kolei Jan Macieja podejmuje strategiczny problem zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego. Swój artykuł zatytułował: Rekomendacje dla budowy programu 
bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Strategiczne znaczenie węgla i biomasy. 
Zgodnie z obietnicą zawartą w tytule wskazuje na konieczność budowania bezpie-
czeństwa energetycznego kraju na własnych zasobach surowcowych. Przestrzega 
także przed zagrożeniami wynikającymi z wykorzystywania przestarzałych techno-
logii. Ze względu na strategiczne znaczenie tego problemu dla dalszego rozwoju 
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kraju konieczne jest wykorzystanie dorobku państw przodujących w budowie takich 
systemów i wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki. Swoistą przestrogą dla 
polityków odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo energetyczne są negatywne 
doświadczenia z transformacji polskiego górnictwa węgla kamiennego opisane 
przez autora w aneksie.

Przykłady pomijania pewnych aspektów działalności gospodarczej w dyskusjach 
dotyczących problemów transformowanej gospodarki wskazuje Grzegorz Szczodrow-
ski. W artykule Opodatkowanie dochodów z pracy w Polsce – od progresji do podatku 
liniowego? zwraca on uwagę na opór pewnych grup społecznych co do ujednoliconych 
rozwiązań podatkowych stawiany w imię „sprawiedliwości społecznej”. Przeprowa-
dzona przez autora analiza wykazuje, że progresywne systemy podatkowe wcale 
nie przyczyniają się do wyrównywania dochodów w społeczeństwie, nie generują 
także wyższych wpływów do budżetu, które można byłoby wykorzystać na cele 
społeczne. Z analizy jednoznacznie wynika, iż podatek liniowy jest pod względem 
ekonomicznym „najmniej zły”. Autor bowiem powtarza za Jean-Baptiste Sayem, 
że nie ma dobrych podatków. Czy różnice w warstwie światopoglądowej skazują 
nas na „bardziej złe” rozwiązania dotyczące systemu podatkowego w Polsce? 

Odnosząc się do wybranych problemów transformacji analizowanych w pracach 
Jana Winieckiego, autorzy niniejszego zbioru nie wyczerpali całego bogactwa myśli 
i problemów poruszanych w pracach Jubilata. Zamieszczona w książce bibliografia 
dorobku Profesora, wraz z wybranymi pozycjami z Jego prac publicystycznych, 
pozwoli Czytelnikom na samodzielną ocenę tego bogactwa.

Elżbieta Adamowicz


