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streszczenie
Celem artykułu jest analiza przejawów i genezy neoliberalnego ekonomizmu, 
który odgrywa kluczową rolę w dyskursie publicznym we współczesnej 
Polsce. Autor omawia jego znaczenie w wielu obszarach życia społecznego 
i polityki publicznej, często redukowanych tylko do wymiaru ekonomiczne-
go. W szczególności dużo miejsca poświęcono tu pojawieniu się tej narracji 
w Polsce w przełomowym momencie transformacji ustrojowej po upadku 
komunizmu w 1989 r., tj. w okresie przygotowania i realizacji gospodarczej 
„terapii szokowej” w latach 1989-91. omówiono szereg zewnętrznych i kra-
jowych przyczyn, jakie legły u podstaw przyjęcia w tym czasie koncepcji 
szybkich i radykalnych reform rynkowych, znanej jako Plan Balcerowicza. 
Pokazując niektóre konsekwencje ekspansji czysto ekonomicznego punktu 
widzenia na pozaekonomiczne sfery życia, takie jak służba zdrowia czy 
edukacja, artykuł zwraca uwagę na znaczenie inercji instytucjonalnej oraz 
zależności od ścieżki (path dependence) w kształtowaniu trajektorii rozwo-
jowej Polski. rozważania są inspirowane podejściem konstruktywistycznym 
oraz instytucjonalizmem socjologicznym, które podkreślają wielki wpływ 
dyskursu publicznego, narracji i języka na zmianę społeczną.

słowa kluczowe: ekonomizm, narracja neoliberalna, modernizacja, 
Polska.

* Prof. zw. dr hab., zakład Teorii i metodologii Polityki Społecznej, instytut Polityki Spo-
łecznej, Wydział dziennikarstwa i nauk Politycznych UW; e-mail: w.aniol@uw.edu.pl



70 Włodzimierz Anioł

W opinii wielu poważnych krajowych i zagranicznych ekspertów, ostatnie 
25 lat to najlepszy okres w historii Polski od wielu stuleci, najprawdopodobniej 
od XVi wieku, nazywanego przez Polaków złotym wiekiem. nie brakuje jednak 
również przeciwstawnych – mniej lub bardziej radykalnych – ocen. Wśród kry-
tycznych opinii i argumentów pojawiających się przy okazji podejmowanych prób 
bilansu polskiej transformacji po 1989 r. są i takie głosy, które zwracają uwagę na 
nadmierną ekonomizację sfery publicznej jako jej istotny mankament. zjawisko 
to bywa też nazywane – alternatywnie bądź komplementarnie – urynkowieniem, 
komercjalizacją, komodyfikacją (utowarowieniem), prywatyzacją, giełdyzacją, 
finansjalizacją itp. Wymienione pojęcia są czasem traktowane synonimicznie, ale 
też bywają ściślej definiowane jako odmienne fenomeny mające swą odrębną 
specyfikę i tym samym różniące się także od, jak się wydaje, najbardziej ogólnego 
procesu, tj. właśnie ekonomizacji.

W niniejszym artykule chciałbym zastanowić się na powyższym zjawiskiem, 
tj. nad przejawami i przede wszystkim nad genezą dominacji w polskim dyskursie 
i politykach publicznych wąskiej orientacji ekonomicznej. ma ona – jak będę sta-
rał się tu pokazać – swój wyraźny rodowód neoliberalny i jest związana ze zwro-
tem ustrojowym w gospodarce, jaki dokonał się zwłaszcza w latach 1989–1991 
w ramach realizacji planu Balcerowicza. z perspektywy ćwierćwiecza można, 
jak sądzę, stwierdzić, iż neoliberalny ekonomizm z dużą siłą (choć niekoniecznie 
na trwałe, tego nie można dziś przesądzić) wyznaczył polską ścieżkę moderni-
zacji, odciskając swe piętno także na współczesnym obliczu sfery publicznej. 
nie tylko w dużym stopniu zdeterminował on sposób transformacji polskiej 
gospodarki, przeprowadzonej w latach 90. XX w., ale i w dużej mierze zaważył 
na dominującej do dziś narracji w polskim dyskursie publicznym, na kształcie 
realizowanych polityk publicznych, tym samym – na ogólnej trajektorii rozwo-
jowej Polski w całym minionym 25-leciu. 

dobrze rozpoznaną i powszechnie uznawaną prawidłowością jest to, iż poli-
tykę publiczną tworzą nie tylko realne fakty, decyzje polityków i inne działania 
praktyczne, lecz także dyskursy, narracje, język, w których odbijają się różne 
wartości, konkurencyjne interpretacje świata, rozmaite sposoby rozumienia i de-
finiowania pojęć, metody argumentacji i komunikacji w przestrzeni publicznej 
[majone 1989; dijk 2001]. elementy te nie tylko odzwierciedlają rzeczywistość 
społeczną, ale i ją tworzą, współkształtują; można w tym kontekście mówić 
o działaniu sprzężenia zwrotnego. W radykalnych ujęciach przedstawicieli in-
stytucjonalizmu socjologicznego, zwanego też konstruktywizmem [np. Wendt 
2008], cały realny świat jest specyficznym konstruktem społecznym, a nie czysto 
obiektywnym bytem.
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Teorie akcentujące rolę idei, norm, kodów moralnych i symboli, najogólniej – 
różnych form świadomości społecznej, rozwinęły się w opozycji do paradyg-
matu racjonalnego wyboru, który każe widzieć w aktualnym kształcie polityk 
publicznych rezultat świadomego, przemyślanego wyboru politycznego – czasem 
wprawdzie dobrze przedyskutowanego z opinią publiczną, ale podjętego jednak 
w końcu przez stosowne władze autonomicznie. W zachodnich badaniach nad 
polityką publiczną po 2000 r. bujnie rozwinął się osobny nurt dociekań określany 
mianem deliberative bądź argumentative policy analysis. Była to swego rodzaju 
reakcja na czysto neopozytywistyczno-empiryczne podejścia i metodologię, 
dominujące w naukach społecznych i politycznych w latach 60–70., a kładące 
nacisk na analizy ilościowe, separację faktów i wartości itd.

nie wchodząc głębiej w rozważania definicyjno-pojęciowe, można przyjąć za 
polskimi autorami, iż dyskurs to „całokształt przekazów znajdujących się w spo-
łecznym obiegu” [Czyżewski 2010: 18]. jest on rozległym zbiorem różnorodnych 
treści, narracji, zasad i form językowych, odgrywających istotną rolę w przestrzeni 
publicznej [Wodak 2011]. W tym sensie sam dyskurs – jak przekonywał michel 
Foucault – może być uznany za swoisty system władzy [Foucault 2002]. z kolei 
narracja to formacja dyskursywna, będąca konkretnym zestawem pojęć, wartości, 
reguł działania, elementów strategii politycznej itp., które określają szczególny 
sposób widzenia i opisywania świata, a także odpowiadającą im praktykę. nar-
racje nie są neutralne, gdyż zawierają wartości i oceny – każda z nich co innego 
akceptuje i co innego odrzuca, prezentuje odmienną perspektywę, używa innej 
argumentacji, zabiegów i figur retorycznych, metafor czy stereotypów.

najwięcej i najwcześniej, bo od dawna, pisano o znaczeniu języka w życiu 
społecznym. Wystarczy tu wspomnieć Bronisława malinowskiego i jego dzieło 
Problem znaczenia w językach pierwotnych, czy też ludwiga Wittgensteina 
koncepcję „gry językowej”. W świetnej formie literackiej zwracali uwagę na to 
zagadnienie choćby Witold Gombrowicz w Ferdydurke (bodaj główne przesłanie 
tej powieści to teza, iż język nie tylko odbija w sobie świat, ale i projektuje go, 
wytwarza), czy też George orwell w książce Rok 1984, która spopularyzowała 
na świecie pojęcie „nowomowy”, zwanej inaczej językiem orwellowskim. jeśli 
sprawisz, że wszyscy się nią posługują – przekonywał brytyjski pisarz – to tym 
samym wpływasz na myślenie i postępowanie ludzi. z drugiej strony znikanie 
z obiegu publicznego pewnych słów oznacza również zanik, śmierć myśli, które są 
przez te pojęcia wyrażane. nieprzypadkowo nie tylko polityczni radykałowie róż-
nej proweniencji podkreślają, że każda rewolucja zaczyna się od zmiany języka.

Wszystko to sprawia, że analiza języka i narracji dominujących w dyskursie 
pozwala lepiej, skuteczniej badać i wyjaśniać nie tylko stany świadomości spo-
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łecznej, ale i wybory decyzyjne podejmowane przez polityków, ich preferencje 
programowe i strategie rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach 
życia. Warto zauważyć, iż wpływ dyskursu na praktykę społeczną zaznacza 
się szczególnie w czasie historycznych zwrotów, w okresach instytucjonalnych 
i cywilizacyjnych przełomów.

Wydaje się, że dobrą ilustracją polityczno-praktycznego znaczenia domi-
nującej w dyskursie publicznym narracji jest coś, co nazwałem wcześniej neo-
liberalnym ekonomizmem. Fenomen ten pokazuje, iż język typowy dla jednej 
dziedziny życia może kolonizować bądź infekować różne inne sfery życia, w tym 
konkretnym przypadku: język ekonomiczny – sfery inne niż gospodarka.

neoliberalny ekonomizm w języku  
i dyskursie Publicznym

neoliberalny ekonomizm polega na wąskoekonomicznym postrzeganiu rzeczy-
wistości społecznej oraz – stosownie do tej perspektywy – na specyficznym, 
zekonomizowanym podejściu do rozwiązywania kwestii publicznych. doktryna 
neoliberalizmu i ekspansywna narracja neoliberalna są na świecie od jakiegoś cza-
su przedmiotem coraz bardziej krytycznej analizy na gruncie nie tylko ekonomii 
(np. joseph Stiglitz, Paul krugman, dani rodrik), ale i różnych innych dyscyplin 
nauk społecznych. Tego rodzaju rozważania, zawierające rozmaicie uzasadnianą 
krytykę, znajdziemy np. u amerykańskiego socjologa richarda Sennetta [2010], 
filozofa michaela Walzera [2006], historyka Tony judta [2011], brytyjskiego – 
jak sam się dziś określa – liberała komunitarystycznego johna Graya [2001] czy 
niemieckiego kulturoznawcy josepha Vogla [2014]. 

Pozostawiając na boku charakterystykę tych różnobarwnych głosów i analiz 
obecnych w światowym piśmiennictwie, poprzestanę tu na przywołaniu – tytułem 
przykładu – tylko jednego autora i głównego przesłania jego głośnej książki po-
święconej zawłaszczaniu przez myślenie ekonomiczno-rynkowe coraz większych 
pól rzeczywistości. Chodzi o bestseller michaela j. Sandela, filozofa polityki z Ha-
rvardu pt. Czego nie można kupić za pieniądze [Sandel 2012]. Autor pyta w swej 
pracy o moralne granice rynku, pisze tam o ofensywnym, wręcz agresywnym 
wkraczaniu mechanizmów ekonomicznych w dziedziny życia, w których dotąd 
nie były one obecne. Przekonuje, że mechanizmy te na ogół korumpują i niszczą 
wiele dóbr publicznych, wartości nierynkowych i postaw wspólnotowych, takich 
jak altruizm, solidarność społeczna czy poczucie obywatelskiego obowiązku. 
Wprowadzane na rynek zyskują na nim rynkową treść, uznawane są za towar, 
interpretowane są jako racjonalne ekonomicznie zachowania konsumentów lub 



 PUłAPkA ekonomizmU. U źródeł dominACji neoliBerAlnej... 73

producentów. inaczej mówiąc, transakcyjny model relacji dotyczących wymiany 
dóbr materialnych jest przenoszony na stosunki międzyludzkie i te sfery życia, 
które są warte tego, by je przed rynkiem ochraniać. W konsekwencji postępuje 
erozja ludzkiej wspólnoty, życia społecznego i prywatnego, którymi zaczyna 
rządzić logika transakcji. 

neoliberalny ekonomizm po 1989 r. w znaczącym stopniu zawłaszczył też 
język polskiej debaty publicznej, narzucając rynkowy sposób myślenia, bizne-
sowo-korporacyjną logikę i argumentację w rozważaniach o różnego rodzaju 
działaniach zbiorowych. Uboga, bo uproszczona i jednostronna ekonomistyczna 
nowomowa (mówiąc za orwellem) jest zarówno konsekwencją i rezultatem, 
jak i czynnikiem, stymulatorem i „utrwalaczem” procesu urynkowienia polskiej 
sfery publicznej.

Bliższa analiza różnorakich następstw tych procesów wykracza poza główny 
cel i ograniczone ramy objętościowe tego artykułu. zanim jednak przejdziemy do 
zasadniczego wątku, jakim są tło i przesłanki obserwowanej po 1989 r. w Polsce 
hegemonii narracji neoliberalno-rynkowej, warto pokrótce wskazać charaktery-
styczne przejawy tej dominacji, poprzez odwołanie się do konkretnych ilustracji 
lingwistycznych. oto zaledwie garść przykładów ekspansywnego „imperializmu” 
językowego, przenikania terminologii ekonomicznej do pozagospodarczych 
dziedzin życia we współczesnej Polsce.

zwraca uwagę przede wszystkim niezwykła kariera pojęcia „rynek”, które 
jest coraz częściej stosowane, nierzadko w miejsce znacznie bardziej kiedyś 
popularnego, a przy tym bardziej neutralnego znaczeniowo terminu „system”, 
który w naukach społecznych i języku potocznym upowszechnił się zwłaszcza 
w czasach rozkwitu analizy systemowej w latach 70. obecnie mówimy np. o rynku 
politycznym, partyjnym, medialnym, edukacyjnym, usług zdrowotnych, emery-
talnym itp., a nawet o rynku idei czy „rynku patriotycznym” (sic!). Pojawienie 
się od niedawna w obiegu medialnym tego ostatniego określenia jest zasługą 
animatorów tzw. historycznych grup rekonstrukcyjnych, które organizują modne 
ostatnio imprezy i widowiska muzyczno-wizualne o tematyce narodowej.

inne bardzo popularne słowa to produkt, produkcja, producent, produktyw-
ność. Produktami bywają dziś nie tylko oferty bankowe czy ubezpieczeniowe, ale 
także wykształcenie, studenci, publikacje naukowe, idee, programy polityczne, 
nowa partie, tytuły prasowe i audycje telewizyjne, emerytury, pacjenci, różne 
usługi społeczne, zabiegi medyczne, np. wyrwanie zęba czy cesarskie cięcie. 
W pragmatyce i raportach policyjnych za produkt pracy tej służby bywa uzna-
wany np. aresztowany przestępca. kiedyś produktem była tylko rzecz material-
na, wyliczalna (jak artykuły spożywcze czy PkB), coś, co zostało wytworzone 



74 Włodzimierz Anioł

przez człowieka z naturalnych zasobów przyrody (łac. productum). dzisiaj jest 
nim wszystko to, co może być zaoferowane na rynku, co bywa przedmiotem 
wymiany rynkowej. Upowszechniło się tymczasem przekonanie, że towarem na 
sprzedaż może być obecnie dosłownie wszystko. Analogicznie w związku z tym 
za producentów uznawane są dziś także takie instytucje jak szpitale czy szkoły. 

z kolei termin „produktywność/wydajność” (ang. productivity) wcale nie miał 
kiedyś znaczenia jednoznacznie ekonomicznego, związanego z wytwarzaniem 
dóbr i towarów. W Anglii jeszcze u schyłku XViii w. przymiotnik „wydajny” 
(productive) oznaczał „płodny” (owocny) w odniesieniu do ziemi, ale i pomysłów, 
więc miał on znacznie bogatsze, jeśli można tak powiedzieć, bardziej humani-
styczne konotacje. od przeszło dwóch stuleci odnosi się zaś przede wszystkim 
do ilości produkowanych wyrobów, przy czym tym ostatnim terminem zaczęto 
od kilku dekad obejmować także niematerialne byty i zjawiska, występujące na 
rozległych obszarach polityki i kultury.

Stąd też ogromna dziś popularność w dwóch powyższych domenach – a nie 
tylko w sferze gospodarki – takich pojęć jak: efektywność, konkurencja, podaż, 
popyt, projekt, marka, znak firmowy, reklama, marketing, outsourcing, operacjo-
nalizacja, optymalizacja, parametryzacja itp. Bardzo szerokie zastosowanie zna-
lazł termin „kapitał” – często mówi się dziś o kapitale politycznym, kulturowym, 
ludzkim, społecznym, intelektualnym [Tittenbrun 2014]. W polityce społecznej 
rozprawia się o transferach (socjalnych), rynkach wewnętrznych (internal lub 
quasi markets), inwestycjach (społecznych). Współczesna terminologia sektora 
usług społecznych (kiedyś mówiono: służby społeczne lub publiczne) nasyco-
na jest takimi słowami jak: klienci, konsumenci, oferty, transakcje, kontrakty, 
zlecenia. Świadczeniodawcy i usługodawcy zastępują lekarzy, nauczycieli, wy-
chowawców, urzędników służby cywilnej. z kolei emeryci, renciści, uczniowie, 
studenci, pacjenci, osoby chore i niepełnosprawne, podopieczni, którzy potrzebują 
pomocy i powinni być raczej „zaopiekowani” niż „obsłużeni”, określani są dzi-
siaj – zgodnie z popularną, a nawet dominującą nomenklaturą – beneficjentami, 
świadczenio- lub usługobiorcami. Pośrodku obu stron występuje jeszcze płatnik 
(np. nFz), który łączy podmioty transakcji. 

Wyrażenie „optymalizacja procesu świadczenia usług” przypomina trochę opty-
malizację podatkową, która – jak wiadomo – polega głównie na unikaniu wyższych 
zobowiązań fiskalnych. Pojęcia partnerstwa i partnera, jakby wyjęte z kodeksu 
handlowego, znalazły zastosowanie do definiowania relacji między instytucjami 
„produkującymi” usługi (partnerstwa publiczno-prywatne i publiczno-społeczne), 
a także stosunków występujących między członkami rodziny (np. między rodzi-
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cem a dzieckiem) lub w innych kontaktach międzyludzkich (np. między kobietą 
a mężczyzną). 

za znamienną w tym kontekście może być uznana zmiana języka stosowanego 
w odniesieniu do ochrony zdrowia. znacznie częściej obecnie mówimy „usługi 
medyczne” niż służba zdrowia czy opieka zdrowotna. „Usługa ratownicza” wy-
parła pogotowie ratunkowe. Przychodnie i szpitale przechrzciliśmy na „jednostki 
gospodarcze” i „przedsiębiorstwa lecznicze” (tak określa szpitale polska Ustawa 
o działalności leczniczej z 2011 r.). zamiast pielęgniarek mamy pomocniczy 
personel medyczny, żeby nie przywoływać już używanego wcześniej, nacecho-
wanego pozytywnie i zmniejszającego dystans określenia „siostry”. 

Ale jest i druga strona medalu omawianej tendencji. jest nią zanikanie bądź 
rugowanie z dyskursu publicznego takich „nieekonomicznych” pojęć jak na przy-
kład: równość, sprawiedliwość (zwłaszcza społeczna), solidarność, braterstwo, 
dobro wspólne, spójność społeczna, współpraca (zagłuszana przez konkuren-
cyjność), spółdzielczość (zastępowana przez wielu nieprecyzyjnie „ekonomią 
społeczną”), samorządność (wypierana przez typowe dla przedsiębiorstw za-
rządzanie), praca społeczna i społecznik. Ten ostatni ma dziś następcę w postaci 
wolontariusza, udzielającego się na rzecz jakiegoś środowiska nieodpłatnie, co 
stanowi jego podstawowy wyróżnik. zamiast organizacji społecznych mamy 
trzeci sektor, zwany też sektorem non for profit – w odróżnieniu od sektora dru-
giego, rynkowo-prywatnego, czyli for profit. A więc znów głównym punktem 
odniesienia przy konstruowaniu nazwy jest tu zorientowana na zysk sfera biz-
nesu. Tracą popularność bądź wychodzą z użycia takie terminy jak: planowanie, 
interwencjonizm państwowy, polityka przemysłowa, polityka społeczna, ochrona 
socjalna, państwo opiekuńcze (welfare state). 

Gros wymienionych wyżej pojęć ma obecnie w Polsce raczej pejoratywny 
odcień znaczeniowy. W narracji neoliberalnej są postponowane, bywają wykpi-
wane, obśmiewane i wyszydzane. Są jednoznacznie kojarzone ze zbankrutowaną 
ideologią i ustrojem socjalistycznym oraz nowomową (nomen omen) upadłej 
władzy komunistycznej, która, o czym też warto pamiętać, często bez skrupułów 
i cynicznie nadużywała w swej doktrynie i propagandzie wielu z tych szlachetnych 
pojęć-wartości. Warto wszakże również przypomnieć, iż niektóre z nich wciąż 
funkcjonują w obiegu – także oficjalnym, niekoniecznie na marginesie głównego 
nurtu – o czym mogą świadczyć choćby zapisy w polskiej konstytucji z 1997 r. 
o dobru wspólnym (art. 1), ideałach sprawiedliwości społecznej (art. 2), czy też 
społecznej gospodarce rynkowej (art. 20).

W optyce neoliberalnego ekonomizmu pojęcia te są jednak postrzegane i trak-
towane jak anachroniczne relikty minionej epoki lub jak slogany egzotycznych 
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lewaków, podobnie jak wyrugowane z ekonomicznego języka głównego nurtu 
takie terminy, jak: wyzysk, wartość dodatkowa, klasy społeczne czy konflikt 
klasowy. Prawie tak samo staroświecko brzmią dziś zresztą takie „niematerialne” 
słowa, jak: honor, godność, przyzwoitość, etos, prawość, rzetelność (częściej 
mówi się za to o wizerunku marki), ideały (obecnie są raczej projekty jako zada-
nia do wykonania), autorytet (mamy za to gwiazdy, idoli, celebrytów), szczęście 
(wypierane przez sukces). jak trafnie zauważył niedawno filozof Tadeusz Gadacz, 
w akademickich tzw. krajowych ramach klasyfikacji, opisujących sylwetkę ab-
solwenta uniwersytetu, nowy sposób i efekty kształcenia na polskich uczelniach, 
w ogóle nie występuje pojęcie „mądrość”, jest za to wiele o „przygotowaniu 
podmiotów na rynek pracy” itp. [Gadacz 2015].

Podsumowując ten wątek rozważań, można by więc stwierdzić, iż charak-
terystyczne dla wąskoekonomicznej narracji neoliberalnej są zarówno słowa-
-klucze (np. rynek, konkurencja, popyt, podaż, produkt, zysk), pojęcia obłożone 
swoistym tabu (np. sprawiedliwość społeczna, planowanie, wyzysk), jak i zwroty 
stygmatyzujące określone instytucje (np. „roszczenia związkowe” wobec związ-
ków zawodowych) bądź grupy społeczne (np. „przywileje pracownicze” wobec 
pracowników najemnych). nie jest to bynajmniej sytuacja wyjątkowa, lecz ty-
powa także dla innych narracji obecnych w dyskursie publicznym. na przykład 
w opowieści tradycjonalistyczno-konserwatywnej do słów-kluczy należą: naród, 
patriotyzm, religia, tożsamość, pojęciami obłożonymi tabu są np. seks, in vitro, 
a znaczenie stygmatyzujące mają takie terminy, jak gender czy kosmopolita 
[Anioł 1997b]. 

Geneza ekonomizmu i szokowej teraPii GosPodarczej

dwie podstawowe przyczyny wywołały wyraźną koniunkturę na neoliberalny 
ekonomizm w Polsce i na świecie. Pierwsze źródło to neopozytywistyczne 
mity i złudzenia współczesnej ekonomii. Chodzi o megalomańsko-aroganckie 
przekonanie dużej części ekonomistów, że ich dyscyplina jest królową nauk 
społecznych, iż prawa ekonomii są niepodważalne, obiektywne i „żelazne”, 
w czym mają przypominać prawa natury obowiązujące w środowisku przyrodni-
czym (jak np. prawo ciążenia w fizyce). można się zastanawiać, czy to podejście 
nie przypomina naiwnej wiary w bezwzględny prymat ekonomii, jeśli chodzi 
o kształt stosunków społecznych, na gruncie dogmatycznego marksizmu, który 
utrzymywał, iż gospodarczo-społeczna „baza” automatycznie i niemal w każdym 
calu określa polityczno-ideologiczną i świadomościową „nadbudowę” (podobnie 
jak inspirowana heglizmem i trącąca determinizmem dziejowym teza Francisa 
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Fukuyamy o „końcu historii” w dużym stopniu przypominała marksowski ma-
terializm historyczny).

Tak czy inaczej, niedocenianie złożoności świata społecznego wyraża się 
m.in. w tendencji do matematyzacji ekonomii, w absolutyzowaniu metod i wskaź-
ników ilościowych (np. PkB), w kulcie liczb, równań i wykresów. Prowadzi 
to do przekonania, iż wszystko można policzyć, skwantyfikować, wycenić, że 
wszystko da się zmierzyć matematycznie i statystycznie, w tym skomplikowane 
i wieloaspektowe procesy rozwoju i modernizacji społeczeństw [Sedlacek 2012].

drugim źródłem ekonomizmu jest doktryna neoliberalna. za teoretycznych 
„ojców założycieli” tego kierunku uważani są zwłaszcza dwaj uczeni – filozof 
Friedrich von Hayek i ekonomista milton Friedman, uznawany też za twórcę 
monetaryzmu. neoliberalizm redukuje liberalizm niemal wyłącznie do wymiaru 
ekonomicznego, eksponuje nade wszystko indywidualną wolność gospodarczą. 
W tym sensie jest zawężającą, bardzo uproszczoną, żeby nie powiedzieć dość 
prymitywną, wersją liberalizmu. W pewnym skrócie i uproszczeniu można by 
powiedzieć, iż nurt ten cechuje co najmniej potrójny redukcjonizm, gdyż spro-
wadza, po pierwsze, społeczeństwo do gospodarki (usuwając z pola widzenia lub 
lekceważąc znaczenie takich sfer jak kultura i polityka); po drugie – gospodarkę 
do rynku (tymczasem istotną rolę odgrywają w niej jeszcze inne instytucje, np. 
państwo, rodzina); po trzecie zaś – rynek do przepływów finansowych (podczas 
gdy rynek to nie tylko mobilność kapitału, ale i towarów, usług, ludzi, idei, in-
formacji, wiedzy, technologii itp.). zapominanie, iż w obrocie rynkowym są nie 
tylko pieniądze, zniekształca optykę poznawczą i deformuje działalność praktycz-
ną, prowadząc choćby do zjawiska, które określane jest mianem finansjalizacji. 
Polega ono na fetyszyzowaniu rozmaitych instrumentów finansowych, oderwa-
nych od realnej gospodarki lub coraz luźniej z nią związanych. neoliberalizm 
zapanował na świecie w dwóch ostatnich dekadach XX w., stając się duchem 
nowego kapitalizmu globalnego. W praktyce politycznej oznaczał on dążenie 
do konsekwentnego urynkawiania różnych dziedzin życia, nie tylko gospodarki, 
pod hasłami deregulacji, prywatyzacji, liberalizacji, maksymalnego ograniczenia 
funkcji i interwencji państwa, obniżania podatków i wydatków publicznych itd. 
nie tylko symboliczną cezurą pod tym względem okazało się dojście do władzy 
margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii w 1979 r. i ronalda reagana rok później 
w USA. kontynuowali tę politykę ich następcy, m.in. amerykański prezydent Bill 
Clinton, który przewodnim hasłem swej kampanii wyborczej w 1992 r. uczynił 
slogan „Gospodarka, głupcze!” (Economics, stupid!), co miało sugerować, że 
ekonomiczne problemy i racje są w życiu publicznym najważniejsze. 
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W Polsce neoliberalizm stał się popularny na początku lat 90., zaraz po upadku 
komunizmu i w okresie przełomu ustrojowego, nieprzypadkowo też w szczyto-
wym okresie światowej mody na tę orientację. objawem owego zauroczenia było 
przede wszystkim zapatrzenie w wolnorynkową gospodarkę przy równoczesnych 
zaniedbywaniu sfery publicznej, budowania i wdrażania nowoczesnych wizji 
społeczeństwa obywatelskiego i aktywnego państwa, rozwoju kultury. Warto 
wszakże przypomnieć, że proces redukowania liberalizmu do neoliberalizmu 
w środowiskach polskiej opozycji solidarnościowej, zwłaszcza inteligenckiej, 
rozpoczął się w Polsce już w latach 80. od połowy tej dekady następowała 
konwersja ruchu Solidarność z orientacji związkowo-socjaldemokratyczno-
-chadeckiej na inteligencko-neoliberalno-konserwatywną [modzelewski 2013]. 
Tak zwana pierwsza Solidarność z lat 1980–1981, przed delegalizacją po stanie 
wojennym, z pewnością nie chciała w Polsce restytucji wolnorynkowego kapi-
talizmu. Później zaś jej wcześniejsze hasło przewodnie „nie ma wolności bez 
solidarności” było coraz częściej wypierane przez inne, wyrażające nową myśl 
przewodnią: „nie ma wolności bez własności”. Podziemne struktury związku 
ochoczo zaczęły drukować pisma von Hayeka. Był to zwrot o prawie 180 stopni, 
który ułatwił następnie szerokie poparcie opozycyjno-solidarnościowych elit dla 
planu Balcerowicza. Czy w ten sposób inteligenci zdradzili robotników? kwestia 
ta pozostaje otwarta do dzisiaj i jest wciąż przedmiotem politycznych i naukowych 
kontrowersji [ost 2007; kowalik 2009]. 

W sensie praktycznym u źródeł prymatu narracji neoliberalnej w Polsce leży 
niewątpliwie program radykalnych, wolnorynkowych reform gospodarczych, za-
planowanych i wdrożonych na przełomie lat 80. i 90. XX w. przez dwa pierwsze 
rządy demokratyczne – Tadeusza mazowieckiego i jana k. Bieleckiego. owa 
tzw. terapia szokowa, zwana popularnie planem Balcerowicza, stała się jednym 
z kluczowych elementów transformacji ustrojowej po upadku realnego socjali-
zmu. z perspektywy czasu można jednak stwierdzić, iż okazała się ona także 
swoistą „pułapką ekonomizmu”, zastawioną na całą gamę polityk publicznych 
iii rzeczypospolitej.

Warto przypomnieć, iż na temat owych radykalnych reform gospodarczych 
nie odbyła się żadna szersza, poważna debata publiczna. ich projekt nie stał się 
przedmiotem głębszego dialogu, uzgodnień i kompromisów między grupami 
społecznymi mającymi odmienne interesy. Przeciwnie, wypracowała go i zaak-
ceptowała stosunkowo wąska elita modernizatorów, wsparta w tym zakresie przez 
grono zachodnich doradców, z których stosunkowo największa rola przypisywana 
jest – nie tylko przez bezpośrednich świadków ówczesnych procesów – amery-
kańskiemu ekonomiście jeffreyowi Sachsowi. Ściągnął go do Polski w połowie 
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1989 r. znany finansista i filantrop George Soros, zaangażowany w finansowe 
wspieranie różnych projektów służących gruntownym reformom w wychodzącej 
właśnie z komunizmu europie Środkowej i Wschodniej. j. Sachs przekonywał 
Polaków – jak twierdził – do budowy „kapitalizmu europejskiego”, jakby nie 
zauważając, że nawet w samej europie jest wiele różnych odmian kapitalizmu. 
W praktyce jednak najbardziej popularnym wzorem dla przemian gospodarczych 
stała się nad Wisłą najwyraźniej Ameryka Północna, a nie europa zachodnia 
[Sachs 1990; 1993; Wilson 2014]. Takiemu rozwojowi wypadków sprzyjał 
nieuformowany jeszcze w pełni wówczas w Polsce system demokratycznej 
reprezentacji, raczkujące dopiero partie i wolne media. W tej swoistej próżni 
politycznej nowa władza miała pod tym względem całkiem duże pole manewru 
i nieskrępowane ręce. 

Uznano, że przekształcenia mają być bardzo szybkie, zwłaszcza te zmierzające 
do ustabilizowania gospodarki. Prymat przyznano głębokim zmianom w polityce 
makroekonomicznej, które miały przede wszystkim opanować hiperinflację, 
uzdrowić pieniądz i zrównoważyć budżet. W planie Balcerowicza widoczne były 
także dążenia do ustrojowej przebudowy gospodarki („budowa kapitalizmu”), 
np. wymuszanie upadłościowej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych po-
przez nałożenie na nie specjalnych restrykcji (m.in. kredytowych i płacowych, 
w postaci tzw. popiwku, czyli specjalnego podatku od wzrostu wynagrodzeń). 
ogólnie jednak rzecz biorąc, cały uruchomiony przez te reformy proces miał 
w dużym stopniu charakter żywiołowy, mało przewidywalny, nie do końca kla-
rowny i uporządkowany. Był z natury rzeczy raczej pionierską improwizacją, 
niż starannie, akademicko wycyzelowanym projektem, jakimś Wielkim Planem 
(Great Design), rozpisanym długofalowo na szereg etapów. nic zatem dziwnego, 
że w krótkim odcinku czasu jego realizacja przyniosła przekroczenie o kilkaset 
procent zakładanych przez Balcerowicza niekorzystnych wskaźników w zakresie 
wzrostu bezrobocia i cen czy spadku PkB. 

W kwestii prywatyzacji – chociaż sam leszek Balcerowicz był zwolenni-
kiem jak najszybszego jej przeprowadzenia – zdecydowano o jej powolniejszym 
trybie, w bardzo zresztą zróżnicowanej formie. W pierwszej fazie zmian presja 
na upadłość i prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, przy pomocy dywi-
dendy i tzw. popiwku, zaznaczyła się najsilniej. W perspektywie kilku kolejnych 
lat najpopularniejszą ścieżką okazała się tzw. metoda likwidacyjna przez spółki 
pracownicze, które zwykle wiązały się z inwestorami mającymi pieniądze. Więk-
szość central handlu zagranicznego sprywatyzowano poprzez wykup akcji przez 
zarządy (tzw. prywatyzacja menadżerska). z kolei kilkaset dużych przedsiębiorstw 
objęła tzw. prywatyzacja kuponowa, przeprowadzona przez narodowe fundusze 
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inwestycyjne (nFi). Program Powszechnej Prywatyzacji, przygotowany przez 
ministra janusza lewandowskiego (który przyznał kiedyś, iż kierowano się przy 
tej i innych okazjach „fetyszem wolności zbudowanej na własności”), nie spełnił 
jednak pokładanych w nim nadziei; zarobili na nim tylko właściciele nFi, a nie 
posiadacze świadectw udziałowych. 

można stwierdzić, iż nowa demokratyczna władza generalnie postawiła jed-
nak w 1989 r. na szybkie, gwałtowane reformy ekonomiczne. Przyjęto, nie bez 
istotnego wpływu zachodnich ekonomistów doradzających wówczas polskiemu 
rządowi, że przejście do nowych wolnorynkowych reguł gry trzeba maksymalnie 
skrócić w czasie. Przywoływano w tym kontekście m.in. machiavellego, który 
radził, jak wiadomo, by wszelkie głębsze i niepopularne zmiany rządzący wpro-
wadzali zaraz po dojściu do władzy, na początku swej kadencji. Przekonywano, 
iż za spowolnienie przekształceń trzeba będzie później zapłacić podwójną cenę. 
Przedstawiano ówczesną sytuację jako nietypową, na poły rewolucyjną, logiczna 
więc wydawała się argumentacja, iż w czasie rewolucji nie wybiera się ewolu-
cyjnych metod wprowadzania zmian. Co najmniej trzy bardziej szczegółowe 
motywy skłaniające do przyspieszonego tempa reform zasługują jednak w tym 
kontekście na przypomnienie.

Po pierwsze, polska gospodarka była w 1989 r. w dramatycznej zapaści. Ceny 
rosły o kilkanaście procent każdego miesiąca (inflacja była najwyższa w całej 
europie Środkowej, poza jugosławią), w sklepach brak było towarów, spłacanie 
zadłużenia zagranicznego było niemożliwe. reagować trzeba było zatem szyb-
ko, zmiany przeprowadzać niejako „w biegu”, działać trochę na zasadzie słabo 
przygotowanego do skomplikowanej operacji wojskowej pospolitego ruszenia. 
Tymczasem międzynarodowy Fundusz Walutowy uzależnił uruchomienie swoich 
kredytów od zaprojektowania reform stabilizujących i w istocie zmiany ustroju 
gospodarczego do końca 1989 r. Pakiet ten obejmował m.in. wprowadzenie 
sztywnego, jednolitego kursu wymiany złotego oraz podatku ograniczającego 
wzrost płac, oprocentowanie kredytów stopami wyższymi niż inflacja (czyli 
realnie dodatnimi), zniesienie reglamentacji towarów.

Był to klasyczny program dostosowawczy mFW. z trzech zaproponowanych 
wariantów polityki stabilizacyjnej i zmian strukturalnych wicepremier leszek 
Balcerowicz od razu wybrał wersję najbardziej radykalną, co notabene wywo-
łało pewne zdziwienie u szefa ekspertów Funduszu michaela Bruno, który miał 
potraktować ją pierwotnie jako kartę przetargową [modzelewski 2013: 388]. 
można by więc stwierdzić na podstawie tej relacji, że polska strona okazała się 
w negocjacjach bardziej neoliberalna niż ówczesny mFW. Warunki udzielenia 
Polsce wsparcia finansowego zostały wprawdzie przez tę instytucję sformuło-



 PUłAPkA ekonomizmU. U źródeł dominACji neoliBerAlnej... 81

wane, ale jakiekolwiek naciski czy dodatkowe zachęty do ich przyjęcia okazały 
się zbędne, bo sam polski rząd chciał tego samego, czego w maksymalnym 
wariancie oczekiwał Fundusz.

Po drugie, ważne okazały się psychologiczne obawy, że bezwładność systemu 
pogrzebie reformy, jeśli nie będą one dostatecznie szybkie i energiczne. nieraz 
już tak bywało w przeszłości, także tej najświeższej, kiedy to kilka lat wcześniej 
kompletnym fiaskiem zakończył się aranżowany jeszcze przez ancien regime 
tzw. ii etap reformy gospodarczej. o potrzebie wstrząsowej terapii tym razem 
tak mówił leszek Balcerowicz: „Stopniowe albo fragmentaryczne zmiany nic 
by nie dały m.in. dlatego, że nie przełamałyby inercji starego systemu. ludzie 
szybciej zmieniają swoje postawy, jeśli zderzą się ze zmianami, które uznają za 
nieodwracalne – «podoba mi się czy nie – muszę się dostosować». Gdyby re-
forma pełzała, ludzie machnęliby ręką: «co się będę zmieniał, jakoś przeżyję»” 
[Balcerowicz 2009]. W innym zaś miejscu przekonywał: „W końcu również 
i psychologia społeczna poucza nas, że ludzie łatwiej dostosowują swoją postawę 
do otoczenia wtedy, gdy doznało ono głębokich zmian, niż wówczas, gdy zmiany 
następują stopniowo” [Balcerowicz 1997: 365]. 

Po trzecie, istotne znaczenie miała także taktyczna, trochę makiaweliczna 
motywacja, czyli rachuba na wykorzystanie sprzyjającego klimatu społecznego 
dla przeprowadzenia szybkich reform w „miodowym miesiącu”, a właściwie 
podczas kilkunastu pierwszych miodowych miesięcy nowej władzy. Była to 
kwestia istniejącego na samym początku ogromnego kredytu zaufania dla nieko-
munistycznej ekipy rządowej, nad którą Solidarność rozwinęła swoisty parasol 
ochronny, neutralizujący możliwy opór przeciwko trudnym, bolesnym dla wielu 
grup przemianom. Skoro nie groził bądź nie był bardzo prawdopodobny w tym 
pierwszym okresie jakiś oddolny bunt, warto było podjąć ryzyko i od razu „pójść 
na całość”. Sam Balcerowicz pisał w tym kontekście o niepowtarzalnej szansie 
i „czasie nadzwyczajnym w polityce” [Balcerowicz 1995]. i wyjaśniał otwarcie: 
„Wolne tempo reformy lub jej odwlekanie oznaczałoby marnotrawstwo kapitału 
politycznego w postaci gotowości społeczeństwa do akceptacji trudnych, rady-
kalnych posunięć gospodarczych” [Balcerowicz 1997: 365]. 

i rzeczywiście – w pierwszym roku gospodarcza terapia szokowa nie natrafiła 
na poważny opór społeczny. Większe protesty zaczęły się dopiero po roku–dwóch, 
gdy minął już „miodowy miesiąc” nowej ekipy. Wtedy kolejne zmiany musiały 
być już negocjowane, stały się przedmiotem przetargu, normalnej gry politycznej. 
zaczęła się rutynowa polityka.
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czy Polska była skazana na neoliberalną  
transformację?

Wracając do ogólniejszego pytania o tło i przesłanki przyjęcia przez Polskę 
w 1989 r. neoliberalnej strategii modernizacji, pod rozwagę poddawana jest 
niekiedy kwestia, czy możliwe było wówczas zastosowanie innego wariantu 
transformacji. Czy np. przejście do nowego systemu rynkowego mogło się 
jednak odbyć nie tylko wolniej, ale i mniej bezwzględnie, z większą delikat-
nością i dbałością o interesy grup społecznych najbardziej poszkodowanych 
przez radykalne zmiany? odnosząc się do tej kwestii w największym skrócie, 
można by stwierdzić, iż o ile teoretycznie, intelektualnie istniała alternatywa dla 
obranej drogi modernizacji, to w praktyce, politycznie, operacyjnie – zabrakło 
jej. realizację alternatywnego scenariusza uniemożliwiły bowiem okoliczności 
czasu, tj. panujący wówczas klimat ideowy, stan pewnej dezorientacji społecz-
nej, brak konkretnej, dostatecznie nośnej, a konkurencyjnej oferty strategiczno-
-programowej, niewystarczający potencjał i stan zmobilizowania stosownych sił 
społecznych i politycznych, które mogłyby ewentualnie za nią stanąć. rozwijając 
tę odpowiedź, wskazać warto kilka podstawowych czynników, które przesądziły 
o zapoczątkowanej w latach 1989–91 i wciąż, jak się wydaje, utrzymującej się 
hegemonii neoliberalnego ekonomizmu w Polsce. 

Pierwszą przesłanką przyjęcia takiego kształtu programu reform była swoista 
racja historyczna: polityczny i gospodarczy rozkład, kompromitacja i spektakular-
ny upadek realnego socjalizmu, i to nie tylko w Polsce. W 1989 r. było już jasne, 
że światową rywalizację między dwoma ustrojami i blokami państw – kapitali-
stycznym i socjalistycznym – zdecydowanie wygrał ten pierwszy. Skłaniało to 
do radykalnego zerwania ze starym systemem i do zwrotu w stronę zwycięskiego 
obozu. Podjęto zamiar zrekonstruowania u siebie przeciwstawnego ustroju w sta-
nie możliwie „czystym”, niezakłóconym żadnymi zbędnymi „domieszkami”. nie 
bez słusznej racji rozpoczęto niecierpliwe zabiegi o to, by Polska jak najszybciej 
stała się integralną częścią rozwiniętego kapitalistycznego zachodu. 

Uznano, że trzeba totalnie odrzucić socjalizm, a nie próbować – jak to nieraz 
bywało do tej pory – wciąż go poprawiać (wiara w skuteczność takich usiłowań już 
na zawsze zgasła). odrzucić – i to z całym jego bagażem, także aksjologicznym. 
W naturalnym odruchu rewolucyjnym ogromna część społeczeństwa – zwłaszcza 
zaś klasa polityczna i elity kształtujące opinię publiczną – zanegowała i odwróciła 
się od deklarowanych (nieważne, że często tylko nominalnie bądź cynicznie) 
przez ten upadły system wartości i zasad, takich jak: egalitaryzm, sprawiedliwość 
społeczna, odpowiedzialność państwa za dobro wspólne, konieczność zabieganie 
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przez nie o ochronę interesu publicznego itp. zapanowała iluzja, iż decydującym, 
a nawet jedynym regulatorem stosunków społecznych może stać się rynek, a rolę 
i funkcje państwa można zredukować do absolutnego minimum, bez żadnej 
szkody dla ładu zbiorowego.

istotną rolę w propagowaniu takiego myślenia odegrało m.in. środowisko 
gdańskich liberałów, skupionych wokół jana k. Bieleckiego (następcy mazo-
wieckiego na funkcji premiera), janusza lewandowskiego i donalda Tuska, 
najpierw tworzących kongres liberalno-demokratyczny, a później Platformę 
obywatelską. Tusk jako lider kld, jednoznacznie deklarował w 1991 r.: „jeżeli 
bym musiał wybierać między autorytarnym kapitalizmem a demokratycznym 
socjalizmem, to wybieram to pierwsze”.

nowe władze wolnej Polski postanowiły a priori odrzucić wszelkie ryzy-
kowne eksperymenty, np. nazywane teraz utopiami koncepcje „rzeczypospolitej 
Samorządnej” (jakie można było odnaleźć w programie Solidarności z 1981 r.) 
czy inne pośrednie „trzecie drogi”, które mogłyby zaprowadzić – jak przekony-
wali obejmujący ster rządów politycy z dawnej opozycji antykomunistycznej – 
wprost do biednego i zacofanego Trzeciego Świata. obawiano się niepewnych, 
niesprawdzonych, „nieortodoksyjnych” programów i działań. Wybrano „szybki 
skok” w realia znanego z Ameryki i europy zachodniej wolnorynkowego kapita-
lizmu. zdecydowano się wykorzystać wypróbowane już właśnie tam rozwiązania, 
zwłaszcza anglosaskie. Wszelkie możliwe odchylenia od tego wzorca traktowano 
jako potencjalne zagrożenie dla pomyślnej transformacji, objaw niebezpiecznego 
regresu czy powrotu do socjalizmu [Szacki 1994]. 

innym ważnym czynnikiem obranej ścieżki modernizacji była ówczesna moda 
intelektualna w światowej ekonomii, dominujące trendy w polityce gospodarczej 
na zachodzie, stan umysłów panujący w szerszym środowisku międzynarodo-
wym; nawiązując do formuły Heglowskiej, można by powiedzieć, że specyficzny 
„duch czasu” (Zeitgeist). Był to – jak już wcześniej wspomniano – czas triumfu 
neoliberalizmu na świecie. doktryna ta przeżywała akurat apogeum swej potęgi 
i wpływów, była u szczytu powodzenia, zajmowała prawie monopolistyczną pozy-
cję na „rynku” idei ekonomicznych. Było to uwarunkowanie nie do przecenienia, 
bo przecież nie ulega wątpliwości, że postkomunistyczna transformacja w Polsce 
i innych krajach europy Środkowej i Wschodniej wyglądałaby zupełnie inaczej, 
gdyby zaczęła się nie w 1989 r., lecz np. 20 lat wcześniej, w 1969 r., w „złotych 
czasach” welfare state w europie.

Tymczasem akurat w 1989 r. amerykański ekonomista john Williamson 
sformułował tzw. konsensus waszyngtoński. zmieścił w tej formule zestaw pro-
stych, uniwersalnych recept reformatorskich, lansowanych od końca 80. XX w. 
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przede wszystkim przez Bank Światowy i międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
na użytek słabiej rozwiniętych krajów przechodzących perturbacje gospodarcze, 
kryzys zadłużenia (jak w Ameryce łacińskiej) czy prorynkową transformację. 
katalog ten obejmował takie zasady, jak: liberalizacja gospodarki, deregulacja 
rynków, masowa prywatyzacja, komercjalizacja, uelastycznienie rynków pracy 
itp. eksportowano te rekomendacje do wielu regionów świata, w tym do europy. 
dostarczyły one wzorów także dla polskich przemian. Warszawa stała się, mówiąc 
metaforycznie, miejscem desantu dla licznych doradców i ekspertów – zwolen-
ników konsensusu waszyngtońskiego oraz monetarystycznej doktryny miltona 
Friedmana. z kręgu zwolenników tej szkoły ekonomicznej, owych słynnych 
Chicago Boys (bo związanych z Uniwersytetem Chicagowskim), wywodził się 
również wspomniany już wcześniej jeffrey Sachs. 

neoliberalnych ekonomistów charakteryzowała wówczas niezłomna wiara 
w obiektywną słuszność, historyczną konieczność i praktyczną bezalternatywność 
formułowanych przez siebie zaleceń. Popularne wśród nich myślenie pod hasłem 
TinA (There Is No Alternative – nie ma alternatywy, żadnego innego wyjścia) 
nie pozostawiało wątpliwości, że żadna inna rozsądna i obiecująca droga moder-
nizacji po prostu nie istnieje. Siła wiary i pewności zawarta w tej formule mogła 
przypominać, tyle że a rebours, arbitralne roszczenia orędowników marksowskiej 
koncepcji determinizmu historycznego. niektórzy zwracali zresztą publicznie na 
to uwagę, m.in. brytyjski filozof john Gray, którego można by określić mianem 
„neoliberała po przejściach”. 

demonstrowane pretensje do nieomylności, do monopolu na rację kazały 
traktować każdego, kto próbował podważać neoliberalny kanon jako siłę an-
tymodernizacyjną. Wszelkie społeczne koszty reform były w tej perspektywie 
postrzegane jako nieuchronne. Tłumaczono, że z pewnością byłyby one o wiele 
większe, gdyby owych reform zaniechano lub wybrano inny wariant zmian. na tę 
doktrynerską pychę nakładało się jeszcze pewne onieśmielenie, niepewność czy 
kompleks niższości polskich i wschodnioeuropejskich elit, które widząc w swych 
krajach bardzo ubogich krewnych zachodu, na dodatek mocno poturbowanych 
przez komunizm, uznały po prostu, że nie stać ich teraz na forsowanie własnych, 
oryginalnych pomysłów ustrojowych.

W ostatecznym rozrachunku czynnikiem przesądzającym o dominującym 
przekonaniu na temat systemowej bezalternatywności obranego kursu reform 
w Polsce okazało się zatem to, że nie wyłoniła się wówczas żadna realna, poważ-
na, wiarygodna i rozwinięta koncepcyjna alternatywa dla planu Balcerowicza. 
zabrakło wizjonerów i promotorów innych rozwiązań społeczno-gospodarczych 
i modeli kapitalizmu. opozycyjne elity intelektualno-polityczne były zaskoczone 
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upadkiem komunizmu (jak niemal wszyscy) i w dużym stopniu merytorycznie 
nieprzygotowane do przejęcia realnej władzy w niepodległym i demokratycznym 
państwie. inaczej i bardziej obrazowo mówiąc, szuflady w biurkach byłej opozycji 
obejmującej teraz ster rządów, w których mogły były znaleźć się rozbudowane 
pomysły systemowe na przyszłość, okazały się puste. 

Polska nie była pod tym względem wyjątkiem w 1989 r. W całej postkomuni-
stycznej europie Środkowej i Wschodniej nie pojawiły się w tamtym czasie żadne 
dojrzałe i atrakcyjne nowe idee, mogące odświeżyć czy wzbogacić tradycyjny 
model liberalnej demokracji rynkowej, na co liczyli wtedy niektórzy zachodni in-
telektualiści, a czemu dawał wyraz np. ralf dahrendorf. Ale nie tylko ich spotkało 
pod tym względem rozczarowanie, jeśli pominąć tu wyrastającą z doświadczeń 
pierwszej Solidarności koncepcję masowego, obywatelskiego ruchu społecznego 
(Alain Touraine nazwał ten fenomen największą innowacją społeczną drugiej 
połowy XX w.). jednak już po przełomie ustrojowym nie rozwinęła się w regionie 
jakaś głębsza dyskusja ideowo-ustrojowa, bo – jak tłumaczyli jedni – brakowało 
do niej chętnych lub – jak wyjaśniali znów inni – zabrakło dla niej czasu. Tak czy 
inaczej, zwyciężyła więc w Polsce i u jej sąsiadów mało innowacyjna imitacja 
dobrze znanych zachodnich rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwłaszcza zaś 
tych o rodowodzie neoliberalnym i anglosaskim, nieobciążonych nadmiernie 
regulacjami czy balastem zobowiązań socjalnych [Anioł 1997a; morawski 1998]. 

* * *
Powstanie i wcielenie w życie w latach 1989–1991 neoliberalnego programu 
transformacji gospodarczej było w Polsce pochodną trzech podstawowych 
czynników, które według johna kingdona warunkują wystąpienie każdej istotnej 
zmiany w polityce publicznej (policy change). zdaniem tego autora, powinny 
w tym celu zaistnieć trzy główne warunki, inaczej – spotkać się w jednym nurcie 
trzy różne strumienie. Po pierwsze, uznanie jakiegoś problemu za ważny, czego 
świadectwem jest pojawienie się owego wyzwania na agendzie publicznej. Po 
drugie, wygenerowanie, dostępność mniej lub bardziej wiarygodnej koncepcji 
rozwiązania danego problemu. Po trzecie, sprzyjająca konstelacja polityczna 
i nastroje społeczne, umożliwiające wdrożenie w życie owej koncepcji. Wszystkie 
te trzy przesłanki razem otwierają okno możliwości działania (policy window, 
window of opportunity) [kingdon 1995]. 

Tak też stało się w polskim przypadku w końcówce przedostatniej dekady 
XX w. krach gospodarczy schyłkowego Prl-u i rozkład systemu rządów PzPr, 
opracowanie i prezentacja planu Balcerowicza, a w końcu kompromis polityczny 
władzy z opozycją oraz parasol ochronny Solidarności nad pakietem reform – 
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to były trzy kluczowe elementy (odpowiadające schematowi kingdona), które 
przesądziły o historycznym zwrocie w polskiej polityce na przełomie lat 80. i 90. 
ubiegłego stulecia. W tym sensie można by stwierdzić, że Polska była w tym czasie 
poniekąd skazana na neoliberalny ekonomizm, na poddanie się jego wpływom. 
Żadna realna alternatywa dla jego ekspansji w krajowym dyskursie i politykach 
publicznych w ówczesnych okolicznościach nie pojawiła się. 

Wydaje się, że zasadniczą rolę odegrała tu dominacja na świecie w dwóch 
ostatnich dekadach XX w. doktryny neoliberalnej, która także w Polsce znalazła 
bardzo żyzny grunt po przełomie ustrojowym w 1989 r., w okresie transforma-
cji systemu gospodarczego i budowania podstaw nowego systemu demokracji 
rynkowej. omawiany w tym artykule ekonomizm był produktem – i stał się 
następnie integralnym elementem – ogólniejszej narracji wolnościowej, jaka 
zaczęła nadawać ton polskiemu dyskursowi publicznemu w latach 90. Przy czym 
owa liberalna orientacja miała jednak w praktyce bardzo konkretne inspiracje, 
związane z określoną interpretacją idei wolności i wynikającymi z niej rozwiąza-
niami ustrojowymi. W szczególności, w kształtowaniu różnych polskich polityk 
publicznych przeważyła aplikacja wzorców anglosaskich, rzadziej inspirowano 
się rozwiązaniami niemieckimi czy francuskimi, ale już prawie w ogóle lub 
wyjątkowo rzadko skandynawskimi [Anioł 2013: 244–245]. dodać trzeba, iż 
z powodu fatalnej wyjściowej sytuacji gospodarczej, a także mając w pamięci 
przeszłe doświadczenia reformatorskie, modernizatorzy działali pod dużą presją 
czasu, która ograniczała jakieś głębsze deliberacje strategiczne na temat pożąda-
nego, najlepszego dla Polski modelu rozwojowego.

Tak czy inaczej, abstrahując już od wszystkich wskazanych wyżej korze-
ni i źródeł neoliberalnego ekonomizmu, warto w podsumowaniu podkreślić, 
że charakterystyczna dla owego ekonomizmu neoliberalno-rynkowa narracja 
modernizacyjna wydaje się wciąż zajmować w polskim dyskursie publicznym 
hegemoniczną pozycję. jeśli chodzi o inne, konkurencyjne opowieści obecne 
tam w okresie po 1989 r., odnotować należy istotny w ostatnim czasie wzrost 
popularności w społeczeństwie, w tym w klasie politycznej, narracji konserwa-
tywno-narodowej. na tym tle stosunkowo najsłabiej, jak się wydaje, artykuło-
wana była do tej pory nowoczesna narracja socjaldemokratyczna (progresywna). 
Szerszą charakterystykę tych trzech opowieści modernizacyjnych przedstawiłem 
w innym miejscu [Anioł 2015].
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Włodzimierz Anioł

The econoMisM TRAp. oRigins of The doMinAnce  
of neolibeRAl ModeRniZATion nARRATive in polAnd

Abstract

The	aim	of	this	article	is	to	provide	an	analysis	of	the	symptoms	and	genesis	of	neoliberal	econo-
mism,	which	plays	a	key	role	in	the	public	discourse	in	contemporary	Poland.	The	author	examines	
its	significance	in	many	areas	of	social	life	and	in	public	policies,	which	are	often	reduced	to	just	
their	economic	dimensions.	in	particular,	the	main	focus	is	placed	on	appearance	of	this	narrative	
in	Poland	at	the	critical	juncture	of	the	systemic	transformation	following	the	fall	of	communism	
in	1989,	i.e.	in	the	period	of	the	preparation	and	implementation	of	the	economic	“shock	therapy”	
in	the	years	1989–1991.	Several	external	and	domestic	reasons	underlying	adoption	of	the	concept	
of	rapid	and	radical	market	reforms	(known	as	the	‘Balcerowicz	Plan’)	at	that	time	are	discussed.	
By	presenting	some	consequences	of	the	expansion	of	a	purely	economic	perspective	into	non-
economic	domains	such	as	social	services,	the	article	draws	attention	to	importance	of	institutional	
inertia	and	path	dependence	in	Poland’s	developmental	trajectory.	The	reflections	are	inspired	by	
the	constructivist	approach	and	sociological	institutionalism,	which	place	stress	on	the	large	impact	
of	public	discourses,	narratives,	and	language	on	social	change.
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