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Dziękuję za dzisiejsze, ważne spotkanie i nową książkę. Jej autorzy już siedem lat temu
opracowali szerszą publikację p.t. „Społeczna gospodarka rynkowa, idee i możliwości
praktycznego wykorzystania” (PTE, 2003). Ten praktyczny aspekt tematu powinien nas i dziś
szczególnie interesować. W ostatnich latach podejmował go parokrotnie prof. Tadeusz
Kowalik w kilku cennych publikacjach. Także w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole
Wyższej podjęliśmy ten temat na kilku kolejnych konferencjach oraz opracowałem książkę
p.t. „Gospodarka i państwo dla społeczeństwa” (2009). Zawiera ona wielodyscyplinarną
analizę współczesnych problemów dotyczących społecznej gospodarki rynkowej.
Społeczna gospodarka rynkowa, wynikająca z ducha porozumień społecznych 1989 r. i
zapisana później w polskiej Konstytucji 1997 r., miała wytyczać podstawowy kierunek
polskiej transformacji. Stało się jednak inaczej w wyniku niejawnego przyjęcia już w 1989 r.
planu G. Sorosa, a następnie Konsensusu Waszyngtońskiego, działalności neoliberalnych
ideologów: J. Sachsa, J. Rostockiego, L. Balcerowicza i S. Gomułki oraz znacznych nacisków
zewnętrznych, korporacyjnych i politycznych. Pomimo to, jak słusznie podkreślił prof. G.
Kołodko, udało się podjąć realizację pewnych pozytywów, niestety, dosyć szybko przerwaną.
Teraz, po pełnym skompromitowaniu i odrzuceniu neoliberalizmu w nauce, powoli wycofują
się z niego różne kraje. Trzeba tego pilnie dokonać również w polskiej polityce gospodarczej.
Obecnie pora powrócić do dobrze sprawdzonych w różnych krajach doświadczeń społecznej
gospodarki rynkowej, dostosować je do aktualnych warunków i szerzej realizować. Warunki
kryzysowe i powszechne oczekiwania społeczne sprzyjają uzdrowieniu naszego ustroju,
zgodnie z zasadami konstytucyjnymi.
Niestety, idee i zasady społecznej gospodarki rynkowej nie są szerzej znane w
społeczeństwie, a także nie są rozumiane przez parlamentarzystów i działaczy związkowych.
Potrzebne jest przeciwstawienie się neoliberalnej indoktrynacji oraz podjęcie we wszystkich
środowiskach szerokich programów oświatowych,
dotyczących ustrojowych zasad
społecznej gospodarki rynkowej. Trzeba przybliżać i popularyzować pozytywne
doświadczenia realizacji tych zasad w różnych krajach: ich wpływ na poszerzenie równości
praw i szans rozwojowych obywateli, na ogólny wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i
ochronę środowiska. Na tej świadomości uformuje się front społeczno-polityczny domagający
się pełnej realizacji sprawiedliwych i efektywnych ekonomicznie zasad społecznej gospodarki
rynkowej.

