Rozdzia³ V – Liberalne pañstwo w praktyce
Bardzo ma³o jest wymagane, by doprowadziæ
pañstwo do dobrobytu nawet z najni¿szego
poziomu barbarzyñstwa, mianowicie pokój,
niskie podatki i tolerancyjne kierowanie sfer¹
sprawiedliwoœci1.
Adam Smith
Najlepszy jest ten rz¹d, który najmniej rz¹dzi.
Thomas Jefferson
Kolektywizm prowadzi do ekonomicznego
upadku, a kapitalizm do gospodarczego dobrobytu.2
Margaret Thatcher

Rozdzia³ V
Liberalne pañstwo w praktyce
Lberalizm gospodarczy doskonale siê sprawdzi³ w praktyce. Gdyby go nie
by³o – panowa³by zastój, czego przyk³adem jest okres od oko³o V wieku do XVIII
wieku, podczas którego poziom ¿ycia ludzi nie uleg³ ¿adnej poprawie. Tak by³o,
a¿ do pojawienia siê kapitalizmu: „przez wiêkszoœæ dziejów stopy wzrostu (…)
by³y niskie, zerowe lub ujemne. Po stuleciu powolnego wzrostu nastêpowa³o stulecie regresu”3 . Tymczasem w krajach o gospodarce rynkowej od pocz¹tku XIX
wieku mo¿emy zaobserwowaæ szybki wzrost gospodarczy. To w³aœnie dziêki wolnemu rynkowi na pocz¹tku XXI wieku ludziom ¿yje siê zdecydowanie lepiej ni¿
w wieku XVIII. Natomiast w tych krajach, gdzie interwencjonizm pañstwa by³ najwiêkszy (na przyk³ad by³y ZSRR, Kuba, Korea Pó³nocna, kraje afrykañskie), istnia³a najwiêksza bieda. Leszek Balcerowicz nie ma w¹tpliwoœci, ¿e „socjalistyczne i inne antyrynkowe re¿imy, które pozbawi³y ludzi wolnoœci gospodarczej, doprowadzi³y spo³eczeñstwo do utraty potencjalnego dobrobytu”4 . Prawda jest taka,
¿e „w krajach cywilizowanych rz¹dz¹ce partie prawicowe osi¹ga³y znacznie lepsze wyniki ekonomiczne ni¿ rz¹dz¹ce partie lewicowe, zaœ w trzecim œwiecie mapa
g³odu pokrywa siê doœæ dok³adnie z map¹ re¿imów lewicowych”5 . Jak zauwa¿y³a
Margaret Thatcher, „Afryka Po³udniowa by³a [w XX wieku] pañstwem bogatym nie
tylko z uwagi na zasoby naturalne, ale i dlatego, ¿e jej gospodarka przynajmniej
w wiêkszej czêœci, funkcjonowa³a na zasadach wolnorynkowych. Inne pañstwa
afrykañskie, obficie obdarzone bogactwami naturalnymi, wci¹¿ cierpia³y biedê z powodu gospodarki socjalistycznej i systemu odgórnej kontroli. W efekcie czarni
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obywatele RPA mieli wy¿sze dochody i z regu³y byli lepiej wykszta³ceni ni¿ mieszkañcy innych pañstw afrykañskich. (…) RPA pozostaje pañstwem o najsilniejszej
gospodarce na tym kontynencie oraz najlepiej wykwalifikowanej i wykszta³conej
ludnoœci”6.
¯adna instytucja ekonomiczna oprócz rynku „nie wytworzy³a wy¿szego standardu ¿ycia, nie doprowadzi³a do bardziej regularnej i szybkiej wymiany elit ani
nie zainspirowa³a do bogatszej twórczoœci”7. Nale¿y dodaæ, ¿e, jak s³usznie zauwa¿y³ Balcerowicz, XX-wieczne interwencjonistyczne pañstwo to nie jest nic
nowego. Jest to powrót do XVI-XVIII wiecznego merkantylizmu i zwi¹zanego z nim
zastoju gospodarczego: „by³ to okres rozwiniêtej (choæ stopniowo zanikaj¹cej)
reglamentacji ¿ycia gospodarczego przez organizacje cechowe i tworz¹ce siê
pañstwo narodowe. Cechy œciœle kontrolowa³y dostêp do zawodu oraz iloœæ i jakoœæ produkcji, a tak¿e ceny. Czy nie przypomina to naszych »wolnych« (!) profesji (adwokaci, notariusze itp.)? Technologia produkcji by³a narzucona. Czy nie
k³ania nam siê ustawa o biopaliwach? Pañstwo wydawa³o indywidualne zezwolenia na tworzenie przedsiêbiorstw i nadawa³o im prawa monopolowe, blokuj¹c konkurencyjny import”8. Profesor Witold Kwaœnicki dodaje, ¿e prowadz¹ce merkantyln¹ politykê rz¹dy „wp³ywa³y na rozwój [albo zastój] przemys³u, kierowa³y produkcj¹, kontrolowa³y kompanie handlowe, regulowa³y bardzo starannie stawki celne
i ustala³y wielkoœæ kontyngentów na przywóz i wywóz towarów za granicê”9, subsydiowa³y gospodarkê. Podobnie opisuje merkantylizm Hernando de Soto: „by³
[on] gospodark¹ administrowan¹ na mod³ê polityczn¹, w której jednostki gospodarcze podlega³y specyficznym, szczegó³owym regulacjom. Pañstwo merkantylistyczne nie zezwala³o konsumentom na decydowanie, co nale¿a³oby produkowaæ.
Rezerwowa³o dla siebie prawo wyboru i promowania tych dziedzin gospodarczych,
które uwa¿a³o za po¿¹dane, a zakazu i ograniczeñ tych, które uwa¿a³o za niestosowne. (…) By osi¹gn¹æ owe cele, pañstwo merkantylistyczne nadawa³o przywileje faworyzowanym producentom i konsumentom przez odpowiednie przepisy,
dotacje, podatki i licencje”10.
Profesor Jan Winiecki pisze, ¿e „kapitalizm przyniós³ tak niebywa³y rozkwit
materialny, gdy¿ da³ ludziom szanse, których nie mieli w historycznie wczeœniejszych ustrojach, o œciœle regulowanej gospodarce i jeszcze bardziej
limitowanych innych wolnoœciach. (…) To, ¿e Polska jest dzisiaj trzy
razy biedniejsza od Hiszpanii (a by³y równie ma³o zamo¿ne na starcie do pierwszego polskiego planu szeœcioletniego w 1950 r.), jest
w³aœnie wynikiem podjêtych w Warszawie i w Moskwie decyzji, ¿e
bêdziemy rozwijaæ siê „planowo”, a jeœli wymieniaæ towary, to przede
wszystkim miêdzy sob¹, z innymi „bratnimi” krajami. (…) Kraje, które
zdecydowa³y siê na œciœle kontrolowan¹ gospodarkê i izolacje od rynku
œwiatowego, s¹ dzisiaj wielokrotnie biedniejsze od swoich s¹siadów,
którzy tego nie zrobili. Przyk³adów nie brakuje. Birma, niegdyœ wcale
zamo¿na (jak na azjatyckie standardy) kolonia brytyjska, dzisiaj jest
kilkakrotnie biedniejsza od s¹siedniej Tajlandii. (…) U progu lat 50.
[XX wieku] Indie i Tajwan mia³y identyczny poziom dochodu na mieszkañca. Dzisiaj, po pó³ wieku, poziom ¿ycia w Tajwanie jest 20 razy
wy¿szy. Indie stworzy³y œrodowisko przyjazne planowaniu i kontroli
pañstwa, podczas gdy po paru latach wahañ Tajwan wybra³ drogê
zwiêkszania roli rynku i otwierania siê na gospodarkê œwiatow¹. (…)
Kapitalizm jest jedyn¹ drog¹ do zdrowego wzrostu gospodarczego
i w efekcie – do wzrostu zamo¿noœci tych, którzy go uczciwie praktyDzieci ¿ebrz¹ce na ulicach Kalkuty
kuj¹. Daje ponadto efekt synergii; im wiêcej krajów praktykuje otwarty
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na œwiat kapitalizm, tym wy¿sze s¹ tego efekty ekonomiczne dla praktykuj¹cych.
(…) Dziœ ju¿ wiadomo, ¿e inne drogi prowadz¹ do biedy, nie do zamo¿noœci”11.
Ayn Rand stwierdza, ¿e „zamiast rozkwitu socjalizm spowodowa³ gospodarczy parali¿ i (lub) klêskê we wszystkich krajach, które ten system zastosowa³y. Im
konsekwentniej wprowadzano socjalizm, tym g³êbiej pogr¹¿a³a siê gospodarka
i tym dotkliwiej odczuwano przykre skutki kolektywizacji”12. W takich krajach „jak
Rosja sowiecka, czerwone Chiny czy Kuba – pocz¹tkiem i znamieniem nowej
socjalistycznej w³adzy by³ g³ód. W pañstwach tych socjalizm najpierw zepchn¹³
ludnoœæ w otch³añ œredniowiecznej nêdzy i wyg³odzenia, by nastêpnie utrzymaæ
j¹ w stanie biedy i zastoju”13. Ponadto „socjaliœci wybaczaj¹ i akceptuj¹ odbieranie
ludziom wszelkich swobód i wolnoœci, ca³kowite wyw³aszczenie, wyroki bez s¹du,
tortury, obozy niewolniczej pracy, masow¹ zag³adê nieprzeliczonych milionów
w Rosji sowieckiej, a tak¿e przera¿aj¹ce sceny we wschodnim Berlinie, np. podziurawione kulami cia³a dzieci przy³apanych na próbie ucieczki. (…) Socjalizm
jest winien ogromnych zniszczeñ, morza przelanej krwi i milionów ofiar”14.
Tymczasem nawet czêœciowe wprowadzenie zasad wolnorynkowych daje
pozytywne rezultaty. Tak by³o w ZSRR podczas istnienia Nowej Ekonomicznej
Polityki w latach 1921-29. Wczeœniejszy komunizm wojenny doprowadzi³ do masowego g³odu, katastrofalnego spadku produkcji i g³êbokiego kryzysu gospodarczego. Lenin zdecydowa³ siê na próbê powrotu do gospodarki rynkowej, wolnego
handlu i w³asnoœci prywatnej. Skutkiem tej polityki by³a odbudowa rynku wewnêtrznego w pañstwie, a co najwa¿niejsze – nadwy¿ki produkcyjne, dziêki którym ludzie przestali umieraæ z g³odu15.
W Salwadorze przeprowadzono eksperyment – wydzielono jedno województwo i wprowadzono tam ustrój ca³kowicie wolnorynkowy: „prócz usuniêcia wiêkszoœci barier biurokratycznych w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej, zaniechania poboru ce³, eliminacji wiêkszoœci op³at licencyjnych i innych haraczy, podatek ograniczono do ok. 10 proc. dochodów i przeznaczony by³ niemal w ca³oœci
na op³acenie siê rz¹dowi w San Salwador, aby w reformie nie przeszkadza³. Ca³y
eksperyment nie trwa³ jednak d³ugo. Zmiany, jakie pod jego wp³ywem zaczê³y
zachodziæ (migracja ludnoœci do strefy reform, próby upowszechnienia przyk³adu
na pozosta³e województwa, opór zwi¹zków zawodowych i rolnych), sprawi³y, ¿e
zosta³ zaniechany. Jednak¿e tak krótki czas (niespe³na 10 miesiêcy) wystarczy³,
aby potwierdziæ s³usznoœæ za³o¿eñ. W ci¹gu kilku miesiêcy znik³o bezrobocie,
wynosz¹ce przed reform¹ ponad 15 proc., pojawi³y siê tysi¹ce nowych biznesów,
wzros³y dochody ludnoœci, nie mówi¹c o podatkach, których wolumen zwiêkszy³
siê szeœciokrotnie”16.
Podobne specjalne strefy ekonomiczne stworzono w wielu krajach i zawsze
przynosi³y one rozwój objêtych stref¹ terenów. Stawa³y siê enklawami dobrobytu,
szybkiego wzrostu gospodarczego i niskiego bezrobocia. Znany jest przyk³ad olbrzymiego sukcesu specjalnej strefy ekonomicznej Shannon w Irlandii. Takimi
strefami s¹ obecnie choæby Wyspy Owcze, Spitsbergen, Wyspy Kanaryjskie,
Wyspa Helgoland, San Marino czy Andora. Najwiêcej takich stref jest w Stanach
Zjednoczonych – kilkaset, a w Polsce kilkanaœcie, na przyk³ad Katowicka, Suwalska, £ódzka czy Wa³brzyska. Korzyœci dla inwestorów w specjalnych strefach
ekonomicznych polegaj¹ zwykle na ni¿szych cenach gruntów, zwolnieniach od
podatków (od osób prawnych czy od nieruchomoœci), u³atwieniach biurokratycznych przy zak³adaniu firm czy zezwoleniach. Niestety, specjalne strefy ekonomiczne rozwijaj¹ siê kosztem reszty kraju. Przedsiêbiorcy przenosz¹ swoj¹ dzia³alnoœæ z innych rejonów do strefy, gdzie tworz¹ nowe miejsca pracy, równoczeœnie likwiduj¹c je gdzie indziej. Ponadto przedsiêbiorstwa ze specjalnych stref
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ekonomicznych stanowi¹ nieuczciw¹ konkurencjê dla firm spoza stref, poniewa¿
maj¹c ni¿sze koszty dzia³alnoœci, mog¹ oferowaæ swoje produkty i us³ugi po ni¿szych cenach. Podsumowuj¹c specjalne strefy ekonomiczne s¹ bardzo korzystne dla terenów nimi objêtych, natomiast nie polepszaj¹ sytuacji w skali ca³ego
pañstwa.
Pokrewnym zagadnieniem s¹ raje podatkowe. W zwi¹zku z ograniczon¹
biurokracj¹ i niskimi podatkami (na przyk³ad: Cypr, Wyspa Jersey, Andora, Antyle
Holenderskie, Wyspy Bahama, Gibraltar) lub brakiem podatków (na przyk³ad:
Kajmany, Nauru, Turcs i Caicos, Bermudy)17 miejsca te przyci¹gaj¹ inwestorów
i dziêki temu prze¿ywaj¹ szybki
rozwój gospodarczy. Obecnie na
œwiecie istnieje ponad 30 rajów
podatkowych.
Frédéric Bastiat ju¿ w po³owie XIX wieku wiedzia³, ¿e liberalna koncepcja pañstwa, która daje
jednostkom najwiêcej wolnoœci,
jest najw³aœciwsza, a socjalizm
prowadzi do zguby, dlatego pyta:
„które narody s¹ najbardziej
szczêœliwe, moralne i spokojne?
Te, u których prawo najmniej wtr¹ca siê do dzia³alnoœci prywatnej,
gdzie najmniej daje siê odczuæ
obecnoœæ rz¹du, gdzie indywidualnoœæ ma najwiêksze pole dzia³ania, a opinia publiczna – najwiêkszy wp³yw, gdzie machina administracyjna jest najmniej liczna
i skomplikowana, podatki s¹ najni¿sze i najbardziej wyrównane, gdzie najmniej
jest powodów do powszechnego niezadowolenia, gdzie odpowiedzialnoœæ jednostek i klas gra najwiêksz¹ rolê i w wyniku tego, jeœli obyczaje nie s¹ doskona³e,
nieprzezwyciê¿enie d¹¿¹ ku poprawie; gdzie transakcje, instytucje, stowarzyszenia s¹ najmniej skrêpowane, gdzie praca, kapita³, ludnoœæ w najmniejszej mierze
podlegaj¹ sztucznym przemieszczeniom, gdzie ludzie kieruj¹ siê przede wszystkim swoimi w³asnymi sk³onnoœciami, gdzie myœl Bo¿a najsilniej przewa¿a nad
wymys³ami ludzi – jednym s³owem, najbardziej szczêœliwe s¹ te narody, które
najbli¿sze s¹ nastêpuj¹cemu rozwi¹zaniu: w granicach prawa – wszystko poprzez
woln¹ i zdoln¹ do doskonalenia spontanicznoœæ cz³owieka, nic przez prawo lub
si³ê inn¹ ni¿ sprawiedliwoœæ powszechna”18.
Wed³ug Jana Fijora, „to nie nadmiar kapitalizmu niszczy gospodarki tych
¿yznych, pe³nych energii, ¿ywotnoœci krajów, lecz jego brak. To nie wolny rynek
odbiera ludziom chêæ do pracy, lecz jego brak, czyli monopol pañstwa. W tak
zetatyzowanych (jak w³aœnie w Ameryce Po³udniowej) gospodarkach kwitnie korupcja, zanika duch przedsiêbiorczoœci, panoszy siê wszechw³adza bezwzglêdnych bankierów, maklerów i innych ponadnarodowych pseudo-biznesmenów, którzy w warunkach wolnej konkurencji dawno poszliby z torbami, jednak¿e dziêki
³askawoœci polityków, pod ochron¹ pañstwa wysysaj¹ z tego piêknego kontynentu ostatnie soki”19.
Tymczasem, jak twierdzi profesor Witold Kwaœnicki, „widaæ wyraŸn¹ korelacjê pomiêdzy atmosfer¹ wolnoœci gospodarczej a rozwojem gospodarczym. W kra-
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jach o du¿ych swobodach robienia interesów wzrost gospodarczy utrzymuje siê
na wysokim poziomie w d³ugim okresie, natomiast tam, gdzie ogranicza siê swobodê, próbuje rêcznie sterowaæ gospodark¹, wzrost gospodarczy jest minimalny,
a w wielu przypadkach obserwuje siê nawet regres gospodarczy. (…) Heritage
Foundation podkreœla, ¿e gospodarki, które w latach 1980-1993 zosta³y uznane
za najbardziej wolne, uzyska³y te¿ najwy¿szy wzrost gospodarczy – œrednio 2,9%,
gospodarki raczej wolne mia³y wzrost na poziomie 1%, te o ograniczonej wolnoœci
uzyska³y œredni wzrost 0,3%, natomiast gospodarki najbardziej represyjne wykazywa³y ujemny wzrost gospodarczy œrednio o 1,4% rocznie”20. Wed³ug obliczeñ
Heritage Foundation dziesiêæ najbardziej wolnych gospodarek œwiata to: Hongkong, Singapur, Nowa Zelandia, Bahrajn, Luksemburg, USA, Irlandia, Australia,
Szwajcaria i Wielka Brytania. Natomiast dziesiêæ pañstw o najbardziej zniewolonych gospodarkach to: Korea Pó³nocna, Irak, Libia, Somalia, Kuba, Ludowa Republika Konga, Laos, Iran, Angola i Uzbekistan21. Warto porównaæ tak¿e wolnoœæ
gospodarcz¹ ró¿nych krajów wed³ug listy Heritage Foundation z wartoœci¹ PKB
na mieszkañca. Im bardziej jest wolna gospodarka, tym mieszkañcy s¹ bogatsi
i odwrotnie (patrz tabela nr 4).

Najbardziej wolne gospodarki œwiata
i ich PKB na osobê

Najmniej wolne gospodarki œwiata
i ich PKB na osobê

Miejsce
Pañstwo PKB na osobê
w rankingu
w USD

Miejsce
Pañstwo PKB na osobê
w rankingu
w USD
(od koñca)

1

Hongkong

25 257

1

Korea Pó³nocna

1 000

2

Singapur

28 460

2

Irak

2 700

3

Nowa Zelandia

17 210

3

Libia

7 900

4

Bahrain

16 140

4

Somalia

4

Luksemburg

30 140

5

Kuba

4

Stany Zjednoczone 29 010

6

Demokr. Rep. Kongo

7

Irlandia

20 210

7

Laos

1 300

8

Australia

20 210

8

Iran

5 300

8

Szwajcaria

25 240

9

Angola

1 030

8

Wielka Brytania

20 273

10

Uzbekistan

2 500

11

Kanada

22 480

10

Boœnia

1 770

11

Chile

12 730

12

Wietnam

1 850

11

Salwador

12 880

12

Turkmenistan

1 800

11

Tajwan

11 989

12

Gwiea-Bissau

900

600
1 700
710

Tabela nr 4. Porównanie najbardziej i najmniej wolnych gospodarek œwiata wed³ug Heritage Foundation
i wysokoœæ ich PKB na mieszkañca (dane za 1999 rok)22.
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1. Stany Zjednoczone
Jednym z pierwszych pañstw, które cieszy³o siê d³ugotrwa³ym wzrostem
gospodarczym i dobrobytem, s¹ Stany Zjednoczone. Amerykanie zawdziêczaj¹
to g³ównie Ojcom Za³o¿ycielom, którzy pod koniec XVIII wieku uformowali ustrój
tego kraju. Wizjonerzy ci, uchwalaj¹c Konstytucjê w 1787 roku, utworzyli trwa³¹
podstawê dla rozwoju gospodarczego. Dla Thomasa Jeffersona idea³em by³ „m¹dry i oszczêdny rz¹d, który powstrzyma ludzi przed wyrz¹dzaniem sobie wzajemnie krzywd, pozostawiaj¹c im poza tym wolnoœæ w d¹¿eniu do rozbudowy przemys³u i rozkwitu”23. To w³aœnie dziêki rozwi¹zaniom kapitalistycznym i wolnorynkowym, a nie kolektywistycznym i interwencjonistycznym, Stany Zjednoczone s¹
najpotê¿niejszym krajem na œwiecie: „nasze spo³eczeñstwo sta³o siê w du¿ym
stopniu wydajne poprzez wzrost gospodarczy, który istnia³ w XIX wieku dziêki
instytucjom wzglêdnie niepowstrzymywanego kapitalizmu laisses-faire”24 . Najszybciej kraj ten rozwija³ siê w XIX wieku. Jak napisa³ Milton Friedman, „po³¹czenie
wolnoœci ekonomicznej i politycznej zrodzi³o w XIX stuleciu w Wielkiej Brytanii
i Stanach Zjednoczonych z³oty wiek, przy czym Stany Zjednoczone prosperowa³y
nawet lepiej ni¿ Anglia. Zaczyna³y z czystym kontem. Mniej tam by³o klasowych
i statusowych zasz³oœci, mniej rz¹dowych ograniczeñ, a jednoczeœnie ¿yŸniejsza
gleba dla energii, przedsiêbiorczoœci i innowacji”25 . W kraju tym „w latach 1860-1914 produkcja przemys³owa wzros³a osiemnastokrotnie (…). O ile przed wojn¹
secesyjn¹ Stany Zjednoczone pod wzglêdem wielkoœci produkcji przemys³owej
by³y na czwartym miejscu w œwiecie, o tyle w 1894 r. objê³y przodownictwo (nie
odda³y go przez ca³y nastêpny wiek!). (…) Dochód narodowy w Stanach w latach
1868-1913 zwiêkszy³ siê prawie piêciokrotnie (z 9,4 do 44,8 mld dolarów), a w przeliczeniu na jednego mieszkañca wzrós³ z 216 do 500 dolarów”26.
Ju¿ w latach 40. XX wieku mieszkañcy Stanów Zjednoczonych, którzy zajmowali 6% powierzchni l¹dowej œwiata i stanowili 5% ludnoœci œwiata posiadali:
„85% istniej¹cych na œwiecie samochodów
(…) 54% telefonów
48% odbiorników radiowych
46% wytwarzanej energii elektrycznej
35% œwiatowej d³ugoœci szlaków kolejowych
30% ulepszonych autostrad (…).
Przed wojn¹ [II wojn¹ œwiatow¹] Amerykanie zu¿ywali:
75% œwiatowej produkcji jedwabiu
69% œwiatowej produkcji gumy
50% produkcji kawy
40% œwiatowej produkcji soli”27.
Do dzisiaj Stany Zjednoczone s¹ pañstwem, w którym istnieje najbardziej
wolnorynkowa gospodarka na œwiecie, a jego obywatele ciesz¹ siê najwiêksz¹
wolnoœci¹ i bogactwem. Oczywiœcie równie¿ w tym pañstwie politycy s¹ bardziej
lub mniej liberalni. Lata 70. XX stulecia pokaza³y bankructwo polityki prowadzonej
przez demokratycznego prezydenta Jimmy’ego Cartera: zwiêkszaj¹ce siê obci¹¿enia podatkowe i wydatki bud¿etowe oraz ingerencja pañstwa w gospodarkê
skutkowa³y niskim tempem wzrostu gospodarczego (oko³o 2% rocznie), wysokim
bezrobociem (ponad 10%) i nasilaj¹c¹ siê inflacj¹ (siêgaj¹c¹ 10%). W takiej sytuacji zasta³ amerykañsk¹ gospodarkê wybrany na prezydenta w 1980 roku kandydat Republikanów Ronald Reagan. Na pocz¹tku kadencji wyznaczy³ on swojej
administracji nastêpuj¹ce cele: „Musimy dzia³aæ œmia³o, zdecydowanie i szybko,
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aby poddaæ kontroli galopuj¹cy wzrost wydatków federalnych, aby zlikwidowaæ
negatywne czynniki podatkowe d³awi¹ce gospodarkê oraz aby uzdrowiæ aparat
urzêdniczy, który to tuszuje. Musimy utrzymaæ tempo wzrostu wydatków rz¹dowych na umiarkowanym rozs¹dnym poziomie. Musimy obni¿yæ stawki podatku od
dochodów osobistych oraz w sposób uporz¹dkowany i systematyczny przyspieszyæ i uproœciæ system amortyzacji, aby zlikwidowaæ bodŸce wp³ywaj¹ce negatywnie na pracê, oszczêdzanie, inwestowanie i produktywnoœæ. Musimy dokonaæ
rewizji uregulowañ dotycz¹cych gospodarki i zmieniæ je tak, aby spowodowaæ jej
rozwój. Musimy prowadziæ stabiln¹, ostro¿n¹ i przewidywaln¹ politykê monetarn¹.
Musimy zrównowa¿yæ bud¿et, zredukowaæ stawki podatkowe i przebudowaæ nasze si³y zbrojne”28.
Ronald Reagan propagowa³ has³o, ¿e „niepowodzenia rz¹du s¹ potencjalnie gorsze ni¿ niepowodzenia rynku”. Jego program polityczny sk³ada³ siê z trzech
elementów: monetaryzmu, obni¿enia podatków i ograniczenia interwencjonizmu
pañstwowego. Realizowanie pierwszego punktu poskutkowa³o znacznym zmniejszeniem inflacji, która w 1989 roku wynosi³a tylko 4,8%. Za kadencji Reagana
Kongres uchwali³ najwiêksz¹ obni¿kê podatków w dziejach Stanów Zjednoczonych: zmniejszono stawki podatkowe od dochodów indywidualnych, od spadków
i darowizn, od zysków korporacji oraz od dochodów z kapita³u. Jednoczeœnie
uproszczono system podatkowy, likwiduj¹c wiêkszoœæ ulg i zwolnieñ, by ograniczyæ bezproduktywn¹ dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu ucieczkê od podatków (wiêcej
na temat skutków obni¿enia podatków przez administracjê Reagana pisa³em
w punkcie 1 rozdzia³u III). Na trzeci punkt programu republikañskiego prezydenta
sk³ada³o siê „ograniczenie skali i zmiany charakteru obecnoœci pañstwa w ¿yciu
gospodarczym i spo³ecznym. (…) d¹¿enie do ograniczenia rozmiarów bud¿etu
federalnego i zmiany hierarchii priorytetów bud¿etowych oraz reforma dzia³alnoœci regulacyjnej rz¹du – (deregulacja). (…) Deregulacja ekonomiczna objê³a
Houston
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rozluŸnienie interpretacji ustaw antymonopolowych oraz stopniowe eliminowanie
ograniczeñ w funkcjonowaniu takich dziedzin jak transport, komunikacja, bankowoœæ”29. Zaprzestano kontroli cen, miêdzy innymi paliw p³ynnych, gazu, w bran¿y
transportowej i telekomunikacyjnej, wysokoœci p³ac, zliberalizowano kontrolê emisji fal radiowych, transport lotniczy, samochodowy, towarowy, autobusowy, kolejowy i wodny. Zlikwidowano Cywiln¹ Radê Aeronautyczn¹, która hamowa³a rozwój lotnictwa i od 1938 roku nie zezwoli³a na powstanie ¿adnej nowej linii lotniczej.
Skutkiem tego w ci¹gu trzech lat liczba wewnêtrznych linii lotniczych wzros³a z 36
do 86, bilety lotnicze stania³y 6 razy i równoczeœnie poprawi³a siê efektywnoœæ
tych firm. Liczba przewiezionych pasa¿erów zwiêkszy³a siê z 280 mln w 1978
roku do 455 mln w 1988 roku30. Ceny gazu dziêki deregulacji spad³y o 25%. Wprowadzono tak¿e deregulacjê w dziedzinie finansów i bankowoœci, miêdzy innymi
zlikwidowano bariery w dostêpie zagranicznych banków do amerykañskiego rynku finansowego. Skutkiem tego banki zwiêkszy³y swoj¹ konkurencyjnoœæ i umocni³y pozycjê finansow¹. Równie¿ rynek rolny uleg³ czêœciowej deregulacji odnoœnie do warunków wejœcia firm na ten rynek i dystrybucji produktów. Czêœciowo
sprywatyzowano i zliberalizowano tak¿e us³ugi pocztowe.
Deregulacja w sferze socjalnej polega³a na ograniczeniu „rygorystycznego
charakteru niektórych przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska oraz w pewnym stopniu standardów bezpieczeñstwa produktów. Ograniczono politykê afirmacyjn¹ i kontrolê niedyskryminacji rasowej. (…) wiêkszoœæ przedsiêwziêæ deregulacyjnych ma dobre uzasadnienie i cieszy siê poparciem spo³eczeñstwa”31.
W 1982 roku bezrobocie w Stanach Zjednoczonych osi¹gnê³o rekordowy
poziom 10,8%, co by³o efektem rz¹dów demokratycznych z lat 70. Reaganowi
uda³o siê stopniowe ograniczanie tego negatywnego zjawiska: „w latach 1983-1988 stworzono w USA oko³o 17 mln nowych miejsc pracy, co szczególnie w porównaniu ze stagnacj¹ poziomu zatrudnienia w wielu krajach Europy Zachodniej
jest osi¹gniêciem imponuj¹cym”32. Bezrobocie spad³o do 5,3% w 1989 roku. Okres
oczekiwania bezrobotnych na pracê zmniejszy³ siê z 20 tygodni w 1983 roku do
14,2 tygodni w 1987 roku33. By³o to mo¿liwe, miêdzy innymi, dziêki zmniejszeniu
znaczenia zwi¹zków zawodowych. Uzwi¹zkowienie u amerykañskich pracodawców spad³o z 31% w 1970 roku do 16,9% w 1988 roku, co by³o najni¿szym poziomem wœród krajów wysoko rozwiniêtych34. Dziêki temu nast¹pi³ jeszcze jeden
pozytywny skutek: liczba osobodni straconych przez strajki zmniejszy³a siê z prawie 21 mln w 1980 roku do niewiele powy¿ej 4,3 mln, czyli do 20% pierwotnego
poziomu35, co mia³o niebagatelny wp³yw na wzrost wydajnoœci pracy i zwiêkszenie konkurencyjnoœci amerykañskiej gospodarki. Strajk kontrolerów lotów zrzeszonych w Zwi¹zku Pracowników Transportu Powietrznego przeszed³ do historii
po tym jak w 1981 roku Reagan rozporz¹dzi³ natychmiastowe i nieodwo³alne zwolnienie 11 tys. strajkuj¹cych. Jego decyzja zosta³a potem uznana za zgodn¹ z prawem przez S¹d Najwy¿szy USA.
W latach 1981-88 inwestycje krajowe brutto zwiêkszy³y siê w USA z 515,5
mld dolarów do 750 mld dolarów czyli o prawie po³owê36. W latach 1980-87 poziom dochodowoœci amerykañskiego sektora produkcyjnego by³, nie licz¹c Kanady, najwy¿szy we wszystkich krajach OECD, a w latach 1988-90 wy¿szy równie¿
ni¿ w Kanadzie. W 1988 roku PKB na osobê w Stanach Zjednoczonych by³ o oko³o jedn¹ trzeci¹ wy¿szy ni¿ w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, W³oszech czy
Japonii. Gospodarka amerykañska po oœmiu latach rz¹dów administracji Reagana by³a wiêksza prawie o jedn¹ trzeci¹.
W ocenie polityki gospodarczej Reagana autor artyku³u37 pisze na stronie
internetowej: „trwaj¹cy w sumie niemal osiem lat wzrost gospodarczy, niska,
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w porównaniu z wiêkszoœci¹ krajów wysoko rozwiniêtych, stopa bezrobocia, godna uwagi ekspansja inwestycyjna, a nade wszystko ograniczenie tendencji inflacyjnych, sk³adaj¹ siê na korzystn¹ generalnie ocenê koniunktury gospodarczej
ery Reagana. Jeœli doda siê do tego zahamowanie wzrostu obci¹¿eñ fiskalnych
ludnoœci i uporz¹dkowanie systemu podatkowego w wyniku reformy z roku 1986,
to bilans osi¹gniêæ ekonomicznych republikañskiej administracji wypada niemal
imponuj¹co”38. Jedynym niekorzystnym skutkiem rz¹dów czterdziestego prezydenta Stanów Zjednoczonych by³ wzrost deficytu bud¿etowego, co by³o zwi¹zane
z radykalnym zwiêkszeniem wydatków na cele wojskowe podczas Zimnej Wojny.
Od czasów rz¹dów Reagana wci¹¿ obserwuje siê korzystne zmiany w amerykañskiej polityce gospodarczej zapocz¹tkowane przez tego prezydenta:

zmniejszenie obci¹¿eñ podatkowych;

redukcjê liczby programów i wydatków rz¹dowych;

dalsz¹ deregulacjê gospodarki;

liberalizacja handlu39.
Powy¿sze dzia³ania maj¹ nastêpuj¹ce pozytywne skutki:

wzrost wydajnoœci pracy – 2% rocznie;

spadek inflacji;

spadek bezrobocia;

wzrost zysków przedsiêbiorstw;

wzrost inwestycji;

wzrost konkurencyjnoœci amerykañskich firm40.
W Stanach Zjednoczonych, kraju tak opluwanym przez komunistów i antyglobalistów, za to, ¿e istnieje tu „niesprawiedliwy” system kapitalistyczny, „w 1994
roku tzw. poziom nêdzy (dla jednoosobowego gospodarstwa domowego) (…) wynosi³ ok. 7800 dol. rocznie. Jest to wiêcej ni¿ wynosi (statystyczny, na g³owê mieszkañca) dochód narodowy w ponad 150 krajach globu, wœród których znajduj¹ siê
wszystkie kraje Czwartego i Trzeciego Œwiata, jak równie¿ niektóre, stosunkowo
dobrze rozwiniête kraje, takie jak: Grecja, Brazylia, Wenezuela, Republika Po³udniowej Afryki, Arabia Saudyjska, Tajlandia, a tak¿e… Polska. Prawie 70 proc.
mieszkañców Ziemi zarabia mniej ni¿ wynosi amerykañski poziom nêdzy!”41. Warto
dodaæ, ¿e obecnie Stany Zjednoczone wytwarzaj¹ 1/3 œwiatowego PKB.

2. Wielka Brytania
Podobnie szybki rozwój prze¿ywa³a w XIX wieku dziêki polityce laissez-faire Wielka Brytania: „wzrost gospodarczy by³ szybki. Zdecydowanie wzrós³ standard ¿ycia przeciêtnego obywatela. (…) Liczba ludnoœci ros³a wraz ze wzrostem
standardu ¿ycia. Wielka Brytania zaœ ros³a w si³ê i znaczenie w otaczaj¹cym j¹
œwiecie. Wszystko to dzia³o siê przy zmniejszaj¹cych siê wydatkach rz¹dowych
liczonych udzia³em w dochodzie narodowym: od blisko jednej czwartej dochodu
narodowego na pocz¹tku wieku dziewiêtnastego do oko³o jednej dziesi¹tej w jubileuszowym roku królowej Wiktorii, 1897, kiedy Wielka Brytania znalaz³a siê u szczytu swej potêgi i chwa³y”42. Do eksplozji gospodarczej doprowadzi³a „polityka silnego pieni¹dza, niskich podatków, wolnego handlu oraz minimalnego poziomu wydatków [wydatki publiczne brutto Wielkiej Brytanii, jako procent PKB, spad³y z 27,1%
w 1811 roku do 7,3% w 1891 roku43 ] i regulacji rz¹dowych przynios³a bogactwo
i wzrost poziomu ¿ycia”44. Na przyk³ad, od 1832 roku w Anglii bez specjalnych
zezwoleñ wolno by³o zak³adaæ firmy, a od 1844 roku wymagana by³a tylko
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rejestracja, przebiegaj¹ca w sposób automatyczny45. William Gladstone „zmniejsza³ systematycznie podatki od dochodu z pocz¹tkowych 4% w 1861 roku do
1,7% w 1866 roku. Mimo zmniejszenia stopy podatkowej dochody pañstwa z podatków by³y zwykle wiêksze [krzywa Laffera], ni¿ siê spodziewano. Pomimo trzech
lat nieurodzaju w rolnictwie, ca³a gospodarka ros³a na tyle szybko, ¿e w 1864 roku
uzyskano nadwy¿kê dochodów o 3,7 miliona funtów, co pozwoli³o na kolejn¹ obni¿kê stopy podatkowej w nastêpnych latach. Ostatni rok Gladstone’a jako kanclerza skarbu w 1866 roku przyniós³ nadwy¿kê 2 milionów funtów. (…) za rz¹dów
Gladstone’a, w ci¹gu piêciu lat osi¹gniêto nadwy¿kê bud¿etow¹ równ¹ 17 milionów, pomimo obni¿enia podatków o 12 milionów funtów”46.
Tempo bogacenia siê Brytyjczyków w XIX wieku by³o wysokie i wczeœniej
niespotykane: „przeciêtna stopa wzrostu w wysokoœci 2% rocznie, utrzymywana
w Wielkiej Brytanii od 1780 do 1914 roku uczyni³a z tego ma³ego kraju œwiatowe
mocarstwo. (…) W œlad za rozwojem gospodarczym poszed³ bowiem niezmiernie
wa¿ny rozwój polityczny i moralno-kulturalny, w³¹cznie z rozkwitem indywidualnych mo¿liwoœci, sztuki i dzia³alnoœci charytatywnej”47. Nale¿y dodaæ, ¿e w latach
1815-85 „produkcja, w zale¿noœci od towaru, wzros³a od 10 do 50 razy. Na rynkach takich produktów, jak wêgiel, stal, we³na czy bawe³na, Wielka Brytania ca³kowicie zdominowa³a œwiat. (…) Niewielka populacja niewielkiej wyspy wytwarza³a bogactwo i zapienia³a poziom ¿ycia, o jakich poprzednie generacje nie mog³y
nawet œniæ. Po raz pierwszy w historii œwiata robotnicy i najemni pracownicy rolni mieli do swej dyspozycji towary i us³ugi, którymi niewiele wczeœniej cieszyæ siê mogli tylko najbogatsi. Dochód narodowy Wielkiej Brytanii wzrós³ w XIX wieku siedmiokrotnie. Co wiêcej, indeks cen towarów
konsumpcyjnych spad³ w tym okresie o 57%. (…) Produkcja na g³owê,
wyra¿ona w cenach sta³ych, wzros³a
z 12,9 funta w 1801 roku do 52,5 funta w 1901 roku, co oznacza czterokrotny wzrost. W ostatnich 25 latach
XIX wieku produkcja na g³owê podwoi³a siê. By³o to mo¿liwe dziêki
ogromnym inwestycjom”48. W 1870
roku Anglia wytwarza³a 32% œwiatowej produkcji przemys³owej49.
Jak pisze Alvin Rabushka, „indywidualizm XVIII i XIX wieku by³
jednoczeœnie stanem umys³u i opisem faktów. Faktem, który opisywa³,
by³ fakt polegaj¹cy na tym, ¿e niemal
wszystkie dobra i us³ugi wytwarzane
by³y przez jednostki, b¹dŸ ich stowarzyszenia, kieruj¹ce siê d¹¿eniem do
osi¹gniêcia zysku. Ograniczaj¹c swe
funkcje do kilku podstawowych, pañstwo sta³o siê efektywne. W dziedziEdynburg
nie finansów publicznych ekonomia
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sta³a siê nauk¹, a w dziedzinie administracji powsta³ wolny od korupcji system
s³u¿by publicznej. Handel zagraniczny wolny by³ od pañstwowej interwencji. Rz¹d
[brytyjski] zapewnia³ krajowi »zdrowy pieni¹dz«, poza zbieraniem oszczêdnoœci
przez pocztê sam nie zajmowa³ siê bankowoœci¹, a przepisy reguluj¹ce dzia³alnoœæ banków ograniczy³ do minimum. Jedyna próba zajêcia siê przez pañstwo
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, Pocztowe Paczki Parowe, zakoñczy³a siê finansow¹
klap¹”50.
Rabushka udowadnia, ¿e rozwój gospodarczy Wielkiej Brytanii „przyniós³
korzyœci ca³emu narodowi. (…) W drugiej po³owie XIX wieku p³ace gwa³townie
wzros³y [patrz tabela nr 5 oraz wykres nr 15], a ceny stopniowo spada³y [deflacja].
Realny dochód na g³owê (…) wzrós³ niemal dwukrotnie. (…) poziom ¿ycia robotników w drugiej po³owie XIX wieku wzrós³ o 100%. (…) szybki rozwój gospodarczy powodowa³ proporcjonalnie szybszy wzrost dochodów rodzin o ni¿szych dochodach ni¿ rodzin o wy¿szych dochodach, szczególnie ¿e te pierwsze nie p³aci³y
podatku dochodowego. (…) Niskie c³a, spadaj¹ce ceny detaliczne i rosn¹ce p³ace
sprawia³y, ¿e ludzie coraz lepiej siê od¿ywiali”51 (patrz tabela nr 6).

1840

1850

1860

1870

1880

1891

Przemys³ bawe³niany

50

54

64

74

85

100

Przemys³ we³niany

74

79

87

97

110

100

Budownictwo

66

69

78

90

98

100

Górnictwo

61

59

68

72

70

100

Hutnictwo ¿elaza

77

76

80

90

94

100

Marynarze

61

59

70

72

71

100

Zecerzy

79

80

83

94

96

100

Rolnictwo

75

71

87

92

104

100

Tabela nr 5. Wzrost œrednich p³ac nominalnych w Wielkiej Brytanii w latach 1840-91 (1891=100), przy
ci¹g³ym spadku cen52

Wed³ug Michaela Novaka, „gospodarka rynkowa doprowadzi³a do
bezprecedensowego wzrostu rzeczywistych dochodów ludzi ubogich”55.
Autor pisze, ¿e „w Wielkiej Brytanii
p³ace realne podwoi³y siê miêdzy rokiem 1800 a 1850 i powtórnie, miêdzy 1850 a 1900. Poniewa¿ w tym
czasie nast¹pi³ czterokrotny wzrost
liczby ludnoœci, ca³kowity wzrost w ci¹gu jednego stulecia wyniós³ 1600%”56!
Dziêki XIX-wiecznemu liberalizmowi
gospodarczemu „to, co kiedyœ by³o luksusem dostêpnym dla nielicznych, sta³o siê elementem codziennej rzeczy-

Wykres nr 15. Wzrost œrednich p³ac realnych w Wielkiej Brytanii w latach
1855-1906 (1855=100)53
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1840

1865

1873

42,47

93,08

170,79

Boczek i szynka

0,01

2,67

9,07

Mas³o

1,05

4,02

4,39

Ser

0,92

3,17

4,69

Jajka (w sztukach)

3,63

12,23

20,56

Kartofle

0,01

3,04

26,17

Ry¿

0,9

2,05

11,37

Herbata

1,22

3,29

4,11

Pszenica i m¹ka pszenna

Tabela nr 6. Wzrost œredniego spo¿ycia wybranych artyku³ów konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii
w latach 1840-73 (na g³owê, waga w funtach)54.

wistoœci posiadanym prawie przez wszystkich”57. David Friedman twierdzi, ¿e „podczas XIX wieku warunki ¿ycia klas pracuj¹cych polepszy³y siê: œmiertelnoœæ spad³a; oszczêdnoœci pracowników wzros³y; konsumpcja przez robotników takich luksusów jak herbata i cukier wzros³a; godziny pracy zmniejszy³y siê”58. Œrednie bezrobocie w Wielkiej Brytanii i USA w latach 1881-1920 wynosi³o 4,6 %59.
Powy¿sze fakty i dane jednoznacznie pokazuj¹, ¿e komunistyczne i socjalistyczne opowieœci o „XIX wiecznym drapie¿nym kapitalizmie” mo¿na w³o¿yæ miêdzy bajki. Dziêki istnieniu kapitalizmu w XIX stuleciu zyskali wszyscy, a w³aœnie
najbiedniejszym ludziom najbardziej podniós³ siê poziom ¿ycia. Oczywiœcie w XIX
wieku ¿y³o bardzo du¿o biednych ludzi, jednak by³ to spadek po wiekach poprzednich. Dla przyk³adu mo¿na podaæ II po³owê XVIII wieku, kiedy „cztery pi¹te francuskich rodzin wydawa³o 90 procent dochodów na chleb”60. £atwo wiêc sobie uœwiadomiæ, ile ludzkoœæ mia³a do nadrobienia. Natomiast w ci¹gu XIX stulecia bieda
stosunkowo szybko siê zmniejsza³a. Ponadto bez liberalizmu gospodarczego nie
by³oby rewolucji przemys³owej, która dodatkowo bardzo przyspieszy³a rozwój cywilizacyjny œwiata.
Nie jest tak¿e prawd¹ g³oszona przez socjalistów teza, ¿e XIX wieczne Imperium Brytyjskie powsta³o i dosz³o do takiego bogactwa tylko dziêki kolonializmowi. W rzeczywistoœci by³o to mo¿liwe dziêki liberalizmowi gospodarczemu. Inaczej Brytyjczycy nie wykorzystaliby szans, jakie dawa³ m.in. wolny handel miêdzynarodowy. Dla porównania: mieszkañcy Hiszpanii, która w XVII i XVIII wieku mia³a podobnie olbrzymie kolonie, ale merkantylny system gospodarczy (który mo¿na porównaæ z obecnym interwencjonizmem i protekcjonizmem), nie stali siê bogatsi, tak jak Brytyjczycy.
Jednak bogactwo nie jest dane na zawsze. Wielka Brytania po trzydziestu
latach (od II wojny œwiatowej) interwencjonistycznych rz¹dów nazywana by³a „chorym cz³owiekiem Europy”61. W latach 1955-75 wydatki publiczne w stosunku do
PKB wzros³y z 41,88% do 60%62. W 1979 roku premierem Wielkiej Brytanii zosta³a Margaret Thatcher, która w swojej polityce powróci³a do liberalnych wartoœci
i sprawdzonych rozwi¹zañ. Od jej nazwiska powsta³ termin thatcheryzm, który
„charakteryzuje siê dwoma g³ównymi cechami. Pierwsza z nich to nawrót do tra-
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dycyjnej ideologii mieszczañskiej, gloryfikuj¹cej zalety wolnego rynku, konkurencji, egalitaryzmu, swobody indywidualnych przedsiêwziêæ i odrzucaj¹cej ingerencjê i biurokracjê (…). Druga cecha to nadanie wysokiej rangi takim wartoœciom,
jak autorytet, prawo, ³ad, patriotyzm, jednoœæ narodowa i wolnoœæ osobista”63.
Thatcher przeprowadzi³a szeroko zakrojon¹ prywatyzacjê, ukróci³a w³adzê
zwi¹zków zawodowych, obni¿y³a podatki, zaostrzy³a politykê monetarn¹, zredukowa³a wydatki socjalne pañstwa, „zlikwidowa³a bariery w handlu miêdzynarodowym; przyst¹pi³a do znoszenia regulacji p³ac i cen oraz dotacji rz¹dowych”64. Podkreœla³a wa¿n¹ rolê jednostki indywidualnej przedsiêbiorczoœci. Jak Thatcher sama
pisze, „polityka, jak¹ prowadzi³am w szkolnictwie, budownictwie mieszkaniowym
i w s³u¿bie zdrowia, charakteryzowa³a siê wspólnym mianownikiem: zwiêkszeniem mo¿liwoœci wyboru, rozproszeniem w³adzy i zachêcaniem do wziêcia odpowiedzialnoœci za w³asne sprawy”65. ¯elazna Dama wyjaœnia, dlaczego indywidualizm jest tak wa¿ny: „ich [lewicy] podstawowy b³¹d tkwi w tym, ¿e wierz¹, i¿ to
pañstwo jest podmiotem tworz¹cym bogactwo, które jest nastêpnie dystrybuowane (lub redystrybuowane) do jednostek. Oczywiœcie, lewica aktualnie nie mówi
tego tak bezpoœrednio, ale ci¹gle tak uwa¿a. A prawda o procesach gospodarczych jest dok³adnie odwrotna, poniewa¿ to jednostki tworz¹ bogactwo. Robi¹ to
poprzez swoje starania, umiejêtnoœci i kapita³y”66.
Ju¿ na pocz¹tku rz¹dów Thatcher, w 1979 roku „maksymaln¹ stawkê podatku dochodowego obni¿ono z 83% do 60% [póŸniej do 40%], podstawow¹ –
z 33% do 30% [póŸniej do 25%], natomiast dziêki podniesieniu progów podatkowych poza obowi¹zkiem p³atniczym znalaz³o siê oko³o milion trzysta tysiêcy obywateli. Ponadto zwiêkszono ulgi podatkowe o 9% powy¿ej poziomu inflacji. Wartoœæ tej redukcji w skali rocznej wynosi³a ok. 4,5 miliardów funtów, co by³o sum¹
doœæ znaczn¹. (…) nowy rz¹d zlikwidowa³ równie¿ kontrolê p³ac i dywidend. Zniesiono lub zmodyfikowano wiele przepisów planowania przestrzennego, pozwoleñ
na budowê biur i certyfikatów przemys³owych, a tak¿e ograniczenia w obrocie
dewizami. (…) D³ugoterminowy plan redukcji liczby pracowników administracji
pañstwowej przed³o¿y³a Thatcher Izbie Gmin 13 maja 1980 roku. Zak³ada³ on
zmniejszenie liczby urzêdników pañstwowych do 630 000 do roku 1984, podczas
gdy w roku 1979 by³o ich 732 000. (…) by zwiêkszyæ motywacjê do pracy zredukowano krótkoterminowe œwiadczenia socjalne – zasi³ki dla bezrobotnych, chorobowe, powypadkowe, macierzyñskie, inwalidzkie – o 5%”67. I tak „do roku 1983
Civil Service skreœli³a prawie sto tysiêcy etatów; zlikwidowano ponad 500 samodzielnych przybudówek rz¹dowych i 3600 rozmaitych innych naroœli”68. Minister
œrodowiska naturalnego w rz¹dzie Thatcher Michael Heseltine w 1983 roku zmniejszy³ swój resort o 29%, likwiduj¹c 15 tys. etatów. PóŸniej jako minister obrony
zredukowa³ swój personel o 20 tys. ludzi69.
Reprywatyzacja i prywatyzacja, prowadzona przez ca³y okres rz¹dów premier Thatcher, szybko da³a pozytywne efekty, na przyk³ad „Brytyjska Stal, która
poch³onê³a potê¿ne dotacje finansowe w latach 70. i wczesnych 80., w roku 1988
ponownie znalaz³a siê w sektorze prywatnym, ju¿ jako spó³ka przynosz¹ca zyski.
(…) Prywatyzacja British Telecom spowodowa³a podwojenie poziomu inwestycji,
nieograniczanych ju¿ przez zasady ustalone przez skarb pañstwa w stosunku do
sektora publicznego. Jej skutki dla klientów by³y równie pozytywne. Realne ceny
znacznie spad³y, listy oczekuj¹cych na telefony skurczy³y siê, zaœ wzros³a liczba
budek telefonicznych czynnych o ka¿dej porze. By³ to przekonywuj¹cy dowód, ¿e
instytucje publiczne w sektorze prywatnym funkcjonuj¹ lepiej”70. Ponadto sprywatyzowano miêdzy innymi: British Petroleum, British Aeroapace Corporation (aparatura kosmiczna), Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Frachtowe, Cable and Wireless,
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Associated British Ports, Britoil, British Rail
Hotels, Amersham International (materia³y radioaktywne), British Airways, Rolls-Royce, British Leyland, brytyjskie porty lotnicze, Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Transportu Autobusowego, gazownictwo, elektrownie, przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowe, Alfred Herbert Ltd. (przemys³
maszynowy), Cambridge Instrument Co. (urz¹dzenia naukowe), Ferranti Co. (przemys³ elektroniczny), International Computers Ltd. 71
W czasie urzêdowania Thatcher reprywatyzacji uleg³o dwadzieœcia ga³êzi przemys³u, „sektor przemys³u pañstwowego zosta³ zredukowany o oko³o 60 proc. (…) Ponad 600 tysiêcy
miejsc pracy przesz³o z sektora publicznego do
prywatnego”72. Szybko okaza³o siê, ¿e „ekonomiczne wyniki sprywatyzowanych zak³adów
przemys³owych bardzo siê poprawi³y. (…) niektóre ze sprywatyzowanych firm dokona³y efektownego postêpu, te zaœ, które zawsze sta³y
mocno, dobrze siê rozwija³y. Per³¹ w koronie
okaza³ siê sprzedany w sierpniu 1984 r. Jaguar. Bêd¹c w sk³adzie grupy British Leyland, mia³
Rys. Winslow Homer
w 1981 r. 32 mln funtów strat (przy obrocie 224
mln), a w 1985 r. da³ zysk 121 mln przy obrocie 747 mln. W 1986 r. sprzeda¿
wzros³a o 11 procent w stosunku do roku ubieg³ego. Tak¿e British Telecom zwiêkszy³ swe dochody z 990 mln funtów (1984-85) do dwóch miliardów (1986-87)”73.
Margaret Thatcher faworyzowa³a prywatyzacjê w kierunku tzw. kapitalizmu ludowego, który polega³ na tym, by jak najwiêcej obywateli posiada³o udzia³y lub akcje
prywatyzowanych przedsiêbiorstw pañstwowych. W latach 1979-87 „odsetek
wyborców posiadaj¹cych papiery wartoœciowe wzrós³ z 7 do 20”74. Nale¿y wspomnieæ, ¿e „programy prywatyzacyjne, oparte na doœwiadczeniach brytyjskich, uruchomione zosta³y we Francji, we W³oszech, Malezji, Nowej Zelandii, na Jamajce”75.
¯elazna Dama uwa¿a³a, ¿e „poziom bezrobocia uzale¿niony jest od rozmiarów zwi¹zków zawodowych. To one – wed³ug Thatcher – sprawi³y, ¿e wielu ich
cz³onków straci³o pracê wskutek wygórowanych ¿¹dañ p³acowych za niewystarczaj¹c¹ produkcjê i spowodowa³y, ¿e brytyjskie towary sta³y siê niekonkurencyjne”76. Dlatego bardzo wa¿na okaza³a siê reforma prawa zwi¹zkowego. Miêdzy
innymi wprowadzono odpowiedzialnoœæ finansow¹ zwi¹zków zawodowych za przeprowadzanie nielegalnych akcji protestacyjnych, a „ograniczenie w³adzy zwi¹zków zawodowych, jak równie¿ umocnienie praw i odpowiedzialnoœci poszczególnych zwi¹zkowców, mia³y decyduj¹ce znaczenie dla prawid³owo funkcjonuj¹cego
rynku pracy: zwalczono wreszcie praktyki wymuszania przywilejów dla cz³onków
zwi¹zków, jednostkowe zaœ koszty robocizny utrzymano poni¿ej poziomu, jaki
w innym wypadku zosta³by osi¹gniêty. Reformy te odnios³y trwa³y i korzystny skutek. Nie tylko dlatego, ¿e pozwoli³y w³aœcicielom zarz¹dzaæ przedsiêbiorstwami
i doprowadzi³y do przeznaczania dochodów g³ównie na inwestycje, które dot¹d
by³y na ostatnim miejscu; reformy te pomog³y równie¿ zmieniæ stosunek zatrudnionych do przedsiêbiorstw, w których pracowali i posiadali coraz to wiêksze udzia³y. Okaza³o siê, ¿e w moim ostatnim roku sprawowania urzêdu, strajków w przemyœle by³o mniej ni¿ kiedykolwiek od roku 1935; na skutek przestojów w pracy
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straciliœmy wówczas prawie dwa miliony dni roboczych – dla porównania, przeciêtne liczba dni roboczych traconych w ten sposób w latach siedemdziesi¹tych
wynosi³a blisko trzynaœcie milionów rocznie”77. Od 1979 do 1987 roku cz³onkostwo zwi¹zków zawodowych zmniejszy³o siê z 30% do 22%78.
Dziêki tym wolnorynkowym reformom powróci³ do Wielkiej Brytanii rozwój
gospodarczy – œrednio 3% rocznie: „gospodarka brytyjska odzyska³a dynamikê,
zmniejszy³o siê bezrobocie, a tak¿e deficyt bud¿etowy”79. Ponadto zd³awiona zosta³a inflacja („z 21 procent w 1980 r. do 4 w 1983 r. i 3 w 1987 r.”80) i zwiêkszy³a
siê wydajnoœæ pracy – „wydajnoœæ przemys³owa w latach 1987-88 by³a najwiêksza w Europie”81, przeciêtny brytyjski robotnik po reformach Thatcher wytwarza³
w ci¹gu godziny o po³owê wiêcej ni¿ 10 lat wczeœniej82. Ruszy³y tak¿e inwestycje:
„po 20 latach wegetowania na szarym koñcu ligi inwestycje brytyjskie nabra³y
tempa trzykroæ szybszego od œredniej EWG w latach osiemdziesi¹tych”83. W latach 1988-89 po raz pierwszy od lat szeœædziesi¹tych Wielka Brytania nie mia³a
deficytu bud¿etowego i nadwy¿ka bud¿etowa „wynios³a oko³o czternastu miliardów funtów”84, a w latach 1990-91 wydatki publiczne spad³y do wysokoœci 40,5%
PKB85. Jak pisze sama premier Thatcher, „w latach osiemdziesi¹tych Wielka Brytania prze¿y³a renesans wolnej przedsiêbiorczoœci. By³a to dekada niezmiernie
pomyœlna dla brytyjskiej gospodarki – jej dynamiczny rozwój zadziwi³ wówczas
ca³y œwiat. Podczas gdy w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych Wielka
Brytania pozostawa³a w tyle za innymi krajami Wspólnoty Europejskiej, to w latach osiemdziesi¹tych gospodarka nasza rozwija³a siê szybciej ni¿ gospodarki
wszystkich tych krajów z wyj¹tkiem Hiszpanii. (…) w latach osiemdziesi¹tych inwestycje brytyjskie ros³y szybciej ni¿ w innych krajach wysoko rozwiniêtych z wyj¹tkiem Japonii. Ros³a dochodowoœæ, ros³a te¿ wydajnoœæ. Postêp wydajnoœci,
np. w brytyjskim przemyœle wytwórczym, by³ w latach osiemdziesi¹tych wiêkszy
ni¿ w innych wysoko rozwiniêtych gospodarkach przemys³oZak³ady Rolls-Royce w Bristolu
wych. Nowe firmy pojawia³y siê
i rozszerza³y sw¹ dzia³alnoœæ.
Konsekwencj¹ by³y nowe miejsca pracy – spoœród których
3 320 000 utworzonych zosta³o
w okresie od marca 1983 do
marca 1990 roku”86. Poza tym
warto zaznaczyæ, ¿e „rentownoœæ brytyjskiego przemys³u
zwiêkszy³a siê od roku 1979
trzykrotnie, a inwestycje w Wielkiej Brytanii nabra³y tempa trzykroæ szybszego od œredniej EWG
w latach osiemdziesi¹tych. Wydajnoœæ, która w okresie od 1960
do 1980 by³a najni¿sza wœród
przemys³owych potentatów œwiata, przewy¿sza teraz o 5% japoñsk¹ i jest ledwie kilka procent
ni¿sza od niemieckiej”87.
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3. Azjatyckie tygrysy
Równie korzystna sytuacja dla ubogich powtórzy³a siê w XX wieku w krajach nazywanych potocznie azjatyckimi tygrysami. W Hongkongu „nisko p³atni
robotnicy niewykwalifikowani odnieœli (…) najwiêcej korzyœci. Standard ¿ycia najbiedniejszych 20% mieszkañców podniós³ siê w sposób spektakularny (…). Poniewa¿ gospodarstwa o niskich dochodach nie p³ac¹ podatku od dochodów, wy¿sze dochody oznaczaj¹ dla nich wiêksz¹ si³ê nabywcz¹ i wy¿szy standard ¿ycia.
Okazuje siê wiêc, ¿e system wolnorynkowy jest efektywny: przynosi szybki rozwój gospodarczy i bardziej równomierny podzia³ dochodów bez potrzeby wprowadzania przez rz¹d programów redystrybucji opartych na systemie podatkowym”88.
Na przyk³ad w Korei Po³udniowej poni¿ej granicy ubóstwa ¿yje zaledwie nieca³e
4% spo³eczeñstwa89. Jak pisze Guy Sorman, „na Tajwanie – ale tak¿e w Singapurze, Korei Po³udniowej czy Hongkongu – w ¿adnym momencie gospodarczego
wzrostu nie nast¹pi³o zubo¿enie ¿adnej warstwy ludnoœci! Przeciwnie, od pocz¹tku ów rozwój kapitalistyczny wzbogaca³ szybciej najbiedniejszych, ni¿ bogatszych.
Mo¿na to œwietnie pomierzyæ, przyjmuj¹c za narzêdzie instrument najbardziej
potoczny, b¹dŸ ró¿nicê w dochodach 20 procent najbogatszych ludzi w danym
spo³eczeñstwie i 20 procent najbiedniejszych. Na Tajwanie ró¿nica ta stale zmniejsza siê pocz¹wszy od 1964 roku, czyli od czasu, gdy nast¹pi³o trwaj¹ce po dziœ
przyspieszenie wzrostu gospodarczego. To postêpuj¹ce wyrównanie siê dochodów zadaje k³am wygodnemu przyzwyczajeniu myœlowemu, wedle którego uprzemys³owienie mo¿e opieraæ siê tylko na wyzysku i ubo¿eniu najbiedniejszych. (…)
to wyrównywanie siê dochodów w nowouprzemys³owionych krajach Azji uzyskano bez potrzeby prowadzenia takiej czy innej polityki redystrybucji. Systemy ubezpieczeñ spo³ecznych s¹ tam prawie nieznane; p³aca minimalna tak¿e nie istnieje,
albo jest wynalazkiem najœwie¿szej daty, jak na Tajwanie; podatek progresywny od
dochodów jest zjawiskiem zupe³nie marginalnym, a fiskalna zach³annoœæ pañstwa
jest bardzo s³aba, gdy¿ nie ma tam potrzeby finansowania pañstwa opiekuñczego,
ze wszystkimi jego kosztami. A jednak podzia³ dochodu w tych czterech krajach
okazuje siê bardziej egalitarny, ni¿ w Szwecji. Fakt ten mo¿e przekonywaæ nas, ¿e
wolny rynek nie tylko tworzy bogactwo, ale i lepiej dzieli je miêdzy silnych i s³abych,
miêdzy mê¿czyzn i kobiety ni¿ jakakolwiek interwencja pañstwa”90.
Na istnieniu wolnego rynku zyskali nie tylko najubo¿si. Dziêki niemu w ogóle
mo¿liwy by³ tak szybki wzrost gospodarczy, jaki wyst¹pi³ u azjatyckich tygrysów.
Pierwszym azjatyckim tygrysem sta³a siê Japonia, a póŸniej tak¿e Korea Po³udniowa (patrz wykres nr 16), Tajwan, Hongkong i Singapur. W ci¹gu kilkudziesiêciu
lat kraje te z bardzo biednych sta³y siê jednymi z najbogatszych na œwiecie: „w 1952
roku japoñski PKB by³ niewiele wy¿szy od jednej trzeciej PKB Wielkiej Brytanii.
Pod koniec lat 70. XX wielu by³ porównywalny do PKB Wielkiej Brytanii i Francji
³¹cznie. (…) Miêdzy 1950 a 1990 rokiem realne dochody ros³y w Japonii o 7,7%
rocznie (…) z 1230 dolarów do 23 970 dolarów na osobê”91. W II po³owie lat 60.
kraj ten rozwija³ siê w fantastycznym tempie – 15,2% rocznie. Japonia sta³a siê
drugim po USA mocarstwem gospodarczym œwiata. Rozwój taki by³ mo¿liwy, bo
„obci¹¿enie gospodarki œwiadczeniami spo³ecznymi by³o niewielkie. Jak podaje
Sasch (1995), w latach 1946-50 wszystkie œwiadczenia socjalne, a wiêc zasi³ki
socjalne, ubezpieczenia spo³eczne, œwiadczenia rentowe, zapomogi dla bezrobotnych, wydatki na opiekê medyczn¹ i sanitarn¹ stanowi³y zaledwie 2,2 PKB,
w tym œwiadczenia emerytalne ok. 0,1% PKB. W latach 1951-55 wszystkie wy¿ej
wymienione p³atnoœci transferowe wzros³y do 3,5% PKB (Terceshi 1993)”92. Ponadto wp³yw zwi¹zków zawodowych na gospodarkê by³ niewielki93.
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Podobnie „historia ostatnich 40 lat
w Korei Po³udniowej to opowieœæ o jednym z najszybszych skoków cywilizacyjnych w historii œwiata. Za ¿ycia jednego zaledwie pokolenia z ogromnie zacofanego, doszczêtnie wyniszczonego,
skrajnie biednego kraju Korea awansowa³a do klubu najbogatszych i najwy¿ej rozwiniêtych technologicznie pañstw
œwiata”94. W latach 1960-70 PKB Korei
Po³udniowej na osobê wzrasta³ rocznie
o 10%, a produkcja przemys³owa
o 17%95. W latach 1980-90 PKB tego
kraju zwiêksza³ siê œrednio o 9,4% rocznie, a w kolejnym dziesiêcioleciu –
o 6,4%. Korea mia³a tak silne podstaWykres nr 16. Wzrost produktu krajowego brutto w Korei Po³udniowej
wy wolnorynkowe, ¿e kryzys finansowy
w latach 1953–200297
z 1997 roku skoñczy³ siê bardzo szybko i ta jedenasta najwiêksza gospodarka œwiata w ci¹gu zaledwie dwóch lat ponownie sta³a siê jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê krajów (6% rocznie)96.
W Singapurze w 1965 roku dochód na osobê wynosi³ rocznie 800 dolarów,
w 1989 roku – 10 tys. dolarów, a w 2002 roku ju¿ 21,5 tys. dolarów98. W latach
1960-80 realny wzrost gospodarczy tego pañstwa wyniós³ œrednio 9,3% rocznie99,
w latach 1980-90 – 6,7% a od 1990 do 2000 – 7,8% rocznie. Indeks produkcji
przemys³owej rós³ w Singapurze „w latach siedemdziesi¹tych w tempie 12% rocznie”100. Podobnie by³o na Tajwanie, gdzie w latach 70. XX wieku gospodarka ros³a
w tempie oko³o 10% rocznie. „Pocz¹wszy od 1963 roku produkt krajowy brutto
podwaja³ siê co siedem lat. W 1980 roku produkt krajowy brutto by³ 11 razy wiêkszy ni¿ w 1952 roku. W ci¹gu jednego pokolenia Tajwan przekszta³cony zosta³
z kraju biednego w kraj o œrednim poziomie dochodu”101 – „dochód na g³owê mieszkañca zwiêkszy³ siê w tym okresie z 200 do ponad 2 tysiêcy dolarów rocznie”102.
PóŸniej by³o niewiele gorzej. W latach 1980–90 PKB Tajwanu zwiêksza³o siê œrednio o 7,9% rocznie a w ostatniej dekadzie XX – o 6,1%. Po trzydziestu latach
bardzo szybkiego rozwoju gospodarczego kraj ten „uwa¿any jest dziœ za kraj o niskim
poziomie nierównoœci spo³ecznych. Dochody na gospodarstwo domowe ros³y szybciej w najbiedniejszej ni¿ w najbogatszej czêœci populacji, co spowodowa³o zmniejszenie siê ró¿nic miêdzy tymi grupami. (…) Oczekiwana d³ugoœæ ¿ycia jest taka jak
w krajach zachodnich. Iloœæ posiadanych samochodów, domów, telefonów czy lodówek (…) zbli¿ona jest bardziej do zachodnioeuropejskich ni¿ do azjatyckich standardów”103. Jednak by³o to mo¿liwe dziêki temu, ¿e „pañstwo tajwañskie jest jednym
z najtañszych pañstw œwiata – na jego utrzymanie idzie tylko 18 procent produktu
narodowego, z czego jeszcze po³owê przeznacza siê na wydatki obronne i bezpieczeñstwo”104. O w³aœciwej drodze Tajwanu do bogactwa jego obywateli œwiadcz¹
jeszcze dwa fakty: w 2001 roku bezrobocie wynios³o jedynie 4,5%, a poni¿ej linii ubóstwa w 2000 roku ¿y³o w tym kraju tylko 1% spo³eczeñstwa105.
„Hongkong zawdziêcza swe wyniki gospodarcze (…) minimalnej ingerencji
pañstwa w woln¹ grê si³ rynkowych. Maksymalna stawka podatkowa od zarobków i zysków, wynosz¹ca 15%, nie odbiera bodŸców do pracy i nie t³umi ambicji.
Brak ce³ i pe³na swoboda wymiany miêdzynarodowej, w tym przep³ywu kapita³u,
sprawiaj¹, ¿e inwestowanie w Hongkongu jest niezwykle atrakcyjne. Wynikiem
tego jest szybko rosn¹cy standard ¿ycia mieszkañców. (…) W Hongkongu istnia³y
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ponadto inne warunki korzystne dla inwestycji przemys³owych. By³y nimi: wysoka
umiejêtnoœæ przystosowywania siê i pracowitoœæ przyby³ych robotników, s³aboœæ
zwi¹zków zawodowych, brak ustawodawstwa normuj¹cego p³ace minimalne oraz
ograniczaj¹cego czas pracy, a tak¿e niezwykle niskie opodatkowanie zysków”106.
W 1948 roku dochód narodowy na mieszkañca wynosi³ 180 dolarów, a w 1981
roku ju¿ oko³o 5 tys., rosn¹c rocznie od 7% do ponad 10%. „W latach siedemdziesi¹tych [XX wieku] wydajnoœæ gospodarki (…) ros³a w tempie 8% rocznie. W tym
samym czasie iloœæ godzin pracy na osobê w skali rocznej spad³a o 2%. Tak wiêc
robotnicy produkowali wiêcej, pracuj¹c krócej. (…) gospodarka funkcjonuje praktycznie na poziomie pe³nego zatrudnienia, mimo ¿e w ostatnich latach setki tysiêcy imigrantów i uchodŸców osiedli³o siê w [by³ej ju¿ brytyjskiej] kolonii. Od koñca
lat piêædziesi¹tych [XX wieku do po³owy lat osiemdziesi¹tych] p³ace realne wzros³y ponad dwukrotnie”107. W latach 1980-90 PKB zwiêksza³ siê œrednio o 6,9%
rocznie, a w nastêpnej dekadzie o 4,3%. Rezerwy finansowe Hongkongu w 1996
roku by³y szacowane na 60 mld USD108. Tak dobre wyniki gospodarcze by³y mo¿liwe dziêki typowo liberalnym zasadom polityki finansowej i gospodarczej, którymi
kierowa³y siê w³adze Hongkongu:

równowaga bud¿etowa;

rezerwy finansowe, których wielkoœæ historycznie waha³a siê miêdzy pó³rocznymi a rocznymi wydatkami bud¿etu;

unikanie d³ugu publicznego;

wydatki rz¹dowe ni¿sze od wp³ywów bud¿etowych;

etyka oszczêdnoœci w wydatkach rz¹dowych;

awersja do centralnego planowania;

oparcie œwiadczeñ publicznych na zasadach komercyjnych;

minimalna ingerencja pañstwa w sektor prywatny oraz minimalny zakres
regulacji prawnych tego sektora109.
Rz¹d Hongkongu „nie ochrania i nie wspiera za pomoc¹ dotacji przemys³u
wytwórczego, przedsiêbiorstw u¿ytecznoœci publicznej, us³ug ani obywateli prywatnych. (…) Gospodarka kszta³towana jest przez si³y rynkowe, a przedsiêbiorstwom, które prowadz¹ dzia³alnoœæ lobbystyczn¹ w celu przeforsowania ustaw
chroni¹cych je przed konkurencj¹, stawia siê zdecydoSingapur
wany opór. (…) Formalnoœci
prawne wymagane przy rozpoczêciu dzia³alnoœci gospodarczej (…) s¹ nieliczne i niewiele kosztuj¹”110. W Hongkongu zasad¹ dzia³ania rz¹du „jest nieingerencja i poleganie w tworzeniu bogactwa
narodowego na sektorze prywatnym, w³¹cznie z obs³ug¹
zak³adów u¿ytecznoœci publicznej i publicznego transportu: elektrycznoœæ, gaz,
us³ugi telefoniczne, autobusy,
promy i tramwaje znajduj¹
siê w rêkach prywatnych”111.
Polityk¹ prowadzon¹
przez w³adze Hongkongu

Rozdzia³ V – Liberalne pañstwo w praktyce
zachwyca siê tak¿e Milton Friedman: „w Hongkongu nie ma ce³ ani innych restrykcji w handlu
zagranicznym (…). Nie ma pañstwowego kierowania dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, ustawodawstwa o p³acach minimalnych czy polityki sta³ych
cen. Mieszkañcy mog¹ kupowaæ od kogo chc¹,
sprzedawaæ komu chc¹, inwestowaæ jak chc¹,
wynajmowaæ kogo chc¹ i pracowaæ dla kogo
chc¹. Pañstwo odgrywa istotna rolê, ograniczon¹
wszak¿e przede wszystkim do naszych czterech
obowi¹zków, interpretowanych raczej w¹sko.
Utrzymuje prawo i porz¹dek, daje mo¿liwoœæ formu³owania zasad postêpowania, rozstrzyga spory, dba o transport i ³¹cznoœæ oraz kontroluje emisjê pieni¹dza. (…) wydatki pañstwowe (…) liczone procentem dochodu narodowego pozostaj¹
jednymi z najni¿szych na œwiecie. W rezultacie,
niskie podatki utrzymuj¹ siln¹ motywacjê. Biznesmeni mog¹ zbieraæ owoce swych sukcesów, ale
musz¹ równie¿ ponosiæ koszty w³asnych b³êdów”112.
Milton Friedman opisuje tak¿e przyczyny
sukcesów gospodarczych Japonii w drugiej po³owie XIX wieku: „oparcie siê Japonii na rynku
wyzwoli³o ukryte i niespodziewane zasoby energii i pomys³owoœci. Zapobieg³o blokowaniu zmian Miêdzynarodowe lotnisko w Hongkongu
przez partykularne interesy. Zmusi³o proces rozwoju do przejœcia przez twardy test efektywnoœci”113. Rz¹d japoñski nigdy „nie
próbowa³ kontrolowaæ wielkoœci produkcji, jej struktury lub kierunków inwestycji”114 .
Ponadto „traktat miêdzynarodowy zabroni³ Japonii nak³adaæ c³a powy¿ej piêciu
procent przez okres trzydziestu lat po rewolucji Meiji [1867 rok]. Ta restrykcja
okaza³a siê dla kraju dobrodziejstwem”115.
Profesor Jan Macieja z Polskiej Akademii Nauk syntetycznie wymienia wspólne cechy „azjatyckich tygrysów”, dziêki którym kraje te wkroczy³y na œcie¿kê szybkiego rozwoju gospodarczego:

„otwarcie gospodarki na œwiat, prywatyzacja i ochrona w³asnoœci prywatnej,
swoboda dzia³alnoœci gospodarczej, niskie entry barriers i koszty wyjœcia,
twarde ograniczenia bud¿etowe przedsiêbiorstw, niski stopieñ regulacji rynków (a zw³aszcza rynku pracy), niskie stawki celne, realny kurs wymienny
walut, zrównowa¿ony lub dodatni bud¿et, neutralna polityka monetarna, niskie
podatki, (zw³aszcza od dochodów przedsiêbiorstw), wysokie stawki amortyzacji, wysokie inwestycje w human capital, (…) niski poziom wydatków na
cele socjalne”;

pañstwo „nigdy nie narusza³o pryncypiów gospodarki rynkowej. Pañstwo
koncentrowa³o siê na dobrym wype³nianiu tradycyjnych funkcji stró¿a nocnego, tj. zapewnieniu bezpieczeñstwa osobistego, poszanowaniu prawa
w³asnoœci, przestrzeganiu zasad swobody gospodarowania, zapewnieniu
bezpieczeñstwa obrotu gospodarczego. Zarazem by³o bardzo aktywne w nastêpuj¹cych sferach: investment in human capital; troska o dobry pieni¹dz
i nisk¹ inflacjê; inwestowania w infrastrukturê techniczno-gospodarcz¹; rozwój infrastruktury instytucjonalno-finansowej”;
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wysoka stopa oszczêdnoœci i inwestycji;
„interwencja pañstwa w systemy p³acowe i zatrudnienie by³a znikoma lub
nie istnia³a. Zapewnia³o to elastycznoœæ p³ac i ich dostosowanie do ogólnej
równowagi gospodarczej. Nie stosowano gwarancji p³ac minimalnych, ani
minimum socjalnego. Niski jest poziom ubezpieczeñ spo³ecznych”;
rozwój eksportu, którego Ÿród³em by³ „postêp techniczny, wielka starannoœæ
wytwórców, niskie koszty wytwarzania, nienaganny serwis, dobre warunki
p³atnoœci, rozwiniête systemy ubezpieczeñ eksportu”;
„wa¿nym motorem rozwoju by³ szybki wzrost dobrobytu szerokich warstw
spo³ecznych wraz z rozwojem gospodarczym, pomimo braku formalnych
gwarancji bezpieczeñstwa socjalnego. W krajach tych skutecznie zlikwidowano nêdzê. Wzrost dochodów i zamo¿noœci spo³eczeñstwa dokonywa³ siê
w tempie rozwoju gospodarczego. Dystrybucja dochodów, w g³ównej mierze w oparciu o mechanizm rynkowy, a nie poprzez wydatki transferowe bud¿etów, przynios³a wszystkim warstwom spo³ecznym korzyœæ z dokonuj¹cego siê rozwoju gospodarczego”116.

4. Ordolibera³owie i niemiecki cud gospodarczy
Niemcy Zachodnie pod II wojnie œwiatowej z kraju ca³kowicie zniszczonego
dzia³aniami wojennymi („straty w maj¹tku produkcyjnym Niemiec, wynik³e z dzia³añ wojennych i demonta¿u, szacuje siê na 30% stanu wyjœciowego”117) wyros³y
na trzeci¹ potêgê gospodarcz¹ œwiata. Sta³o siê to nie dziêki rz¹dom prowadz¹cym politykê interwencjonizmu, ale w³aœnie politykê liberaln¹.
Teoretyczne zaplecze dla odrodzenia gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec nadali tzw. ordolibera³owie, którzy wywodzili siê z tzw. szko³y freiburskiej. Alfred Müller-Armack stworzy³ has³o: „wolna, czyli spo³eczna gospodarka
rynkowa” (freie oder soziale Marktwirtschaft). Slogan
ten z jednej strony przypomina³, ¿e tylko gospodarka
Ordolibera³owie – niemieckie œrodowisko
rynkowa, „dziêki swej efektywnoœci ekonomicznej,
neolibera³ów wywodz¹ce siê ze szko³y frepowoduje wzrost zamo¿noœci ca³ego spo³eczeñiburskiej, nazwa pochodzi od wydawanych
stwa”118. Z drugiej strony s³owo „spo³eczna” mówi³o
przez nich roczników „Ordo”. (Lewandowo tym, ¿e sam wolny rynek uwzglêdnia losy s³abszych
ski J., Neolibera³owie wobec wspó³czesnoœpartnerów, bo „im bardziej wolna jest gospodarka, tym
ci, Gdynia 1991).
bardziej jest spo³eczna, jako ¿e daje tym wiêkszy i sprawiedliwiej dzielony efekt ekonomiczny i socjalny”119 . Na
ordoliberalizm sk³ada³y siê, miêdzy innymi, nastêpuj¹ce w¹tki: system wspó³zawodnictwa (Wettbewerbsordnung) Waltera Euckena, program deproletaryzacji i decentralizacji Wilhelma Röpke’go, koncepcja liberalnej interwencji Alexandra Rüstowa, projekt demonopolizacji rynku Franza Böhma.
Najwa¿niejsz¹ grupê systemu wspó³zawodnictwa, bêd¹cego trzonem spo³ecznej gospodarki rynkowej, stanowi³y zasady konstytucyjne:

stworzenie i pielêgnowanie elastycznego mechanizmu cenowego, prawid³owo rejestruj¹cego grê popytu i poda¿y;

stabilizacja si³y nabywczej pieni¹dza przez odpowiedni system bankowy;

swobodny dostêp do rynków;

ochrona i rozszerzanie prywatnej w³asnoœci œrodków produkcji w po³¹czeniu z zasad¹ konkurencji;

wolnoœæ zawierania transakcji i umów;

odpowiedzialnoœæ materialna uczestników gospodarki kapitalistycznej;
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stabilnoœæ polityki gospodarczej, co wzmacnia
sk³onnoœæ do ryzyka i innowacji, a minimalizuje
Alfred Müller-Armack (1901-1978) – nieelement niepewnoœci120.
miecki uczony zaliczany do szko³y freiburDrug¹ kategori¹ œrodków by³y dwie zasady reskiej i ordolibera³ów, zwi¹zany z uniwersytetami w Kolonii i Münster. W latach
gulacji: polityka antymonopolistyczna oraz stabiliza1952-63 pracowa³ w Ministerstwie Gospocja koniunktury poprzez politykê pieniê¿no-kredytow¹.
darki RFN. (Lewandowski J., Neolibera³oW programie ordolibera³ów istnia³a tak¿e korekta sowie wobec wspó³czesnoœci, Gdynia 1991).
cjalna, która „mia³a utwierdzaæ nawyk samopomocy,
przygotowaæ mo¿liwie szerokie krêgi ludnoœci do samodzielnego zabezpieczenia swej egzystencji, w formach nie anga¿uj¹cych instytucji publicznych. (…)
Szko³a freiburska – grupa niemieckich
Œwiadoma polityka sukcesu gospodarczego i dba³oœæ
uczonych o pogl¹dach neoliberalnych skuo to, by jego owoce przypad³y wszystkim – oto jedyna
piona na pocz¹tku lat 30. XX wieku na unirealna metoda rozwi¹zania kwestii socjalnej i zharwersytecie we Freiburgu wokó³ Waltera
monizowania interesów ró¿nych grup ludnoœci. »SpoEuckena. Nale¿eli do niej m. in. prawnicy
³eczna« treœæ projektu ordolibera³ów mia³a wiêc doHans Grossmann-Dörth i Franz Böhm
chodziæ do skutku nie poprzez dzia³ania pañstwa, lecz
oraz ekonomiœci F. Lutz, K. F. Maier,
przez dobrowolny consensus, ustalaj¹cy siê pomiêF. W. Meyer, Bernhard Pfister. (Lewandowdzy wolnymi jednostkami, utwierdzanymi w swej nieski J., Neolibera³owie wobec wspó³czeszale¿noœci, ale zmierzaj¹cymi do wspólnego dobra”121.
noœci, Gdynia 1991).
D¹¿ono „do zapewnienia wszystkim równych szans
¿yciowych i zawodowych – z nieuchronnymi nierównoœciami maj¹tkowymi, jako drugim biegunem ¿ycia spoWalter Eucken (1891-1950) – niemiecki
³ecznego”122. Wed³ug ordolibera³ów „polityka zapewuczony, kierownik katedry ekonomii poliniaj¹ca wzrost gospodarczy jest najlepszym rodzatycznej na uniwersytecie we Freiburgu. Dujem polityki socjalnej. We wzroœcie gospodarczym
chowy przywódca ordolibera³ów, twórca
widzi siê najlepsz¹ mo¿liwoœæ przezwyciê¿enia konteoretycznych podwalin spo³ecznej gospofliktów, które wynikaj¹ pomiêdzy jednostkami i grupadarki rynkowej. (Lewandowski J., Neolibe123
mi spo³ecznymi w walce o udzia³y w produkcji” .
ra³owie wobec wspó³czesnoœci, Gdynia
Jak pisze Milton Friedman, odbudowa zachod1991).
nioniemieckiej gospodarki po II wojnie œwiatowej „by³
to cud wolnego rynku. W niedzielê 20 czerwca 1948
roku ówczesny minister gospodarki, ekonomista, Ludwig Erhard, wprowadzi³ jednoczeœnie now¹ walutê,
Wilhelm Röpke (1899-1966) – szwajcarczyli obecn¹ markê zachodnioniemieck¹ [1 stycznia
ski ekonomista, filozof, ordolibera³. Profe2002 roku zosta³a ona zast¹piona przez euro] i zniós³
sor wielu uniwersytetów, m.in. w: Jenie,
prawie ca³¹ kontrolê nad p³acami i cenami. (…) decyGrazu, Marburgu (USA), Istambule. W lazje podzia³a³y jak zaklêcie. W ci¹gu kilku dni sklepy
tach 1961-62 prezes Mont Pelerin Society.
zape³ni³y siê towarami. W ci¹gu miesiêcy w niemieckiej gospodarce zaczê³o brzêczeæ jak w ulu”124. Janusz Lewandowski dodaje: „reakcja przedsiêbiorstw by³a zgodna z oczekiwaniami: magazyny opró¿ni³y siê ze »skarbionych« dot¹d towarów; odtworzy³ siê z dnia
na dzieñ kapita³ obrotowy w wielkoœci pokrywaj¹cej potrzeby produkcji i cyrkulacji
towarowej; pieni¹dz, którego jedynym Ÿród³em by³a sprzeda¿ towarów i us³ug, by³
z punktu widzenia przedsiêbiorstw dobrem rzadkim i poszukiwanym. Rozruch
mechanizmu gospodarczego zosta³ zapocz¹tkowany. (…) kurczy³ siê szybko obszar reglamentacji i sztywnych cen pañstwowych (…), obejmuj¹cy na pocz¹tku
podstawowe artyku³y spo¿ywcze, surowce i materia³y, taryfy transportowe, czynsze i p³ace, rozrasta³ siê natomiast w oczach obszar cen rynkowych”125. Gospodarka niemiecka zosta³a otwarta na wymianê miêdzynarodow¹, dziêki czemu rozpoczê³a siê ofensywa niemieckiego przemys³u na rynkach zagranicznych: w 1960
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roku „Niemcy [Zachodnie] uplasowa³y siê ju¿ na drugim
miejscu w œwiatowym rankingu producentów i eksporterów, a waluta tego kraju – (…) sta³a siê drug¹ podstawow¹ walut¹ w systemie finansów miêdzynarodowych. Nieprzerwana w latach 1951-73 nadwy¿ka bilansu handlowego to osi¹gniêcie, jakim nie mo¿e siê pochwaliæ ¿aden inny kraj œwiata. Niezwyk³a zaiste by³a
metamorfoza tego kraju: od d³ugów i trudnoœci p³atniczych po najwiêksze na œwiecie rezerwy z³ota i dewiz!”126. W latach 50. XX wieku Niemcy Zachodnie
„zwiêksza³y dochód narodowy œrednio o 7,8 proc. rocznie”127. Miêdzy 1951 a 1966 rokiem realny wskaŸnik
wzrostu PKB tylko w dwóch latach „spada³ poni¿ej granicy 3%, poza tym niezale¿nie od wahañ stale utrzymywa³ siê na wysokim poziomie, dochodz¹c raz nawet do 11,5%”128. W latach 1950-75 realny produkt narodowy brutto RFN wzrós³ piêciokrotnie – „ze 143,6
mld do 750,7 mld marek. Przeciêtny realny dochód
netto na zatrudnionego potroi³ siê w tym okresie, wzrastaj¹c z 3 960 do 12 138 marek. (…) realny produkt
spo³eczny brutto na mieszkañca wzrós³ (…) w tym
czasie 2,8-krotnie”129.
Liberalizm gospodarczy szybko przyniós³ tak¿e,
Ludwig Erhard
tak jak przewidzieli przedstawiciele szko³y freiburskiej,
pozytywne efekty socjalne: „wzrost gospodarczy mia³
bezpoœredni wp³yw na stopê ¿yciow¹ i satysfakcjê konsumenck¹ obywateli; postêp weryfikowa³ siê ca³kowicie na rozstrzygaj¹cej p³aszczyŸnie jakoœci ¿ycia.
Wzglêdnie szybki wzrost p³ac realnych mo¿liwy by³ m.in. dziêki stabilizacji si³y
nabywczej pieni¹dza – RFN szczyci³a siê, obok Szwajcarii, najni¿szym wskaŸnikiem wzrostu cen artyku³ów konsumpcyjnych. Pomimo ogromnego nap³ywu ludnoœci z zewn¹trz (ok. 10 milionów), uda³o siê zlikwidowaæ bezrobocie. Dotyka³o
ono w roku 1950 oko³o 11% zdolnych do pracy, w roku 1956 jeszcze 4,4%,
a w roku 1965 ju¿ tylko 0,7%”130. Przez 20
lat miêdzy 1950 a 1969 rokiem zanotowano brak powa¿niejszych strajków i konfliktów pracowniczych131.
Spo³eczna gospodarka rynkowa
w czystej postaci istnia³a w Republice Federalnej Niemiec w latach 1948-63. PóŸniej powoli nastêpowa³ jej demonta¿ – na
skutek nacisków ró¿nych grup spo³ecznych „udzia³ pañstwa w rozszerzaj¹cej siê
Banknot 50-markowy z 1948 r.
gamie œwiadczeñ socjalnych stopniowo
wzrasta³, system stawa³ siê coraz mniej
przejrzysty, ale za to coraz silniej zbiurokratyzowany”132. Wzrost gospodarczy by³
coraz ni¿szy, wolnej wzrasta³ ogólny dobrobyt kraju. Jednak solidne podwaliny
liberalnej polityki gospodarczej dalej przynosi³y pozytywne efekty.

Ludwig Erhard (1897-1977) – niemiecki polityk i ekonomista, ojciec zachodnioniemieckiego cudu gospodarczego po
II wojnie œwiatowej, sprawowa³ m.in.
funkcje ministra gospodarki RFN (1949-1963), kanclerza (1963-66), przewodnicz¹cego CDU.
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5. Chile za rz¹dów Pinocheta
W Chile wystarczy³y trzy lata rz¹dów prezydenta-komunisty Salvadora Allende (1970-73), by doprowadziæ gospodarkê do ruiny: „Allende obejmowa³ kraj
z 23-procentow¹ inflacj¹. Dziêki »reformom« socjalistycznym w ci¹gu kilku miesiêcy zamieni³a siê ona w hiperinflacjê (…) 750%. (…) W bogatym [niegdyœ] Chile
pojawi³ siê g³ód (…) S³ynny by³ tzw. Marsz Pustych Garnków, gdy g³odni mieszkañcy Santiago wyszli na ulice, t³uk¹c pustymi garnkami o bruk stolicy”133. Deficyt
bud¿etowy wynosi³ 27% produktu krajowego.
Liberalna polityka gospodarcza wprowadzona
w 1973 roku za rz¹dów prezydenta genera³a Augusto Pinocheta, który da³ woln¹ rêkê wykszta³conym
w Chicago ekonomistom z tzw. szko³y chicagowskiej
w ekonomii (Chicago Boys) bardzo szybko doprowadzi³a do trwa³ego wzrostu gospodarczego i dobrobytu obywateli: „pod koniec lat siedemdziesi¹tych ju¿
mo¿na by³o zauwa¿yæ optymistyczne zmiany: inflacjê opanowano, wyst¹pi³ znaczny wzrost dochodu narodowego, by u progu lat osiemdziesi¹tych Bank Œwiatowy móg³ poinformowaæ: dzia³aj¹ce w nadzwyczaj
niekorzystnych okolicznoœciach w³adze chilijskie prze- Iquique – 140-tysiêczne chilijskie miasto nad Oceanem
prowadzi³y udany manewr ekonomiczny, nie maj¹cy Spokojnym. Fot. Przemys³aw Chybiorz.
precedensu w historii”134. Dobrobyt w Chile jest szczególnie widoczny w porównaniu z s¹siednim Peru i Boliwi¹ (patrz aneks nr 3).
Za rz¹dów Pinocheta na³o¿ono ograniczenia na ruch zwi¹zkowy, dziêki czemu „liczba cz³onków zwi¹zków zawodowych zmala³a z 18% zatrudnionych na
prze³omie lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych do 12% w latach 1980-1985,
a udzia³ w strajkach z 16% w latach 1971-73 do 0,4% w latach 1980-1986”135.
Ograniczenia te polega³y na zawê¿eniu praw pracowniczych w przemyœle, „mo¿liwoœci zbiorowych negocjacji ograniczono do szczebla firm. Organizacje pracowników nie mog³y przeprowadzaæ zebrañ i wyborów bez specjalnego zezwolenia.
Strajki by³y zakazane. Z³agodzono natomiast warunki, które musia³y byæ spe³nione, aby mog³o dojœæ do zwolnienia pracownika”136.
Najwa¿niejszymi punktami planu polityki Chicago Boys by³a masowa prywatyzacja (w latach 1974-78 g³ównie reprywatyzowano firmy znacjonalizowane przez
Allende, a po 1985 prywatyzowano firmy telekomunikacyjne, energetyczne, zak³ady u¿ytecznoœci publicznej), „otwarcie gospodarki na wymianê miêdzynarodow¹
[radykalna obni¿ka ce³ – œrednio z 60% do 10%], reforma podatkowa [na przyk³ad
opodatkowanie zysków przedsiêbiorstw spad³o z 46% do 10%] i liberalizacja finansowa, nowe regulacje rynku pracy, reforma systemu us³ug socjalnych i decentralizacja decyzji w gospodarce”137, co s³u¿y³o „ograniczeniu rozmiarów sektora publicznego, skierowaniu nadwy¿ki do sektora prywatnego i rozwojowi prywatnego rynku
kapita³owego, zwiêkszeniu presji konkurencji i przekszta³ceniu stosunków pracy”138.
W samym 1975 roku zmniejszono wydatki rz¹dowe o 27%139. Miêdzy rokiem 1974
a 1978 wydatki bud¿etowe zmniejszy³y siê z 25,8% PKB do 19,7%, zatrudnienie
w sektorze publicznym zmala³o z 360,2 tys. osób do 299,3 tys. osób, a liczba przedsiêbiorstw publicznych od roku 1973 do 1977 zmniejszy³a siê z 507 do 70140. Dziêki
temu, na przyk³ad, „w latach 1986-89 nadwy¿ka sektora publicznego stanowi³a œrednio 2,8% PKB”141, a nadwy¿ka bud¿etowa w latach 1990-98 wynosi³a œrednio 1,8%
PKB. Wprowadzono wolny rynek do sfer zarz¹dzanych wczeœniej przez pañstwo,
takich jak oœwiata, s³u¿ba zdrowia, opieka spo³eczna, system emerytalny,

173

Prawicowa koncepcja pañstwa – doktryna i praktyka
budownictwo mieszkaniowe. W 1980 roku przekszta³cono system zabezpieczeñ spo³ecznych w ten sposób, ¿e zrezygnowano z „administrowanego przez pañstwo systemu emerytalnego opartego na solidarnoœci miêdzypokoleniowej”142 i wprowadzono
system funduszy emerytalnych zarz¹dzanych przez firmy prywatne, w którym „zakres spraw, w których mo¿e byæ prowadzony lobbing, jest znacznie wê¿szy, a odpowiednie bodŸce sprzyjaj¹ gromadzeniu oszczêdnoœci, nie zaœ ich wydawaniu (…).
Dawny zarz¹dca w postaci kas (…), których niegospodarnoœæ na bie¿¹co pokrywa³
bud¿et pañstwa, podatny na zorganizowane naciski, o czym œwiadczy³y przywileje
niektórych grup zawodowych, w nowym systemie zosta³ zast¹piony konkurencyjnymi
ze sob¹ prywatnymi towarzystwami, kieruj¹cymi siê obiektywn¹ zasad¹, ¿e wysokoœæ œwiadczeñ zale¿y wy³¹cznie i bezpoœrednio od kapita³u zgromadzonego przez
konkretne osoby. (…) Automatycznie likwidowa³o to specjalne traktowanie niektórych
grup, wystêpuj¹ce w starym systemie”143. Powsta³ pion prywatnych firm ubezpieczeniowych, które mog³y zbieraæ sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto „administrowanie publicznym pionem s³u¿by zdrowia i oœwiaty poddano decentralizacji i regionalizacji. (…) W stolicy zwolniono tysi¹ce pracowników w zwi¹zku z faktyczn¹ likwidacj¹ ministerstw zdrowia, oœwiaty i budownictwa”144. Miêdzy rokiem 1974 a 1978
„zatrudnienie w administracji szczebla rz¹dowego spad³o o 20%”145.
W Chile „skutecznie przeprowadzono proces reprywatyzacyjny. Prawowitym w³aœcicielom zwrócono wczeœniej znacjonalizowane kopalnie, banki, maj¹tki
ziemskie i przedsiêbiorstwa. (…) rozpoczê³a siê prywatyzacja: od fabryk po s³u¿bê zdrowia i oœwiatê. Zreformowany system emerytalny (poprzez wpuszczenie
na rynek 21 prywatnych funduszy emerytalnych) i jednoczeœnie zniesienie przymusu ubezpieczeñ sta³o siê inspiracj¹ dla wielu krajów. Oczywiœcie, radykalnie
obni¿ono podatki, a c³a obni¿ono lub ca³kowicie zniesiono. Ju¿ w krótkim czasie
po urynkowieniu wszystkich cen [wrzesieñ 1973 roku] pó³ki sklepowe zape³ni³y
siê towarami, o których przez ostatnie lata Chilijczycy mogli tylko pomarzyæ, bezrobocie (ok. 40%) spada³o z roku na rok, drastycznie te¿ obni¿y³a siê inflacja. Na
takie warunki wolnego rynku kapita³owego czeka³y najwiêksze koncerny œwiata,
które zaczê³y inwestowaæ w Chile ogromne kwoty. Zniesiono koncesje i pozwolenia w bran¿y energetycznej i telekomunikacyjnej, z tego te¿ powodu abonenci
chilijscy p³ac¹ dziœ najni¿sze na œwiecie ceny za po³¹czenia zamiejscowe. Wojskowy rz¹d wyda³ te¿ wojnê biurokracji, likwiduj¹c wszystkie urzêdy powo³ane za rz¹dów socjalistów (np. do reglamentacji ¿ywnoœci – jako ju¿ nie potrzebne, czy kontroli handlu – jako
szkodliwe)”146.
Za rz¹dów Pinocheta zaczêto
sp³acaæ zad³u¿enie zagraniczne zaci¹gniête za Allende. Ponadto eksport
Chile „w latach 1973-1987 wzrós³ czterokrotnie (…). Wzrost produkcji rolnej
wyniós³ w tym czasie ponad 500 proc.
Dochód narodowy wzrasta³ w tempie
prawie 10 proc. rocznie”147 (patrz wykres nr 17). Jak pisze Anna Z¹bkowicz,
„dobra uwa¿ane dot¹d za luksusowe
i podró¿e zagraniczne, kiedyœ trudno
Wykres nr 17. Wzrost produktu krajowego brutto w Chile w latach 1973dostêpne, znalaz³y siê w zasiêgu zwy-2003 (1973 = 100)152
k³ych ludzi”148, a „wskaŸniki œmiertel-
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noœci dzieci stale siê zmniejsza³y i w latach osiemdziesi¹tych osi¹gnê³y poziom
najni¿szy w Ameryce £aciñskiej”149. Œrednia d³ugoœæ ¿ycia wzros³a z 60 lat w latach
szeœædziesi¹tych XX wieku do 75,2 pod koniec tego stulecia. Ponadto „w latach
dziewiêædziesi¹tych [XX wieku] znacznie spad³o bezrobocie [do 5,6%], wzros³y p³ace realne [œrednio 4% rocznie] i w konsekwencji tych korzystnych zmian na rynku
pracy znacznie zmniejszy³ siê zakres biedy”150. Jeszcze w 1987 roku skrajna bieda
dotyka³a 17,4% ogó³u Chilijczyków, a w 1996 ju¿ tylko 5,8%151. Nale¿y dodaæ, ¿e
dzia³o siê to w warunkach ogólnoœwiatowej recesji. Obecnie chilijska gospodarka
jest najlepiej rozwiniêta w Ameryce Po³udniowej i jako jedyna na ca³ym kontynencie
opar³a siê kryzysowi gospodarczemu w 2002 roku.

6. Rogernomika w Nowej Zelandii
Ironi¹ losu jest fakt, ¿e wolnorynkowe reformy
w Nowej Zelandii zainicjowa³a i przeprowadzi³a lewicoRoger Douglas (ur. 1937) – polityk nowa Partia Pracy. G³ównym twórc¹ i wykonawc¹ zmian
wozelandzki z Partii Pracy, któr¹ opuœci³,
by³ Roger Douglas, minister finansów w rz¹dzie Daviby za³o¿yæ Stowarzyszenie Konsumentów
da Lange’go. Od imienia reformatora ukuto termin roi Podatników przekszta³cone póŸniej
gernomika, na wzór s³owa reaganomika, okreœlaj¹cew partiê. W latach 1984-88 jako Minister
go podobn¹ politykê prowadzon¹ przez Ronalda ReaFinansów przeprowadzi³ radykalne reformy wolnorynkowe w Nowej Zelandii.
gana w Stanach Zjednoczonych. Wspó³autorem reform
PóŸniej zosta³ konsultantem Banku Œwiaby³ Richard Prebble, który w tym czasie sta³ na czele
towego. Doradza³ rz¹dom Rosji, Brazylii,
ró¿nych ministerstw i pe³ni³ kluczow¹ rolê w programie
Meksyku, Kanady, Peru, Chin, Australii,
prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych. Nowy noRPA, Pakistanu, Wietnamu i Singapuru.
wozelandzki rz¹d, utworzony po wyborach w 1984 roku,
(http://www.rogerdouglas.org.nz).
zasta³ nowozelandzk¹ gospodarkê przeregulowan¹ interwencjonizmem pañstwowym (rz¹d kontrolowa³, miêdzy innymi, ceny, p³ace, wysokoœæ czynszów, oprocentowanie), z wszechw³adnymi monopolami pañstwowymi i wysokimi podatkami,
które wydawano miêdzy innymi na rozbudowany system opieki socjalnej. Szkodliwy protekcjonizm z wysokimi stawkami celnymi utrudnia³ wymianê miêdzynarodow¹. Panoszy³o siê wysokie i nadal wzrastaj¹ce bezrobocie, wysoka inflacja,
niski wzrost gospodarczy (w latach 1975-84 œrednioroczny wzrost gospodarczy
wyniós³ zaledwie 0,9%), wysoki deficyt bud¿etowy (9% PKB w 1984 roku) oraz
wzrastaj¹ce zad³u¿enie zagraniczne i wewnêtrzne (w ci¹gu dekady przed 1984
rokiem d³ug publiczny zwiêkszy³ siê szeœciokrotnie, a koszt jego obs³ugi wzrós³
z 6,5% do 19,5% wszystkich wydatków rz¹dowych152). Nowa Zelandia, maj¹c
w 1959 roku trzeci najwy¿szy poziom ¿ycia w krajach OECD (po USA i Szwajcarii), do roku 1984 spad³a w rankingu na miejsce dwudzieste trzecie.
Nowy rz¹d zainicjowa³ fundamentalne zmiany w kierunku wolnorynkowym.
Rozpoczêto prywatyzacjê na szerok¹ skalê ,wzorowan¹ na tej przeprowadzonej
w Wielkiej Brytanii przez Margaret Thatcher. Najpierw restrukturyzowano i komercjalizowano pañstwowe firmy, by potem je sprzedawaæ. T¹ drog¹ sprywatyzowano miêdzy innymi State Insurance Office (ubezpieczenia), banki (Bank of New
Zealand, Post Office Bank, Rural Banking i Finance Corporation), Telecom Corporation (telekomunikacja), New Zealand Rail (koleje), Air New Zealand (linie lotnicze), huty, stacje radiowe, New Zealand Post (poczta), kopalnie, Petroleum Corporation (petrochemia), Shipping Corporation, Forestry Corporation (gospodarka
leœna), lokalne firmy transportu publicznego (New Plymouth Bus Transport, Wel-
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lington City Bus Transport), elektrownie. Etatystyczne pañstwo nowozelandzkie
posiada³o nawet przedsiêbiorstwo hotelarskie (Tourist Hotel Corporation) i wydawnicze (Government Printing Office). Firmy te, w wiêkszoœci monopole, bêd¹c
w rêkach pañstwa, co roku przynosi³y olbrzymie straty finansowe. Po prywatyzacji
sta³y siê bardziej efektywne i wydajne, a przez to i konkurencyjne, a swoje wysi³ki skupi³y na prowadzeniu
us³ug, a nie na zajmowaniu siê polityk¹. Ich produkty
Richard Prebble (ur. 1948) – prawnik
sta³y siê tañsze i lepszej jakoœci. Dodatkowo pañstwo
i polityk nowozelandzki, 1984-90 minister
nie musia³o ju¿ do nich dop³acaæ z bud¿etu. W latach
wielu resortów w rz¹dzie Partii Pracy,
1987-99 sprzedano pañstwowy maj¹tek o wartoœci
przeprowadzi³ szerok¹ prywatyzacjê ma19 mld dolarów nowozelandzkich153. Dochody z prywaj¹tku pañstwowego, pose³, obecnie lider
tyzacji przeznaczano w du¿ej mierze na sp³atê zad³uPartii Konsumentów i Podatników
¿enia publicznego.
(http://www.ps.parliament.govt.nz).
Bardzo poprawi³a siê wydajnoœæ sprywatyzowanych lub zrestrukturyzowanych i urynkowionych firm:
przynosz¹cy do tej pory wysokie straty sektor górniczy, przy po³owie kosztów, które by³y mo¿liwe po radykalnym zmniejszeniu zatrudnienia, wytwarza³ wiêkszy produkt; firmy portowe obni¿y³y równie¿ koszty do
50%, a ceny o 20%-50%, Telecom Corporation miêdzy 1987 a 1995 rokiem zmniejszy³a zatrudnienie o oko³o 65%, a produktywnoœæ zwiêkszy³a o 85%, czas oczekiwania na nowy telefon zmniejszy³ siê z szeœciu-oœmiu tygodni do jednego dnia;
New Zealand Rail zredukowa³y zatrudnienie z 22 000 osób do zaledwie 4 500,
a stawki obni¿y³y o 50%. Rolnictwo po zlikwidowaniu dotacji sta³o siê dochodowe
i rozwinê³o eksport. Udzia³ przedsiêbiorstw pañstwowych w tworzeniu PKB spad³
z 12% do 5%. Bezpoœrednie inwestycje zagraniczne wzros³y w latach 1989-2001
o ponad 400% z 9,7 mld do 49,3 mld dolarów nowozelandzkich.
Zliberalizowano zagraniczny obrót handlowy: podpisano umowê o wolnym
handlu z Australi¹, zlikwidowano kontyngenty, licencje importowe, gwarancje eksportowe oraz radykalnie obni¿ono taryfy celne, co równie¿ pozytywnie wp³ynê³o
na wydajnoœæ i konkurencyjnoœæ nowozelandzkich przedsiêbiorstw. Skutkiem tego
w latach 1987-2003 eksport Nowej Zelandii zwiêkszy³ siê o 180%, z 14,9 mld
dolarów nowozelandzkich do 41,8 mld dolarów, a import o 165%, z 15,1 mld dolarów do 39,9 mld dolarów154 (patrz wykres nr 17). Obecnie na ponad 90% wszystkich importowanych towarów do Nowej Zelandii nie ma ¿adnych restrykcji administracyjnych.
Zmniejszono obci¹¿enia fiskalne.
Najwy¿sz¹ stawkê podatku dochodowego od osób fizycznych obni¿ono z 66%
do 33%. Podatek dochodowy od osób
prawnych zmniejszono z 45% do 33%.
Ró¿norodne podatki od sprzeda¿y w wysokoœci od 0% do 60% zast¹piono
w 1986 roku podatkiem VAT z jednolit¹,
nisk¹ stawk¹ w wysokoœci 10%, bez jakichkolwiek ulg i odliczeñ, aby system by³
prosty i przejrzysty. „Argumentowaliœmy
to tym, ¿e z odliczeñ korzystaj¹ g³ównie
ludzie bogaci. W Nowej Zelandii wydaj¹
oni dwa razy wiêcej na jedzenie ni¿ luWykres nr 18. Wzrost eksportu i importu Nowej Zelandii w latach 1987dzie o niskich dochodach i prawie osiem
-2003 (w mld dolarów nowozelandzkich)155.
razy wiêcej na ubrania” 156 – twierdzi³
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Roger Douglas, odpieraj¹c lewicowe argumenty za tym, by bogaci p³acili wy¿sze
podatki. Okazuje siê bowiem, ¿e przy podatku liniowym wiêcej zarabiaj¹cy równie¿ odprowadzaj¹ wy¿sze podatki.
Zmniejszono liczbê urzêdników: z 88 000 w 1984 roku do 34 000 w 1994
roku157. Zlikwidowano lub zmniejszono wiele departamentów rz¹dowych. Ministerstwo Transportu, które przed reformami zajmowa³o siê kolejami, portami, liniami lotniczymi zmniejszy³o zatrudnienie z 5,6 tys. osób do 53 pracowników, „administracja
lasów pañstwowych »schud³a« z 17 tys. osób do 17”158. Kiedy szefem ministerstwa
infrastruktury zosta³ Maurice McTigue „mia³o ono w ca³ym kraju 28 tys. pracowników; gdy zakoñczy³ dzia³alnoœæ ministerstwa, by³ ju¿ jego ostatnim pracownikiem”159.
Zreformowano finanse publiczne poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków bud¿etowych. Zlikwidowano bezpoœrednie i poœrednie dotacje i subwencje
dla przemys³u i do rolnictwa, a „udzia³ sektora publicznego w PKB zmniejszy³ siê
z 44 proc. do 27 proc.”160. Wysoki deficyt bud¿etowy z po³owy lat 80. zamieni³ siê
w nadwy¿kê bud¿etow¹, po raz pierwszy w 1994 roku w wysokoœci 755 mln dolarów nowozelandzkich, w 1995 roku – 2,7 mld dolarów, w 1996 roku – 3,3 mld
dolarów, a w 2002 roku nieca³e 2 mld dolarów nowozelandzkich161. Zad³u¿enie
zagraniczne Nowej Zelandii zmniejszy³o siê z ponad 40% PKB w 1987 roku do oko³o 5% w 1997 roku162. Natomiast d³ug publiczny zmniejszono z 63% do 17% PKB163.
Zliberalizowano prawo pracy. W 1991 roku zlikwidowano obowi¹zkow¹ przynale¿noœæ do zwi¹zków zawodowych, ukrócono prawo do strajku, umowy o pracê
zrównano z umowami cywilnymi. Zarówno zwi¹zki zawodowe, jak i organizacje
pracodawców nie maj¹ ¿adnych przywilejów ani specjalnych praw i dzia³aj¹ na
prawach stowarzyszeñ.
Reforma systemu opieki spo³ecznej spowodowa³a zmniejszenie siê krêgu
beneficjentów, do których by³a ona adresowana. Roger Douglas twierdzi: „Nie ma
darmowego obiadu. Za przywilej faworyzowanych grup musi zap³aciæ reszta spo-

Panorama
Akaroa Harbour,
Wyspa Po³udniowa

Fot. Aleksander Todorenko
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³eczeñstwa”164. Uwa¿a on, ¿e najlepiej powinno siê ca³kowicie zlikwidowaæ system pañstwa opiekuñczego (edukacja, s³u¿ba zdrowia, ubezpieczenia) i wprowadziæ
rynkowe relacje miêdzy us³ugodawc¹
a us³ugobiorc¹ oraz wolny wybór;
niestety, Douglasowi nie uda³o siê
tego zrealizowaæ podczas jego
krótkiej kadencji.
Zderegulowano, sterowany
do tej pory przez pañstwo, system
finansowy. W 1985 roku wprowadzono p³ynny, rynkowy kurs wymiany dolara nowozelandzkiego, zlikwidowano kontrolê pañstwa nad
systemem bankowym, poziomem
oprocentowania, transakcjami wymiany miêdzynarodowej. Zaprzestano jakichkolwiek interwencji na rynku finansowym w celu utrzymania kursu walutowego, a jednoczeœnie prowadzono politykê
antyinflacyjn¹ poprzez niezale¿ny bank centralny. Inflacja z 18,2% w 1986 roku
spad³a do 0,9% w 1992 roku165. W 2003 roku wynios³a 0,5%.
Bezrobocie pocz¹tkowo wzros³o i w 1992 roku wynios³o 11%, co wi¹za³o siê
ze zwolnieniami w prywatyzowanych przedsiêbiorstwach oraz odchudzeniem administracji pañstwowej. Jednak prorynkowe reformy spowodowa³y, ¿e rozwój gospodarczy (w grudniu 1994 roku wyniós³ 6,2% PKB) stworzy³ wiele nowych miejsc
pracy i poziom bezrobocia szybko spad³ do poziomu 6-7% a w 2003 roku do 4,7%166.
Rogernomika da³a teoretyczn¹ podstawê dla nowej utworzonej w 1995 roku
przez Rogera Douglasa liberalnej Partii Konsumentów i Podatników (patrz rozdzia³ I). Z kolei nowozelandzcy socjaliœci mówili o zdradzie przez Partiê Pracy
idea³ów robotniczych.
Fot. Jenny Peacock

Auckland

7. Estonia – ba³tycki tygrys
Estonia odzyska³a niepodleg³oœæ w 1991 roku. W tym czasie gospodarka tego
kraju, podobnie jak i innych by³ych republik radzieckich, by³a w tragicznym stanie
i nadawa³a siê do natychmiastowej reanimacji i odbudowy. W 1992 roku zdo³ano
przeprowadziæ zmiany polityczne takie jak, uchwalenie nowej konstytucji, przeprowadzenie wyborów parlamentarnych i prezydenckich. W 1991 roku PKB Estonii
spad³ o 11%, a inflacja wynios³a 212%167, natomiast
w 1992 roku PKB zmala³ o 28%168 (produkcja przemyMart Laar (ur. 1960) – estoñski polityk,
s³owa spad³a a¿ o 38,9%169), a inflacja wynios³a astrohistoryk, doktor nauk humanistycznych,
nomiczn¹ wartoœæ – 1076%170. Katastrofalny stan gosautor wolnorynkowych reform gospodarpodarki wymaga³ natychmiastowych reform. Ju¿
czych, wspó³za³o¿yciel Towarzystwa Ochrow czerwcu 1992 roku w miejsce rubla wprowadzono nany Zabytków i Partii Chrzeœcijañsko-Derodowy pieni¹dz estoñski – koronê, któr¹ powi¹zano
mokratycznej, dwukrotny premier Estonii
z niemieck¹ mark¹, póŸniej z euro. Aby utrzymaæ stabil(1992-94 i 1999-2002).
noœæ pieni¹dza „korony bêd¹ce w obiegu mia³y byæ zabezpieczone pañstwowymi rezerwami z³ota i walut”171.
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Na stra¿y tego systemu sta³ niezale¿ny Bank Estonii. Reforma sektora bankowego
doprowadzi³a do powstania w 1992 roku 42 banków, z których czêœæ szybko zbankrutowa³a. Pozosta³e ³¹czy³y siê, tworz¹c stabilny i wiarygodny system bankowy172.
Reformy gospodarcze zosta³y zapocz¹tkowane przez prawicowy rz¹d, utworzony w paŸdzierniku 2002 roku, na czele którego stan¹³ premier Mart Laar. G³ówny nacisk po³o¿ono na prywatyzacjê maj¹tku pañstwowego, uproszczenie systemu podatkowego oraz wolny handel miêdzynarodowy. Przeprowadzono trzy etapy przekszta³ceñ w³asnoœciowych. Pierwszym z nich by³a tzw. ma³a prywatyzacja, która dotyczy³a ma³ych przedsiêbiorstw o wartoœci nie przekraczaj¹cej równowartoœci 50 tys. dolarów. W samym 1993 roku sprzedano ³¹cznie firmy pañstwowe za 17,5 mln dolarów. Do 1996 roku sprywatyzowano oko³o 1,5 tys. ma³ych podmiotów gospodarczych. Kolejnym etapem by³a tzw. du¿a prywatyzacja,
która dotyczy³a przedsiêbiorstw o wartoœci powy¿ej 50. tys. dolarów. Utworzono
niezale¿ne od rz¹du Estoñskie Przedsiêbiorstwo Prywatyzacyjne, a nastêpnie
Estoñsk¹ Agencjê Prywatyzacyjn¹, których dzia³alnoœæ wzorowano na niemieckich rozwi¹zaniach prywatyzacyjnych w by³ej NRD. W latach 1992-98 sprzedano
w drodze konkursu ofert 490 du¿ych przedsiêbiorstw pañstwowych za oko³o 360
mln dolarów. Trzecim typem przekszta³ceñ w³asnoœciowych by³a publiczna sprzeda¿ akcji, któr¹ rozpoczêto w marcu 1994 roku. Jej celem by³o stworzenie jak
najszerszego krêgu posiadaczy i zaanga¿owanie w proces prywatyzacji wiêkszej
liczby ludzi173. Ponadto w³adze samorz¹dowe przeprowadza³y reprywatyzacjê
maj¹tku, który zwracano w naturze lub
w papierach wartoœciowych174. Do 1999
roku sprywatyzowano ponad 90% pañstwowego maj¹tku. Prywatyzacja spowodowa³a szybk¹ modernizacjê oraz
rozwój gospodarki estoñskiej.
Ju¿ w 1991 roku wprowadzono
w Estonii prawo sprzyjaj¹ce inwestycjom
zagranicznym. Obcokrajowcy mogli kupowaæ nieruchomoœci i ziemiê dla celów
produkcyjnych oraz zak³adaæ, kupowaæ
i posiadaæ spó³ki na tych samych zasa- Wykres nr 19. Wzrost liczby przedsiêbiorstw prywatnych w Estonii
w latach 1990-2002175.
dach, co Estoñczycy. Dla inwestycji powy¿ej 1 mln dolarów przewidziano trzyletnie zwolnienie z p³acenia podatków,
a przez kolejne piêæ lat tacy inwestorzy
mieli p³aciæ niski, 5% podatek dochodowy. Do 1996 roku suma zagranicznych
inwestycji wynios³a 10,3 mld koron177
(oko³o 850 mln dolarów). W 1999 roku
inwestycje zagraniczne na jednego
mieszkañca wynios³y w Estonii 407 dolarów (dla porównania na Litwie – 251 Wykres nr 20 Spadek liczby przedsiêbiorstw pañstwowych i samorz¹dowych
dolarów, na £otwie – 113 dolarów, w Ro- w Estonii w latach 1991-2002176.
sji – 15 dolarów, a w Polsce – 132 dolary)178. W rekordowym roku 2001 zagraniczne przedsiêbiorstwa zainwestowa³y ponad
9,4 mld koron. £¹cznie do koñca 2002 roku zainwestowano w Estonii ponad 4 mld
euro179. Do koñca 2002 roku najwiêcej zainwestowa³y firmy szwedzkie – 1,65 mld
euro (40,9%), fiñskie (26,9%) oraz amerykañskie (8,1%)180.

179

Prawicowa koncepcja pañstwa – doktryna i praktyka
W 1990 roku 92,9% estoñskiego eksportu odbiera³ ZSRR, z którego pochodzi³o 84,6% estoñskiego importu181. Aby szybciej odci¹æ siê od sowieckiej przesz³oœci i uzale¿nienia od Rosji, rz¹d Laara próbowa³ przeorientowaæ Estoniê na
wspó³pracê handlow¹ z krajami Zachodu. W 1993 roku zrezygnowa³ z uk³adu
o wolnym handlu z Rosj¹, a 1 stycznia 1995 roku wesz³a w ¿ycie umowa o wolnym
handlu ze Wspólnotami Europejskimi. W 2002 roku g³ównymi partnerami handlowymi Estonii by³y Finlandia, Szwecja oraz Niemcy. Rosja spad³a w eksporcie na
10. miejsce (3,4%), a w imporcie na czwarte miejsce (7,4%)182. Oznacza to, ¿e
Estonia produkuje nowoczesne produkty, które kupuj¹ wymagaj¹ce spo³eczeñstwa Zachodu. 44% ca³ego eksportu stanowi elektronika. Rz¹d Laara zlikwidowa³
prawie wszystkie c³a wwozowe i wywozowe, subsydiowanie eksportu oraz kwoty
w handlu zagranicznym. Pod koniec lat 90. XX wieku czêœciowo je przywrócono
w ramach dostosowywania Estonii do Unii Europejskiej.
Przeprowadzono równie¿ g³êbokie reformy fiskalne. W 1993 roku wprowadzono podatek liniowy od osób fizycznych i prawnych w wysokoœci 26%. Podatek
dochodowy od osób prawnych dla wszystkich ponownie zainwestowanych zysków wynosi 0%. Równowagê bud¿etow¹ zapisano w konstytucji, wyj¹tkiem s¹
nadzwyczajne sytuacje, takie jak wojna czy klêski ¿ywio³owe. W 2002 roku nadwy¿ka bud¿etowa wynios³a 1,1%, a w 2003 – 2,4% PKB183. Inflacjê uda³o siê
zmniejszyæ z 1076% w 1992 roku do 3,6% w 2002 roku. Wprowadzono zakaz
dotowania nierentownych przedsiêbiorstw, jak równie¿ subsydiowania rolnictwa,
zlikwidowano tanie po¿yczki dla przedsiêbiorców. Zniesiono dotychczasowe sztywne ceny. Libera³owie sukcesywnie zmniejszali wydatki pañstwa. W 2000 roku
wynios³y one 37% PKB. Natomiast d³ug publiczny w 2002 roku wynosi³ jedynie
5,8% PKB. Liberalny system podatkowy i przejrzystoœæ polityki finansowej pañstwa sprzyja³o ograniczeniu szarej strefy w gospodarce, która w 1994 roku produkowa³a 25,1% PKB, a rok póŸniej ju¿ tylko 11,8%184. Dalsze plany aktualnej koalicji rz¹dowej przewiduj¹, ¿e do 2006 roku zostanie wyraŸnie podniesiona kwota
minimalnego dochodu zwolnionego od podatku do 2000 koron, a stopa liniowego
podatku dochodowego zostanie obni¿ona
do 20%185.
Po upadku pierwszego rz¹du Laara
w 1994 roku kolejne rz¹dy dalej prowadzi³y
prorynkow¹ politykê gospodarcz¹, co doprowadzi³o do wzrostu zamo¿noœci Estonii,
jak i poziomu ¿ycia jej mieszkañców. Produkt krajowy brutto Estonii w latach 19932003 zwiêkszy³ siê ponad piêciokrotnie z
1,6 mld dolarów do 8,4 mld dolarów. Najszybciej kraj ten rozwija³ siê w 1997 roku –
a¿ o 10,6% PKB186. W 1999 roku nast¹pi³o
lekkie za³amanie gospodarcze na skutek
kryzysu w Rosji i w roku tym PKB obni¿y³
siê o 0,6%187 (by³ to jedyny taki przypadek
od koñca 1994 roku do dzisiaj). Natomiast
od 2000 roku PKB roœnie nieprzerwanie
w tempie 6-8% rocznie. W 2003 roku PKB
na mieszkañca wyniós³ 5559 dolarów188.
Natomiast PKB wed³ug parytetu si³y nabywczej w latach 1995-2002 zwiêkszy³ siê
z 4220 dolarów do 10 900 dolarów. W po-
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cz¹tkowym etapie reform bezrobocie wzros³o,
jednak w kolejnych latach zaczê³o spadaæ
i w 2003 roku wynios³o 9,6%. Dziêki jasnemu
prawu korupcja w Estonii jest na niskim poziomie.
Obecnie mieszkañcom Estonii ¿yje siê
zdecydowanie lepiej ni¿ przed wolnorynkowymi reformami. Œrednia miesiêczna p³aca brutto
zwiêkszy³a siê z 80 dolarów w 1993 roku do
516 dolarów w 2003 roku190. W latach 1990-99
œrednia liczba samochodów osobowych na
1000 mieszkañców zwiêkszy³a siê ze 154 do
326 (dla porównania w Polsce wskaŸnik ten
wzrós³ ze 138 do 240 samochodów)191. Poni¿ej granicy ubóstwa w 2001 roku ¿y³o jedynie
6% spo³eczeñstwa (dla porównania: w Mo³dawii, gdzie nie przeprowadzono tak radykalnych
reform wolnorynkowych po upadku ZSRR – a¿
75%192, w Polsce w 2000 roku – 18,4%, w Rosji w 2002 roku – 25%193).
Zmodernizowana gospodarka Estonii pos³uguje siê najnowoczeœniejszymi technologiami. W 2003 roku 45% Estoñczyków pos³ugiwa³o siê Internetem (dla porównania: w Polsce poni¿ej 10% spo³eczeñstwa), a ponad 70% spo³eczeñstwa posiada³o telefony komórkowe195.
Zau³ek Tallina
Obecnie 90% transakcji bankowych dokonywanych jest elektronicznie, trzy razy
wiêcej ni¿ w Niemczech czy Francji. Estonia przoduje tak¿e w biotechnologii.
Powstaje tu pierwszy na œwiecie bank
DNA ca³ego narodu.
W 2001 roku Estonia zosta³a sklasyfikowana w œwiatowym rankingu wolnoœci gospodarczej na czwartym miejscu. Niestety, wszystko wskazuje na to,
¿e w miarê dostosowywania siê do Unii
Europejskiej i cz³onkostwa w niej Estonia bêdzie spada³a na dalsze miejsca Wykres nr 21. PKB Estonii w latach 1993-2002 w mld USD189.
w klasyfikacji. Unia domaga siê od Estonii ponownego wprowadzenia zlikwidowanych barier celnych, ustanowienia
oko³o 11 tys. ró¿nego rodzaju op³at dla
towarów spoza UE196. W³adze Estonii zostan¹ zmuszone do wprowadzenia kontyngentów oraz subsydiowania rolnictwa.
Estoñscy biznesmeni obawiaj¹ siê, ¿e
cz³onkostwo ich kraju w Unii doprowadzi do rozrostu biurokracji oraz, ¿e bêd¹
istnia³y naciski na podwy¿szenie podatków, co nie wró¿y dobrze dla dalszego Wykres nr 22. Wzrost œredniej miesiêcznej p³acy brutto w Estonii w latach
rozwoju tego ma³ego kraju.
1993-2003 w USD194.

181

Prawicowa koncepcja pañstwa – doktryna i praktyka
8. Gmina minimum

Stefan Oleszczuk
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W Kamieniu Pomorskim, 15-tysiêcznej gminie na Pomorzu Zachodnim przez
cztery lata, od 1990 do 1994 roku rz¹dzi³a prawica. Burmistrzem by³ Stefan Oleszczuk z Unii Polityki Realnej. Jest on zwolennikiem has³a: „gmina jest bogata bogactwem obywateli, a nie bud¿etu”. Po przejêciu przez niego w³adzy zredukowano przede wszystkim liczbê urzêdników w Urzêdzie Gminy o ponad po³owê (z 57
do 27). Zreorganizowano tak¿e pracê w ten sposób, ¿e zlikwidowano ró¿ne wydzia³y, a okreœlone prace by³y przydzielane konkretnym osobom, które odpowiada³y za wykonanie zadañ. Jednoczeœnie w zwi¹zku ze zwiêkszeniem obowi¹zków, urzêdnikom gminnym podniesiono pensje.
Gmina zaczê³a wydawaæ pieni¹dze tylko na cele, które s³u¿y³y
wszystkim mieszkañcom: oczyszczalnia œcieków, kanalizacja, wodoci¹gi, oœwietlenie uliczne, linie energetyczne, drogi i chodniki, uzbrojenie
terenu. Natomiast zaprzestano dotowaæ „dzia³aczy” sportowych, kulturalnych, wyjazdy i goszczenie ró¿nych delegacji, opiekê spo³eczn¹, ¿³obki,
przedszkola, poniewa¿ s¹ to potrzeby natury prywatnej, indywidualnej,
a tymczasem „bud¿et gminy – czyli pieni¹dze wszystkich podatników –
ma s³u¿yæ jak najszerszemu gronu tych podatników, a nie spe³niaæ »duchowe« czy »intelektualne« zachcianki co poniektórych”197. Zlikwidowano miejskie muzeum i dom kultury, niektóre biblioteki publiczne (odwiedza³o je kilka osób miesiêcznie) oraz ¿³obki i przedszkola. Dziêki tym
oszczêdnoœciom bud¿etowym gmina coraz wiêcej inwestowa³a w swoj¹
infrastrukturê, która mia³a s³u¿yæ ogó³owi.
Zasad¹ dzia³ania radnych i zarz¹du by³a tzw. „gmina minimum”.
Chciano, aby poza sfer¹ wp³ywu gminnych urzêdników i administracji
pozostawiono jak najwiêcej dziedzin ¿ycia, przede wszystkim gospodarczego. Wprowadzono zakaz dzia³alnoœci gospodarczej gminy, która wed³ug Oleszczuka jest zarezerwowana wy³¹cznie dla podmiotów prywatnych. Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej przez gminê prowadzi do uzyskania
pozycji monopolisty, co jest niekorzystne dla konsumentów. Odst¹piono równie¿
od wszelkiego koncesjonowania, zlikwidowano wszystkie mo¿liwe ograniczenia
administracyjne. Wszystko, na co mia³a wp³yw gmina, by³o poddane wolnoœci gospodarczej. Zminimalizowano wszelkie stawki podatków i op³at lokalnych, na tyle,
na ile pozwala³o prawo. Oleszczuk bowiem uwa¿a, ¿e ka¿dy obywatel lepiej wie
od gminnych urzêdników, na co ma wydaæ swoje pieni¹dze. Odst¹piono od pobierania podatku od spadków i darowizn. Szczególnej ochronie w gminie podlega³a w³asnoœæ prywatna. Stefan Oleszczuk twierdzi, ¿e „bud¿et gminy powinien
byæ jak najmniejszy, a pieni¹dze z niego powinny byæ wydawane jedynie na cele
wspólne wszystkim obywatelom gminy”198.
Nie ograniczano iloœci punktów sprzeda¿y alkoholu czy lokalizacji jakiejkolwiek dzia³alnoœci gospodarczej. Oleszczuk og³osi³, ¿e koncesjê na handel alkoholem dostanie ka¿dy, kto bêdzie chcia³. Zniknê³a w ten sposób groŸba korupcji, o któr¹
³atwo pos¹dziæ burmistrza b¹dŸ innych urzêdników, jeœli ci zajmuj¹ siê przyznawaniem ró¿nych koncesji, w tym na alkohol. Od ich arbitralnych decyzji przesta³o zale¿eæ, komu przyznaæ zezwolenie, a komu nie. Dziêki tym dzia³aniom upad³y wszystkie meliny, a co najwa¿niejsze, nie wzros³o spo¿ycie alkoholu, natomiast poprawi³a
siê kultura picia, a co za tym idzie – bezpieczeñstwo mieszkañców. Natomiast same
koncesje wydawano na 50 lat, by przedsiêbiorcy nie musieli co kilka lat prosiæ o ich
przed³u¿enie, p³ac¹c kolejne op³aty skarbowe. Ponadto gmina proponowa³a przed-

Rozdzia³ V – Liberalne pañstwo w praktyce
siêbiorcom wykupywanie lokali komunalnych, które u¿ytkowali. Dziêki temu przedsiêbiorcy mogli byæ pewni, ¿e gmina nie podniesie im czynszów, a po drugie, nie
obawiali siê inwestowaæ, poniewa¿ by³y to ju¿ ich prywatne nieruchomoœci.
Oleszczuk postanowi³ sprywatyzowaæ mieszkania komunalne, poniewa¿
uwa¿a³, ¿e niesprawiedliwe jest, by podatnicy dop³acali do utrzymania mieszkañ
niektórych uprzywilejowanych mieszkañców. Ponadto twierdzi³, ¿e prywatni w³aœciciele bêd¹ lepiej o nie dbali. Przygotowano wówczas prywatyzacjê mieszkañ
za œrednio 10% ich wartoœci. Jak siê okaza³o „po doœwiadczeniach nowych w³aœcicieli w ca³oœci sprywatyzowanych budynków, œrednio rzecz bior¹c, dotychczasowy czynsz, który w ko³chozie pod nazw¹ PGM stanowi³ zaledwie 20 procent
kosztów »prowadzenia« danego budynku – w tej chwili w prywatnych rêkach w zupe³noœci wystarcza na pe³ne koszty utrzymania!”199.
Jak napisa³ Oleszczuk, polityka bud¿etowa prowadzona w Kamieniu opiera³a siê „na niefinansowaniu niczego, do czego nie zmusza nas socjalistyczne
prawo”200. Burmistrz radykalnie zredukowa³ pomoc spo³eczn¹, uwa¿aj¹c, ¿e podatnicy nie maj¹ obowi¹zku p³aciæ na ubogich, gdy¿ ka¿dy, kto chce, mo¿e osobiœcie wspomóc prywatn¹ organizacjê charytatywn¹ lub bezpoœrednio biednych.
Ponadto twierdzi, ¿e 90% pieniêdzy przeznaczonych na pomoc spo³eczn¹ jest
marnotrawionych. Oprócz tego rozdawanie za darmo cudzych pieniêdzy jest demoralizuj¹ce. Wed³ug Oleszczuka, „opiekuñczoœæ nad ubogimi powinno pozostawiæ siê Koœcio³om i organizacjom przykoœcielnym (tu mo¿liwoœæ wspierania ubogich przez wierz¹cych) i prywatnym organizacjom charytatywnym (tu, by ubogich
mogli wspieraæ za ich poœrednictwem ateiœci i zagorzali antykleryka³owie)”201.
Szybko mo¿na by³o zauwa¿yæ pozytywne skutki rz¹dów prawicy. Za kadencji Stefana Oleszczuka wybudowano w Kamieniu oczyszczalniê œcieków. Do tej
pory tej pory nieczystoœci z ca³ej gminy wp³ywa³y bezpoœrednio do Morza Ba³tyckiego. Prywatna firma, która wygra³a przetarg, wymieni³a ca³y system oœwietleniowy gminy, który wczeœniej funkcjonowa³ w 55%. Nowoczesny system spowodowa³ kolejne oszczêdnoœci, poniewa¿ zmniejszy³y siê wydatki gminy na energiê
elektryczn¹. Wybudowano trzydzieœci odcinków dróg i rozbudowano kanalizacjê.
W 1993 roku gmina Kamieñ Pomorski przeznaczy³a na inwestycje 55% swoich
wydatków, podczas gdy œrednio w Polsce wspó³czynnik ten wyniós³ 19,2%. Natomiast na wynagrodzenia dla urzêdników wydano prawie po³owê mniej ni¿ œrednio
w kraju. Dziêki obni¿eniu podatków gminnych du¿o firm zaczê³o wykazywaæ zyski. Gdyby zastosowano maksymalne stawki podatkowe, wiele z nich by upad³o,
a pracownicy staliby siê bezrobotnymi. Bezrobocie w Kamieniu Pomorskim za
rz¹dów Oleszczuka by³o œrednio dwa razy ni¿sze ni¿ w s¹siednich gminach.
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