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Jacek Malczewski

Wstęp

Oddajemy w ręce Czytelnika książkę będącą efektem projektu naukowego Czwarty czynnik produkcji – doktrynalne i filozoficzne podstawy gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych.
Przedsięwzięcia, w ramach którego zorganizowano także ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję dla młodych badaczy (odbyła
się w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 15 i 16 marca 2014 r.), opracowano nowatorską bibliografię przedmiotu oraz uruchomiono specjalny serwis internetowy mający integrować wyniki
projektu. Osiągnięcia te ujawniły niebagatelny potencjał rozwojowy
pozwalający żywić nadzieję, że projekt doczeka się kolejnych edycji
i przyczyni się do rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych
na styku ekonomii oraz dyscyplin humanistycznych i społecznych.
Wszystkie te osiągnięcia nie byłyby możliwe bez środków pochodzących z programu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi. Stypendium zostało przyznane przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi
członkom Koła Naukowego Historii Doktryn WPiA UJ. Jako opiekun
naukowy KNHD z ramienia Katedry Historii Doktryn Politycznych
i Prawnych UJ pragnę w tym miejscu wyrazić szczególne uznanie dla
dwóch współredaktorów niniejszego tomu, będących zarazem opokami Koła. Piotr Eckhardt opracował koncepcję projektu, podjął się jego
organizacji, a także w całości wziął na siebie żmudne i niewdzięczne
zadanie przygotowania wniosku konkursowego, raportu końcowego
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oraz wielu innych dokumentów związanych z jego realizacją. Marcin
Kaliński – pomysłodawca, ojciec-założyciel i wieloletni spiritus movens
Koła sprawił, że z idei kilku pasjonatów zrodziła się jedna z najciekawszych i najprężniej działających naukowych organizacji studenckich
na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Okraszone burzliwymi dyskusjami referaty z zakresu szeroko pojętej myśli politycznej, społecznej
i ekonomicznej, konkursy dla studentów, ogólnopolskie konferencje
dla młodych naukowców i publikacje książkowe – to tylko niektóre
z imponujących dokonań KNHD.
Członkowie KNHD swoją działalnością od początku udowadniają,
że idee nie są jedynie, jak sądził pewien mędrzec z Trewiru, epifenomenalną nadbudową, ale miewają także autentyczną moc sprawczą.
Mają ją również w odniesieniu do tego, co ów brodaty filozof określił
mianem ekonomicznej bazy. W nawiązaniu do tradycyjnie wyróżnianych w klasycznej ekonomii trzech czynników produkcji: pracy, kapitału i ziemi, stwierdzić można wręcz, że czwartym – i nieodzownym –
sczynnikiem produkcji jest właśnie idea.
Powyższa teza rozwijana jest oraz ilustrowana empirycznymi przykładami na kartach niniejszej książki przez młodych i obiecujących
badaczy. Autorzy poszczególnych tekstów ukazują złożoną i wielokierunkową rolę doktryn i koncepcji filozoficznych w kształtowaniu
i funkcjonowaniu gospodarki. Czytelnik znajdzie tu m.in. analizę wpływu idei ojców-założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki na rozwój
potęgi gospodarczej tego państwa. Zagłębi się w rozważania na temat
anarchokapitalizmu, austriackiej szkoły ekonomicznej, keynesizmu
i społecznej gospodarki rynkowej – doktryn w skrajnie odmienny sposób postrzegających relację między państwem a gospodarką. Dowie
się też, w jaki sposób agencje ratingowe sprawują ideologiczną władzę
na rynkach finansowych, jakie nowe perspektywy badawcze otwiera
przed nami ekonomia ewolucyjna oraz jak fundamentalne spory ideowe kryją się za (pozornie nudną) fasadą polityki podatkowej. Lektura
z pewnością okaże się intelektualnie satysfakcjonująca i inspirująca.
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Dlaczego ziemia, kapitał i praca nie wystarczą, czyli
jak instytucje prawno – polityczne wyznaczają
granice rozwoju gospodarczego?
(O tym, jak idee Ojców Założycieli
i amerykańskie sądy zbudowały gospodarczą
potęgę

Stanów Zjednoczonych)

Ojciec ekonomii – Adam Smith – w swoim najważniejszym dziele zatytułowanym „Badania nad naturą i przyczynami Bogactwa
Narodów” wyróżnił trzy czynniki produkcji: ziemię, pracę i kapitał.
Skuteczna kombinacja tych trzech czynników miała decydować
o sukcesie gospodarczym danego narodu. Wspomniana „skuteczna
kombinacja” to nic innego jak – by użyć słów samego Adama Smitha
– „prawa i instytucje” danego narodu, które decydują o tym, w jakim
stopniu zostają wyzyskane czynniki produkcji. Stany Zjednoczone
Ameryki wciąż pozostają niekwestionowanym liderem gospodarczym świata (mimo wieszczonego przez niektórych, a mającego
nastąpić w niedalekiej przyszłości, zwycięstwa Chin w tej kategorii)
– dlatego też bardzo istotne jest zbadanie tych instytucji prawnych
i politycznych USA, które przyczyniły się do tak dynamicznego rozwoju ekonomicznego tego kraju. W niniejszej pracy podjęta zostaje
próba prześledzenia tego, jak idee polityczne, które stanowią fundament amerykańskiego systemu politycznego, wpłynęły na amerykańskie prawo, a ono z kolei – rozwój gospodarczy.
7
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Uwagi wprowadzające
Dokonywanie oceny wpływu systemu polityczno-prawnego na rozwój gospodarczy danego kraju wydaje się być zadaniem daleko wykraczającym poza kompetencje prawnika, a już zwłaszcza osoby zajmującej się tą gałęzią nauk prawnych, która określana jest jako historia
doktryn politycznych i prawnych (zwana w skrócie historią doktryn).
Można by powiedzieć, że badanie tego rodzaju związków powinno
zostać pozostawione raczej przedstawicielom ekonomii. Jednakże
największą zaletą historii doktryn w jej współczesnych ujęciach jest
interdyscyplinarność – przejawiająca się w łączeniu ujęć prawniczych
z ekonomią, socjologią, religioznawstwem a nawet etnologią. Rolę tej
gałęzi nauk prawno-politycznych najlepiej ujął M. Jaskólski, stwierdzając, iż do zadań historyka doktryn należy: „rekonstrukcja, systematyzacja i ocena [poglądów na społeczeństwo i prawo – K. G.] w historycznym rozwoju, a więc analiza ich związku z daną rzeczywistością,
ocena ich wartości poznawczej, funkcji, jaką spełniały w swoim czasie,
wreszcie roli, jaką faktycznie odegrały w historii”1.
Innymi słowy, historia doktryn zajmuje się wieloaspektowym badaniem roli idei politycznych i prawnych w życiu społecznym ludzi
w ujęciu historycznym. Jeśli określone idee polityczne i prawne doczekały się implikacji na gruncie gospodarczym, to również ta dziedzina (tj. ekonomia) w pewnym zakresie zostaje wciągnięta w pole
zainteresowania historii doktryn. Prawniczy „wgląd” w inne dziedziny
jest tym bardziej cenny ze względu na to, co nazywane jest cechami
charakterystycznymi myślenia prawniczego, czyli umiejętność myślenia krytycznego, porównawczego, szukania związków przyczynowo-skutkowych, łączenie myślenia w kategoriach abstrakcyjnych
z myśleniem praktycznym.
1 Strona internetowa Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, www.law.uj.edu.
pl/~khdpip/site/images/adm/File/Sylabusy/O_historii_doktryn.pdf (data
dostępu: 16 czerwca 2014).
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Historia doktryn w tym ujęciu staje się też najbardziej praktyczną ze wszystkich nauk prawnych, w tym sensie, że nie dostarcza
informacji jedynie o hermetycznym świecie norm prawnych (ustaw,
kodeksów czy konstytucji), ale stanowi swoisty pomost między
„światem idei politycznych i przepisów prawnych” a „światem rzeczywistym”. Otrzymana wiedza (odpowiadająca na pytanie: skąd
pochodzimy?), jak każda wiedza o charakterze historycznym, w myśl
maksymy historia magistra vitae est, stanowi pożyteczny materiał
do interpretowania rzeczywistości (gdzie jesteśmy?) oraz projektowania przyszłości (dokąd zmierzamy?).
Poczyniwszy powyższe wyjaśnienia, w niniejszej pracy podejmę
się prześledzenia tego, jak idee leżące u podstaw systemu politycznego i prawnego Stanów Zjednoczonych Ameryki, ukształtowane
w XVIII w., przyczyniły się do dynamicznego rozwoju gospodarczego tego kraju, jako coś, co można określić mianem „czwartego
czynnika produkcji”.

Idea jako czynnik produkcji
W ekonomii tradycyjnie wyróżnia się trzy czynniki produkcji ziemię, pracę i kapitał. W celu wyjaśnienia tych pojęć najlepiej sięgnąć
do rzeczowego i logicznego ogólnego wykładu teorii ekonomii, jaki
w swoim dziele zatytułowanym „Ekonomia wolnego rynku” przeprowadził Murray N. Rothbard2, a także pomocniczo do „Ludzkiego
działania” austriackiego ekonomisty Ludwiga von Misesa.
Określenie „ziemia” dotyczy nie tylko zdolności wytwórczych gleby, pól uprawnych, łąk, lasów etc. ale odnosi się do wszystkich zasobów naturalnych, takich jak minerały, ropa naftowa, czy chociażby
woda3. Ziemia znajduje również inne zastosowania, na przykład
2 Autor niniejszej pracy nie odwołuje się do M. Rothbarda jako ideologia libertarianizmu, ale do jego opracowań z zakresu nauki ekonomii, których
wartość jest bardzo wysoka.
3 M. Rothbard, Ekonomia wolnego rynku, t. 1, Warszawa 2007, s. 121.
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jako grunt pod budowę fabryk, domów albo hoteli. W ten sposób
ziemia obecna jest na każdym etapie produkcji, nie tylko wtedy
kiedy dostarcza surowców. Przez pracę należy z kolei rozumieć wykorzystanie w charakterze środka produkcji fizjologicznych funkcji
i przejawów życia człowieka4. Ostatni czynnik produkcji, czyli kapitał, a właściwie dobra kapitałowe to wszystkie te elementy, które
najpierw muszą zostać wytworzone „z ziemi poprzez pracę”, tak
aby można ich było użyć w bardziej skomplikowanych procesach
produkcyjnych. Dobra kapitałowe to te wszystkie dobra, które same
nie mogą służyć do konsumpcji, ale stanowią ogniwo pośrednie
między ziemią i pracą a dobrem konsumpcyjnym. Dobra kapitałowe
to np. maszyny używane do produkcji.
M. Rothbard wyróżnił jeszcze czwarty czynnik produkcji, który
w jego ocenie był niezbędny na każdym etapie produkcji określił
go jako technologiczną koncepcję przechodzenia z etapu na etap,
by ostatecznie doprowadzić do powstania dobra konsumpcyjnego5.
M. Rothbard mówił tutaj o „pomysłach” i „planach”, które tłumaczą jak przekształcić żelazo w stal, pszenicę w mąkę, chleb i szynkę
w kanapkę etc.
Zdaje się, że nie ma jednak przeszkód, by owo rozumienie czwartego czynnika produkcji zabrać również o jeden poziom wyżej
(ze sfery „mikro” do „makro”) i określić czwartym czynnikiem produkcji także „pomysł” na urządzenie życia społecznego w taki sposób, aby łączenie ze sobą ziemi, pracy i kapitału następowało najbardziej efektywnie (prowadziło do jak największego dobrobytu).
Jakby nie było ekonomia, podobnie jak historia doktryn, jest nauką
o ludziach i wytworach ludzkiej cywilizacji oraz o ludzkim działaniu.
Istnienia związków między systemem prawno-politycznym dopatrywał się już ojciec ekonomii A. Smith w swoim opus magnum,
czyli wydanym w 1776 r. dziele pt. „Badania nad przyczynami
4 L. von Mises, Ludzkie działanie, Warszawa 2007, s. 112.
5 M. Rothbard, op. cit., s. 122.
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i naturą bogactwa narodów”. O XVIII-wiecznych Chinach A. Smith
pisze w sposób następujący: „Chiny od dawna były najbogatszym,
to jest najbardziej płodnym, najlepiej uprawianym, najbardziej
uprzemysłowionym i najbardziej zaludnionym krajem świata. Wydaje się jednak, że od dłuższego czasu są też w stagnacji. Marco Polo,
który odwiedził je więcej niż przed pięcioma stuleciami, opisuje
uprawę tamtejszych ziem, przemysł i ludność, prawie w tych samych
kategoriach w jakich opisują je współcześni podróżnicy. Być może
na długo jeszcze przed jego czasami [Chiny] uzyskały najwyższy
poziom bogactwa na jaki pozwalała im natura ich praw i instytucji”6.
Współczesne studia cywilizacyjne, a zwłaszcza ta ich część, która podejmuje się wyjaśnienia, dlaczego tzw. „Cywilizacja Zachodu”
wyprzedziła pod względem jakości życia całą resztę świata, również
upatrują źródeł sukcesów Zachodu w instytucjach. Szkocki badacz
Niall Fergusson, autor takich bestsellerowych dzieł jak „Potęga pieniądza”, czy „Imperium – jak Wielka Brytania zbudowała nowoczesny
świat”, wymienia sześć takich instytucji oraz „związanych z nimi idei
i zachowań”, które nazywa „głównymi siłami napędowymi globalnej potęgi” Zachodu7. N. Fergusson wprost stwierdza, że podziela
diagnozę Adama Smitha co do tego, że to właśnie instytucje leżały
u podstaw stagnacji Chin w porównaniu z Europą8. Wśród sześciu
instytucji, które decydują o przewadze Świata Zachodniego, obok
konkurencji, nauki, medycyny, czy społeczeństwa konsumpcyjnego,
wymienia prawo oraz rządy przedstawicielskie.
Idee mogą więc mieć dużo bardziej namacalne skutki niż wielu
jest skłonnych przyznać, a nawet decydować o dobrobycie lub nędzy narodu. Jednak nie budzi to większych wątpliwości, jeśli dobrze
się nad tą kwestią zastanowić. Ziemia, czy inne naturalne czynniki
6 A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, s. 64,
www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/adam-smith/wealth-nations.pdf (data dostępu: 25 czerwca 2014).
7 N. Fergusson, Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Kraków 2013, s. 38.
8 
Idem, op. cit., s. 48.
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produkcji są bezużyteczne bez pracy, która dostosowuje je do ludzkich potrzeb, ale po to by połączyć ziemię z pracą potrzebny jest,
pomysł, „przepis” na działanie, czy innymi słowy określony plan postępowania. Nieważne zatem jak bardzo napracuje się XVIII-wieczny
chiński rolnik – jego trud przez stulecia nie popchnie go do przodu,
jeśli nie będzie funkcjonował w instytucjonalnym porządku, który
sprzyja rozwojowi gospodarczemu – a wcześniej, jeśli nie pojawi
się idea polityczna, prawna lub społeczna, która będzie stanowić
fundament stworzenia takich właśnie instytucji. Instytucje prawno-polityczne zawsze są bowiem owocami określonych poglądów
rządzących na społeczeństwo. W ten sposób „idea”, która kształtuje
instytucje wysuwa się na samo czoło, jako czynnik produkcji.

Idea A meryki i jej wpływ na amerykański
sukces gospodarczy – wybrane aspekty
Zgodnie z danymi Banku Światowego w 2013 r., produkt krajowy
brutto Stanów Zjednoczonych był najwyższy na świecie i wynosił ponad 16 bilionów dolarów9. To w zbliżeniu wynik lepszy niż
ten osiągnięty przez trzy kolejne kraje w tabeli – Chiny, Japonię
i Niemcy – razem wzięte. PKB Chin zajmujących drugie miejsce10,
jest o połowę niższy niż amerykański. Stany Zjednoczone pozostają
zatem niekwestionowanym liderem gospodarczym świata. Ameryka to również jedyny kraj z euroatlantyckiej ekonomicznej czołówki, w którym mimo trwającego kryzysu PKB zdecydowanie wzrósł
w 2013 r. w stosunku do roku 2012 r. (PKB Niemiec, Francji i Wielkiej
Brytanii spadło w tym czasie, wyniki Kanady poprawiły się jedynie
w nieznacznym stopniu). Jest truizmem powiedzenie, że za sukcesem gospodarki Stanów Zjednoczonych stoi amerykański kapitalizm. Gdzie jednak szukać zaczątków tego kapitalizmu?
9 Strona internetowa Banku Światowego, http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.MKTP.CD/countries (data wejścia: 25 czerwca 2014).
10 
Ibidem.
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W amerykańskiej nauce wskazuje się, że pierwsze lata amerykańskiej republiki (przełom XVIII i XIX w.) były kluczowe dla rozwoju
najistotniejszych elementów społeczeństwa i gospodarki Stanów
Zjednoczonych, a także nowoczesnego kapitalizmu11. Amerykańska
rewolucja nie była jedynie rewoltą polityczną trzynastu zbuntowanych kolonii przeciwko Koronie Brytyjskiej, ale również rewolucją
w sensie społecznym i ekonomicznym. Za wszystkimi tymi przemianami stały idee „puszczone w ruch” przed i w trakcie Wojny o Niepodległość. Idee te u Amerykanów, jak w przypadku żadnego innego narodu (być może poza Polską), wyznaczają granice tożsamości
narodowej. Jak trafnie ujął to najbardziej wnikliwy badacz Rewolucji
Amerykańskiej i pierwszych dekad Stanów Zjednoczonych Gordon
S. Wood: „Nigdy nie byliśmy narodem w tradycyjnym znaczeniu
tego słowa. To właśnie państwo, Konstytucja, idee wolności, równości i reprezentatywnego rządu pozwalają nam myśleć o sobie,
jako o jednym narodzie. »Amerykanin« – to nie oznacza »być« kimś,
ale w coś wierzyć”12.
Najłatwiej zaobserwować, jak mocno i szybko idee potrafiły
przeobrazić amerykańskie społeczeństwo, porównując pokolenie
Ojców Założycieli z pokoleniem następnym. Ojcowie Założyciele
byli przedstawicielami (faktycznymi lub aspirującymi) kasty dżentelmenów – posiadaczami ziemskimi, członkami wolnych zawodów,
bogatymi kupcami, etc. W ich mniemaniu społeczeństwo powinno
było pozostać podzielone, jak za dni rządów brytyjskich, na dżentelmenów zajmujących się sztuką rządzenia oraz całą resztę. Dżentelmen miał być pozbawiony osobistych preferencji oraz interesów,
a jedynie bezgranicznie oddany dobru wspólnemu13.

11 P. Gilje, The Rise of Capitalism in the Early Republic, ,,Journal of the Early Republic”, vol. 16, No. 2, s. 160.
12 G. S. Wood, The Idea of America. Reflections on the Birth of the United States,
Nowy Jork 2011, s. 322.
13 Ibidem, s. 147.
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Jednak już za ich życia prym w młodej amerykańskiej republice
zaczęli wieść ludzie otwarcie mówiący o swoich interesach, a dżentelmeni raz za razem przegrywali wybory, by wkrótce zniknąć z politycznego krajobrazu. Za przemianą tą stała idea równości, która
powodowała, iż farmer z pogranicza nie uważał się wcale za gorszego od kupca z Bostonu i wcale nie chciał aby kupiec ten, próbujący odgrywać społeczną rolę dżentelmena, reprezentował go
w stanowym zgromadzeniu. W ten sposób koncepcja Stanów Zjednoczonych Ameryki jako elitarystycznej rządzonej republiki „dżentelmenów” w niespełna kilkanaście lat ulegała zmianie na koncepcję
demokratycznego państwa „szarego człowieka”. Z pewnością nie
tak Ojcowie Założyciele wyobrażali sobie skutki Rewolucji Amerykańskiej, gdy w Deklaracji Niepodległości uchwalali, że „wszyscy
ludzie rodzą się równi”. Przykład ten świetnie obrazuje, jak idee raz
puszczone w ruch zaczynają żyć własnym życiem, nie raz prowadząc
do konsekwencji, których być może autorzy danej idei by sobie nie
życzyli, a co najmniej – których się nie spodziewali.
W sferze handlu i rozwoju gospodarczego, idee oddziaływały
na wczesne amerykańskie społeczeństwo poprzez prawodawstwo
oraz przez politykę gospodarczą prowadzoną przez pierwszego
sekretarza skarbu – Alexandra Hamiltona14. Myliłby się jednak ten,
kto uznałby, iż główny prąd przemian kapitalistycznych w prawie
amerykańskim był dziełem legislatur stanowych oraz Kongresu federalnego. Bez wątpienia, stanowe zgromadzenia oraz Kongres wydały wiele ustaw, które ułatwiły prowadzenie interesów w stosunku
do czasów kolonialnych15. Co ciekawe jednak główny impuls zmian
wyszedł z amerykańskiego Sądu Najwyższego oraz z sądów stanowych16. Przed wskazaniem, jakie konkretnie idee polityczno-prawne
14 Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności 1787–1865,
Warszawa 2010, s. 53.
15 P. Gilje, op. cit., s. 177.
16 
Ibidem; M. J. Horwitz, The Transformation of American Law. 1780–1860, Cambridge USA 2009, s. 1.
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ukształtowały amerykański kapitalizm i jaką rolę w ich wcielaniu
w życie odegrali amerykańscy sędziowie, warto wyjaśnić, w jaki sposób sędzia w systemie common law oddziałuje na prawo.
W Polskiej nauce historii prawa przyjęło się mówić, że w systemie
prawa precedensowego (common law) sędzia jest nie tylko „ustami
ustawy” (tak, jak miałoby to być w systemie prawa kontynentalnego, gdzie rola sędziego sprowadza się do stosowania uchwalonego
przez legislatywę prawa), ale raczej aktywnym twórcą prawa. Nie
zawsze jednak tak było. W klasycznym XVIII w. ujęciu wywodzącym
się od Williama Blackstone’a – wielkiego kompilatora prawa angielskiego, którego systematyczny wykład common law zebrany w dziele p.t. „Komentarze o prawach Anglii” ukształtował całe generacje
prawników – sędzia nie tworzy prawa, ale jedynie je odkrywa.
W XVIII w. rozumieniu common law było zestawem odwiecznych
reguł wywodzących się z trzech źródeł: prawa natury, praw rozumu
i Praw Boskich, w takim stopniu, w jakim możliwe ich było poznanie
przez człowieka17. Żadne prawo ludzkie nie mogło zdaniem Blackstone’a sprzeciwiać się tym regułom18. Common law samo w sobie
było zaś zestawem zwyczajów Królestwa Anglii i poszczególnych
jego części, „wynikiem mądrości i doświadczenia wielu wieków”.
Żeby dany zwyczaj mógł być zakwalifikowany jako prawo musiał
spełniać siedem warunków, wśród których znalazły się wymogi takie jak to, że powinien być tak dawny, aby pamięć jego początków
zaginęła w mroku dziejów oraz aby był nieprzerwany, a także powszechnie stosowany19. Sędzia był „wyrocznią” common law, a jego
zadanie polegało na odkrywaniu zwyczaju i ustalaniu, który zwyczaj
jest prawem.
Wyroki sądowe nie tworzyły zatem prawa, a jedynie potwierdzały istnienie danego prawa (używając współczesnej prawniczej
17 M. J. Horwitz, op. cit., s. 8.
18 W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, www.lonang.com/
exlibris/blackstone/ (data dostępu: 25 czerwca 2014).
19 
Ibidem.
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siatki pojęciowej powiedzielibyśmy, że orzeczenia sądowe miały
charakter deklaratywny). Obowiązkiem zaś sądu było rozstrzygać
daną sprawę dokładnie tak samo, jak podobne sprawy rozstrzygane
były przez wieki (a więc zgodnie z tzw. „precedensem”), nieważne,
czy sąd rozumiał podstawę (ratio) leżącą u podłoża danego precedensu20. W ten sposób Anglicy twierdzili, iż uzyskują stabilne prawo,
a każdy obywatel mógł wiedzieć, jak ma się zachować zestawiając
swoją sytuację ze stanami faktycznymi w dawnych orzeczeniach
sądowych. Nie ulega wątpliwości, że taki system prawny był bardzo
statyczny. Większość zwyczajów stanowiących podstawę common
law pochodziła z czasów feudalnych i taki też „feudalny” porządek
prawny common law petryfikowało.
W takim właśnie, jak wyżej opisany, kształcie common law zostało przeniesione (nie bez perturbacji w kwestii tego, czy amerykańscy poddani Korony Brytyjskiej są w ogóle uprawnieni do „dobrodziejstw” common law) do trzynastu amerykańskich kolonii. W tym
też kształcie zastało społeczeństwo amerykańskie po ogłoszeniu
niepodległości i ratyfikacji konstytucji. Wkrótce też amerykańscy sędziowie oraz amerykańskie społeczeństwo zaczęli się „dusić” w systemie prawnym uszytym na inną (angielską) miarę.
Przed wybuchem Rewolucji Amerykańskiej, struktura społeczna
kolonii wcale nie odbiegała tak bardzo od struktury społeczeństwa
angielskiego. Jak jednak zasygnalizowano już powyżej, wkrótce
po usamodzielnieniu się Amerykanów idee, które popchnęły ich
do Wojny o Niepodległość, w sposób drastyczny oraz niezwykle
szybki przekształcały świeżo upieczony naród. W przypadku common law takimi ideami przekształcającymi było: przekonanie, iż każda władza i prawo musi brać się ze zgody rządzonych (obywateli)
oraz idea rządu reprezentatywnego.
Amerykański sędzia z końca XVIII i początków XIX w. czytał w Deklaracji Niepodległości, że celem zabezpieczenia prawa do życia,
20 
Ibidem.
16

Dlaczego ziemia, kapitał i praca nie wystarczą, czyli jak instytucje…

wolności i szczęścia „wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których
sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych”. Te słowa
oddziaływały na jego intelekt oraz wyobraźnię w codziennym życiu
politycznym Stanów Zjednoczonych i traktowane były jako oczywiste. Tymczasem stosując common law sędzia miał być zmuszany
do wymierzania współobywatelom sprawiedliwości według zwyczajów wywodzących się z Wielkiej Brytanii i to jeszcze mających
feudalne podłoże, a więc mających niewiele wspólnego ze zgodą
ze strony samych Amerykanów. Czy miało to oznaczać, że Stany
Zjednoczone zrezygnują z common law i pójdą w stronę systemu
prawa stanowionego przez władzę ustawodawczą? Amerykańscy
sędziowie dalecy byli od takich pomysłów, a przekształcenie „angielskiego” common law w common law „amerykańskie” odbywało
się stopniowo.
Najpierw Amerykanie zauważyli, że już samo angielskie common
law u swoich źródeł legitymowane było zgodą ludzi, tyle, że żyjących
przed wiekami. Żaden zwyczaj nie mógł bowiem przetrwać ani tym
bardziej stać się powszechny oraz być nieprzerwanym, gdyby ludzie
nie godzili się postępować zgodnie z jego treścią21.
Następnie Amerykanie odrzucili koncepcję istnienia jednego
wspólnego common law dla Anglii i Stanów Zjednoczonych. Wręcz
przeciwnie, common law było różne nawet w poszczególnych trzynastu koloniach (który to pogląd trwa i ma się świetnie po dziś
dzień). Jak zauważył jeden z amerykańskich sędziów, angielskie
common law powstało w innych, feudalnych warunkach i zupełnie
nie przystawało do potrzeb amerykańskiego społeczeństwa oraz
zasad amerykańskiego systemu politycznego22.
Stąd już był tylko krok do uznania, że common law w Stanach
Zjednoczonych powinno odzwierciedlać zwyczaje społeczeństwa
amerykańskiego, a także służyć realizacji potrzeb i celów tej właśnie
21 M. J. Horwitz, op. cit., s. 21.
22 
Ibidem, s. 25.
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społeczności. Taka koncepcja rozwiązywała jednocześnie problem
legitymizacji prawotwórczych zapędów amerykańskich sędziów
– jeśli prawo miało być odbiciem sposobów postępowania przyjętych w społeczeństwie i realizować jego cele to w takim wypadku sędziowie mogli się uważać za kolejny rodzaj reprezentantów Narodu
Amerykańskiego, na takiej samej zasadzie jak członkowie legislatur
stanowych, czy Kongresu, albo prezydent23.
Amerykańskie społeczeństwo było zaś dalece bardziej egalitarne, przedsiębiorcze i rzutkie niż społeczeństwo angielskie i takiego
właśnie prawa potrzebowało. Nawet ci spośród Ojców Założycieli,
którzy aspirowali do bycia dżentelmenami – posiadaczami ziemskimi w angielskim stylu, tak naprawdę utrzymywali się z różnych
form kupiectwa (jak choćby osławiony w swoich „arystokratycznych” gustach światowiec pokroju Benjamina Franklina)24. Dawne
angielskie common law obowiązujące w amerykańskich koloniach,
a późniejszych stanach, nie posiadało odpowiednich mechanizmów
dla rozwiązywania sporów handlowych (stąd duża popularność kupieckiego sądownictwa polubownego, czyli arbitrażu, w tamtym
czasie) i skupiało się na ochronie własności ziemskiej. Tytułem przykładu, prawo angielskie uznawało za preferowaną formę korzystania
z ziemi, używanie jej w sposób zgodny z jej „naturalnym” przeznaczeniem – tj. najmniej szkodzący sąsiedztwu, a zatem rolnictwo,
czy pasterstwo. Tytułem przykładu, w Anglii wybudowanie młyna
wodnego na rzece, który mógł służyć, jako siła napędowa dla wczesnokapitalistycznej manufaktury, wymagało zgody wszystkich osób,
po których ziemiach rzeka przepływała25. Co więcej, w przypadku
sporu najczęściej rację przyznawano tej stronie, która w pewien sposób mogła powołać się na chronologiczne pierwszeństwo swoich
23 C. McClain, Legal Change and Class Interests: A Review Essay on Morton Horwitz’s Transformation of American Law, ,,California Law Review”, vol. 68, No. 2,
s. 385.
24 G. S. Wood, op. cit., s. 163.
25 J. S. Martin, Water Law and Economic Power: A Reinterpretation of Morton
Horwitz’s Subsidy Thesis, ,,Virgina Law Review”, vol. 77, No. 2, s. 400.
18

Dlaczego ziemia, kapitał i praca nie wystarczą, czyli jak instytucje…

praw wedle rzymskiej maksymy prior tempore potior iure („pierwszy
w czasie lepszy w prawie”)26.
O tym, jak daleką drogę przeszło wczesne amerykańskie common
law od czasów zerwania kolonii z Wielką Brytanią można przekonać się na przykładzie orzeczenia wydanego przez amerykański Sąd
Najwyższy w sprawie Charles River Bridge v. Warren Bridge z 1837 r.
W XVIII i XIX w. nie każdy mógł założyć spółkę prawa handlowego
(zwaną korporacją) tak jak to ma miejsce współcześnie. Z zawiązaniem takiej korporacji łączy się powstanie odrębnego od udziałowców bytu prawnego w postaci tzw. osoby prawnej. Co do zasady,
za długi korporacji odpowiada ona sama, jako niezależna od udziałowców osoba prawna. To oderwanie odpowiedzialności od osób
konkretnych ludzi powodowało, iż w epoce nowożytnej do istniejącej już przecież od czasów rzymskich instytucji osób prawnych
podchodzono z dużą dozą ostrożności. W krajach common law –
w tym w Stanach Zjednoczonych – zawiązanie korporacji wymagało uchwalenia jej statutu przez legislaturę. Zazwyczaj korporacje
zawiązywano w celu skłonienia kapitału prywatnego do dokonania
użytecznej publicznie inwestycji (np. budowy mostu, drogi) w zamian za przywilej w postaci ograniczonej odpowiedzialności udziałowców i prawo do pobierania określonych dochodów.
Korporacja Charles River Bridge stanowiła osobę prawną powołaną do życia uchwałą legislatury Stanu Massachusetts z 1783 r.
Przedmiotem działalności korporacji miała być budowa mostu nad
rzeką Charles River w zamian za prawo pobierania dochodów za poruszanie się po nim. Z kolei w 1828 r. Stan Massachusetts zgodził się
na powołanie kolejnej korporacji o nazwie Warren Bridge, która również otrzymała prawo budowy mostu na rzece Charles i pobierania
z tego tytułu wynagrodzenia (choć tym razem po kilku latach prawo
do przechodzenia po moście miało stać się darmowe). Spór sądowy wszczęła pierwsza korporacja (Charles River Bridge) twierdząc,
26 
Ibidem, s. 399.
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iż władze stanowe nie mogły legalnie powołać do życia innej
korporacji, która naruszała jej wcześniej istniejące prawa. Istnienie drugiego i to darmowego mostu pozbawiało bowiem zysku
korporację Charles River Bridge. W ocenie skarżących stanowiło to naruszenie zawartej w Konstytucji USA klauzuli zakazującej wydawania przez stany prawa (a statut korporacji stanowił
w końcu akt prawny uchwalany przez legislaturę), które naruszałoby wykonywanie kontraktów.
Amerykański Sąd Najwyższy nie zgodził się z oceną skarżących i oddalił pozew. Warto przyjrzeć się uzasadnieniu wyroku
Sądu. Sąd wskazał mianowicie, iż w żadnym miejscu uchwały
powołującej do życia korporację Charles River Bridge Stan Massachusetts nie zrzekł się prawa do powołania innej korporacji
w celu osiągnięcia podobnego celu publiczne użytecznego,
poprawiającego stan infrastruktury. Jak wyjaśnił Sąd: „Zadaniem każdego rządu jest wspieranie pomyślności i dobrobytu
społeczeństwa, które powołało go do życia i nie można nigdy
zakładać, że rząd ten miał zamiar umniejszyć swoją władzę służącą wykonaniu celów, do których został powołany; w kraju
takim jak nasz, wolnym, aktywnym, przedsiębiorczym, ciągle
rosnącym w liczbie i w bogactwie, nowe drogi komunikacji każdego dnia okazują się niezbędne zarówno dla podróżowania
jak i handlu oraz są konieczne dla wygody i dobrobytu narodu.
(…) Nikt nie zaprzeczy, że interes mieszkańców tego Stanu w niniejszej sprawie zostałby naruszony przez oddanie zasadniczej
ścieżki komunikacji w ręce jednej korporacji z prawem poboru
myta oraz wyłączeniem konkurencji na siedemdziesiąt lat”27. Jak
widać na powyższym przykładzie, Sąd Najwyższy odwołał się
tutaj do potrzeb oraz ocen funkcjonujących w ówczesnym amerykańskim społeczeństwie i wbrew regule prior tempore potior
iure postanowił przyznać pierwszeństwo realizacji dobrobytu
27 
Strona internetowa Chicago-Kent College of Law, www.oyez.org/cases/1792-1850/1836/1836_0 , (data dostępu: 25 czerwca 2014).
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publicznego, któremu służyć miały reguły konkurencji. W swoim
rozumowaniu Sąd poszedł jednak również dalej. Wskazał także,
iż przyznanie racji korporacji Charles River Bridge zadałoby cios
innowacyjności. Sąd stwierdził bowiem, że gdyby uznawać, iż
nie można zawiązywać nowych spółek, które niweczyłyby spółki poprzednie, to nie można by na przykład wytyczać szlaków
komunikacyjnych dla nowych, świeżo wynalezionych środków
transportu gdyby miało to szkodzić środkom już istniejącym
i przestarzałym (konkretnie: Sąd wskazał, iż np. nie można
by zbudować linii kolejowej tam, gdzie wcześniej przeprowadzono zwykłą drogę z rogatkami – czyli rodzaj funkcjonującej
w XVIII i XIX w. drogi prywatnej).
Orzeczenie wydane w powyższej sprawie można potraktować, jako swoiste podsumowanie wkładu amerykańskiego
sądownictwa w rozwój wczesnego kapitalizmu na terytorium
Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podsumowanie
Przedmiotem niniejszego artykułu nie było w żadnym wypadku
wykazanie, że sądy powinny przejąć prowadzenie polityki gospodarczej od rządu. Chodziło raczej o pokazanie, że każda polityka
zaczyna się od idei i dotyczy to także polityki gospodarczej. Fakt,
iż w Stanach Zjednoczonych dużą rolę w kształtowaniu prawa
i instytucji w ramach tej polityki odegrały sądy wynika wyłącznie
ze specyficznej roli sędziego w systemie common law. Rolę idei,
jako siły sprawczej stojącej za rozwiązaniami instytucjonalnymi
(prawnymi) wyznaczającej ramy ładu gospodarczego rozumieją
również, jak nikt inny, uchodzący za wzór pragmatyzmu Niemcy
(szkoła ordoliberalizmu, do dziś silnie wpływająca na politykę
gospodarczą Niemiec) i Chińczycy. Co ciekawe, jeden z ojców
chińskiego cudu gospodarczego, Jiang Zemin ustępując ze stanowiska przewodniczącego ChRL miał powiedzieć, że gdyby
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mógł wydać jeden dekret, którego na pewno przestrzegano
by wszędzie, to uczyniłby chrześcijaństwo oficjalną religią Chin,
upatrując w idei chrześcijańskiej podstaw etosu gospodarczego Europy28 . Może więc warto, aby zarówno Europa, jak i Stany
Zjednoczone w dobie kryzysu gospodarczego w poszukiwaniu
rozwiązania swoich problemów zajrzały w świat idei?
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b) strony internetowe:
ȆȆwww.law.uj.edu.pl/~khdpip/
ȆȆdata.worldbank.org/
ȆȆwww.oyez.org/
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Agencje ratingowe jako dysponenci władzy
ideologicznej na rynkach finansowych

Rynki finansowe są postrzegane jako przestrzeń, w której rządzi pieniądz i chłodna kalkulacja zysków i strat. Wydawać by się mogło,
że bezwzględna logika rynku nie pozostawia miejsca na jakiekolwiek ideologie czy doktryny. Specyfika międzynarodowych transakcji finansowych sprawia również, że ich ryek jest wyjątkowo trudny
do uregulowania oraz nadzorowania. Niemniej istnieją pewne podmioty, które dysponują pewnym zakresem władzy ideologicznej
w stosunku do uczestników tych rynków. Szczególną pozycję w ich
gronie, zwłaszcza na rynkach kapitałowych i pieniężnych, zajmuje
tak zwana Wielka Trójka agencji ratingowych, czyli Moody’s, Standard & Poor’s oraz Fitch Ratings.

Władza ideologiczna na arenie międzynarodowej
Zagadnienie władzy na poziomie ponadpaństwowym jest niezwykle skomplikowane i rozmyte. Mamy do czynienia zarówno z ustanowionymi instytucjami międzynarodowymi, które posiadają pewne uprawnienia przekazane im przez rządy państw narodowych
(chociaż często takie instytucje czy organizacje realizują jedynie
interesy najsilniejszych krajów), jak też różnymi podmiotami, które nie posiadają bezpośredniej legitymizacji, ale wywierają coraz
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większy wpływ na wydarzenia światowe (grupy terrorystyczne,
korporacje transnarodowe). Specyfika międzynarodowa wymaga
uwzględnienia uwag socjologów, którzy pojęcia władzy nie wiążą
już jedynie z możliwością wywierania bezpośredniego przymusu.
Przykładem mogą być koncepcje Roberta Dahla, który twierdził, iż
we współczesnych systemach politycznych, określanych przez niego
jako poliarchia, rządzą wszyscy, którzy wywierają jakikolwiek wpływ
na procesy decyzyjne na różnych poziomach funkcjonowania państwa1. Ujmowana w ten sposób władza przejawia się na wszystkich
szczeblach struktury społecznej i nie ogranicza się jedynie do konstytucyjnych organów rządzenia2. W takim ujęciu coraz bardziej zaciera się granica pomiędzy tradycyjnym pojęciem władzy i wpływu.
Steven Lukes jeszcze bardziej rozszerza ten zakres pojęciowy poprzez uwzględnienie również sytuacji niekonfliktowych, w których
władza może realizować się pod postacią autorytetu, perswazji czy
formułowania interesów i tożsamości3.
Zgodnie z powyższymi uwagami możemy przyjąć, że władza
na arenie międzynarodowej może być realizowana na wielu płaszczyznach przez różnorodne podmioty, przy czym nie muszą one
posiadać bezpośredniej legitymizacji ani środków bezpośredniego
przymusu. Wystarczającym kryterium jest możliwość wywierania
znaczącego wpływu na innych aktorów zaangażowanych w procesy
decyzyjne na omawianej płaszczyźnie – w naszym przypadku na rynkach finansowych. Tytuł tego artykułu wskazuje jednak na konkretny
rodzaj władzy – władzę ideologiczną. Jak można zdefiniować to pojęcie i czym różni się od władzy politycznej lub ekonomicznej?
Problem władzy ideologicznej w literaturze naukowej był rozpatrywany z różnych perspektyw. Warto wspomnieć o szczególnie
wpływowych pracach Michaela Manna, który z perspektywy socjologii historycznej analizował zagadnienie władzy na przestrzeni
1 R. Dahl, Polyarchy: participation and opposition, New Haven 1971.
2 
Idem, The Concept of Power, „Behavioral Science” 1957, vol. 2, No. 3, s. 202–203.
3 S. Lukes, Power: A Radical View. Second Edition, Basingstoke 2005.
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dziejów. Wyróżnia on cztery typy idealne władzy: gospodarczą,
ideologiczną, militarną i polityczną. Podmiot posiadający władzę
ideologiczną interpretuje i tłumaczy rzeczywistość, definiując obowiązujące w społeczeństwie normy. W ten sposób powstają schematy rozwiązań dla potencjalnych konfliktów i tworzy się porządek
normatywny. Mann przywołuje dwa przykłady takiej władzy ideologicznej – światowe religie oraz socjalizm. Każdy z tych systemów
w nieco inny sposób realizował swoje cele, wszystkie jednak starały
się rozszerzać i utrzymać swoją władzę odwołując się do potrzeby
wytłumaczenia otaczającego świata, którą posiadają wszyscy ludzie.
Siła tej władzy polega na tym, że chociaż nie posiada tradycyjnych
środków wywierania wpływu, to zdolna jest przenikać struktury
gospodarcze i militarne4.
Teorii Manna nie da się bezpośrednio zastosować do przypadku rynków finansowych, jednak jest ona niezwykle istotna, gdyż
zapoczątkowała badanie władzy ideologicznej jako osobnej kategorii w analizie politologicznej. Obecnie w podręcznikach czy
leksykonach można znaleźć wiele definicji władzy ideologicznej,
potraktowanej jako jeden ze stosunków władzy publicznej, obok
ekonomicznej i politycznej. Władza ideologiczna może być zdefiniowana jako „wpływanie na inne osoby poprzez kształtowanie
ich poglądów, życzeń i potrzeb, obejmująca wszelkie formy artykułowania i kształtowania świadomości społecznej, czego źródłem
bywa autorytet boski bądź ziemski, środkiem zaś przekonywanie,
skuteczne na dłuższą metę, gdy idee są zgodne z interesami grup,
do których są adresowane”5.
Analiza pozycji agencji ratingowych jako dysponentów władzy
ideologicznej na międzynarodowych rynkach finansowych będzie
więc polegała na sprawdzeniu, w jakim stopniu mogą one wpływać

4 M. Mann The Sources of Social Power, Cambridge 1986, s. 22–43.
5 M. Gulczyński, Politologia. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010, s. 63.
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na decyzje lub postawy aktorów gospodarczych oraz politycznych
bez użycia tradycyjnych środków przymusu.

Decyzje inwestycyjne na rynkach finansowych
Inwestorzy uczestnicząc w rynku finansowym muszą stale podejmować decyzje – dotyczące kupna, sprzedaży lub wycofania się
z transakcji. Jak wspomniano wyżej, głównym (choć nie jedynym6)
motywem działania podmiotów na tym rynku jest chęć uzyskania
zysku. Najodpowiedniejszą strategią osiągnięcia tego celu wydaje
się rzetelna analiza dostępnych opcji z uwzględnieniem wiarygodnych danych i najbardziej prawdopodobnych scenariuszy, a nie
uleganie ideologii pod jakąkolwiek postacią. Inwestorzy na rynku
pieniężnym lub kapitałowym mają do dyspozycji technikę analizy
fundamentalnej czy technicznej, które powinny udzielić odpowiedzi, jaka decyzja inwestycyjna jest w danym momencie słuszna7.
Jednak żadna z dostępnych technik nie jest doskonała. Po pierwsze, wszędzie tam gdzie występuje czynnik ludzki modele ekonometryczne nie dostarczają pewnych prognoz, a co najwyżej mniej
lub bardziej prawdopodobne. Transakcje finansowe są uzależnione
od wielu czynników, więc są również obarczone dużym ryzykiem
nieprzewidywalności. Po drugie, aby rzetelnie wycenić jakikolwiek
instrument finansowy należy przeanalizować ogromną ilość danych,
które nie zawsze są dostępne. Czasochłonność takiej analizy sprawia, że inwestorzy uciekają się do pomocy profesjonalistów, którzy
wykonują za nich to zadanie, ułatwiając podjęcie decyzji. Możliwości maklerów czy analityków giełdowych są jednak również ograniczone czasowo i kapitałowo, więc i oni potrzebują wiarygodnych
6 Przykładem transakcji, które nie mają na celu wygenerowania zysku są operacje otwartego rynku, dokonywane przez bank centralny w celu kontroli
podaży pieniądza.
7 E. Baugmartner, Jak działa giełda. Podręcznik dla inwestorów, Douglaston 2007,
s. 172, 186.
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źródeł, na podstawie których mogliby szybciej formułować swoje
zalecenia. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą agencje ratingowe.

Władza agencji ratingowych
Agencje credit ratingu można zdefiniować jako „komercyjne firmy doradztwa inwestycyjnego, które przeprowadzają jakościową klasyfikację podmiotów i instrumentów finansowych, ze względu na obecny
i prognozowany poziom ryzyka inwestycyjnego, zakończoną nadaniem oceny stopnia zaufania finansowego, wyrażonego za pomocą
kodu literowego. Działalność agencji credit ratingu służy bezpieczeństwu zawierania transakcji na rynku finansowym i zmniejszeniu asymetrii informacji na rynku”8. Obecnie rynek ratingów jest zdominowany przez trzy podmioty – agencje Moody’s, Standard & Poor’s oraz
Fitch Ratings, które wystawiają około 97% wszystkich przyznawanych
ocen9. W swojej ofercie mają cały wachlarz systemów w zależności
od podmiotu, horyzontu czasowego, ocenianych instrumentów finansowych czy sektora finansowego. W niniejszym artykule ograniczono się do analizy sovereign ratings, czyli oceny kredytowej państw,
gdyż na jej przykładzie najłatwiej pokazać siłę wpływu agencji ratingowych na pozostałych aktorów globalnego rynku finansowego.
Procedury przyznawania ocen różnią się między sobą w zależności
od agencji, ale ogólny schemat opisujący ten proces jest podobny.
Pierwszym etapem jest analiza publicznie dostępnych informacji,
następnie porównuje się to z danymi uzyskanymi z kwestionariuszy
wypełnionych przez przedstawicieli ocenianego podmiotu, którzy
uczestniczą później w rozmowie z analitykami agencji. Na podstawie
raportów komitet ratingowy przyznaje wstępną ocenę, przy czym
oceniany emitent może zgłosić jeszcze swoje uwagi lub dostarczyć
8 D. Dziawgo, Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, Warszawa 2010, s. 125.
9 
Annual Report on Nationally Recognized Statistical Rating Organizations,
U.S. SEC, December 2012, s. 7.
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nowe informacje. Ostatnim etapem jest upublicznienie ostatecznej
oceny wyrażonej w kodzie literowym10.
Katalog czynników uwzględnianych w procesie ratingowym
wiarygodności państwa jest niezwykle szeroki i obejmuje między
innymi siłę ekonomiczną, siłę instytucjonalną, siłę fiskalną państwa,
podatność na ryzyko zdarzeń, sprężystość ekonomiczną czy finansową siłę rządu11. W takim zestawieniu można znaleźć szereg danych liczbowych, odzwierciedlających stan gospodarki, ale również
dane jakościowe, które opisują stabilność państwa czy jego pozycję na arenie międzynarodowej. Siłą rzeczy nie można więc mówić
o obiektywizmie czy naukowej wiarygodności przyznawanych ocen
– szacuje się, że nawet w 25% wpływ na wydawaną ocenę mają
wysoce subiektywne kryteria12. Same agencje podkreślają, że publikowane przez nie ratingi są jedynie subiektywnymi opiniami i nie
mogą być traktowane jako zalecenia kupna lub sprzedaży papierów
wartościowych. Taka strategia jest linią obrony przed potencjalnymi
żądaniami inwestorów, którzy ponieśli straty kierując się ocenami,
które się nie sprawdziły13.
Skoro ratingi przyznawane przez Wielką Trójkę w tak znacznym
stopniu są wypadkową subiektywnych ocen, to są one również wyrazem konkretnych doktryn czy ideologii zgodnie z którymi analitycy
interpretują dostępne im dane. Największym agencjom ratingowym
zarzuca się, że wszystkie państwa oceniają według neoliberalnego wzorca gospodarki rynkowej14. Rządy, które realizują program
10 D. Dziawgo, op. cit., s. 173.
11 
Rating Methodology: Sovereign Bond Ratings, Moody’s Investors Service,
New York 2013, s. 4.
12 F. Partnoy, The Siskel and Ebert of financial markets? Two thumbs down for the
credit rating agencies, „Washington University Law Quarterly” 1999, Vol. 77,
No. 3, s. 660.
13 
Idem, How and Why Credit Rating Agencies Are Not Like Other Gatekeepers,
[w:] Legal Studies Research Paper Series, No. 07-46, San Diego 2006, s. 61.
14 T. Sinclair, The New Masters of Capital. American Bond Rating Agencies and the
Politics of Creditworthiness, Ithaca and London 2005, s. 155.
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gospodarczy odbiegający od założeń Konsensusu Waszyngtońskiego15 automatycznie są narażone na otrzymanie niższej oceny. Niski
rating może być bardzo kosztowny dla ocenianego emitenta, gdyż
wiąże się z wyższym oprocentowaniem papierów wartościowych,
czyli wyższym kosztem zdobycia pieniądza na rynku finansowym.
Mimo tego zagrożenia nawet najsłabsze gospodarczo państwa korzystają z usług agencji ratingowych, gdyż bez tego są jedynie białą
plamą na inwestycyjnej mapie świata.
O skutecznej władzy ideologicznej możemy mówić jeżeli podmioty rzeczywiście dostosowują swoje postawy do promowanego modelu. W omawianym przypadku moglibyśmy mówić o takiej
władzy gdyby oceniane państwa prowadziły politykę gospodarczą, którą agencje ratingowe nagradzają wysokimi notami. Aby
wyciągnąć rzetelne wnioski dotyczące władzy ideologicznej, jaką
dysponuje Wielka Trójka na arenie międzynarodowej należałoby
zbadać wpływ przyznawanych ocen na decyzje inwestorów oraz
polityków. Istnieje obszerna literatura dotycząca pierwszego z tych
przypadków – zależności między ratingami i stopą oprocentowania
obligacji rządowych16. Wnioski nie są jednoznaczne – niektóre modele ekonometryczne wykazują istotną zależność, inne wskazują
raczej na współzależność tych dwóch wielkości. Przykładowo obniżenie ratingu ma znacznie większy wpływ na rozpiętość spreadów
na obligacjach niż jego zwiększenie. Odmienne oddziaływanie mają
również oceny przyznawane w okresie stabilnej gospodarki oraz
podczas kryzysów gospodarczych.

15 Patrz J. Williamson, Democracy and the „Washington consensus”, „World development” 1993, Nr 21 (8), 1329–1336.
16 Patrz np. R. Cantor, F. Packer, Determinants and Impact of Sovereign Credit
Ratings, „The Journal of Fixed Income” 1996, Nr 6 (3), s. 76–91; R. Brooks,
R. W. Faff, D. Hillier, J. Hillier, The National Market Impact of Sovereign Rating
Changes, „Journal of banking & finance” 2004, Nr 28(1), s. 233–250; H. Reisen,
J. von Maltzan, Boom and Bust and Sovereign Ratings, „International Finance” 1999, Nr 2 (2), s. 273–293.
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Studium przypadku Litwy
Zbadanie wszystkich wyżej wymienionych aspektów wykracza
znacznie poza objętość jednego artykułu, dlatego wybrano jedno
studium przypadku, które pokazuje jak duży wpływ mogą mieć
agencje ratingowe na aktorów politycznych. Jest to przykład Litwy
podczas ostatniego kryzysu gospodarczego. Podobnie jak pozostałe kraje bałtyckie, Litwa bardzo boleśnie odczuła skutki recesji
– w 2009 r. PKB skurczyło się aż o 15%, a deficyt budżetowy wzrósł
trzykrotnie. Przed kryzysem dług publiczny wynosił 15,5% PKB, później zaczął drastycznie wzrastać osiągając rekordową wysokość 40%
w 2012 r.17
Trudna sytuacja gospodarcza kraju znalazła swoje odzwierciedlenie również w stopie zwrotu, jaką rząd musiał zaoferować za kupno
litewskich obligacji. Poniżej zaprezentowano wykres, który pokazuje, jak w krótkim czasie rozpiętość stóp zwrotu dla 10-letnich obligacji skoczyła z 6 000 do 14 000 punktów bazowych.
Wykres 1. Rozpiętość stóp zwrotu dla 10-letnich obligacji litewskich

Źródło: Lithuania 10-Years Bond Yield, www.investing.com/rates-bonds/lithuania-10-years-bond-yield (data dostępu: 20 czerwca 2014).

17 
Lietuvis ekonomikos raida. Ūkis ir finansai, Lietuvos Statistios Departamentas,
Vilnius 2014.
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Kolejny wykres pokazuje jak inwestorzy zareagowali na obniżenie ratingu Litwy przez agencję Moody’s do poziomu Baa w końcu
października 2008 r.18, który oznacza, że ryzyko niewypłacalności
jest nadal niewielkie, ale występują już elementy inwestycji spekulacyjnej. Wyraźnie widać, że sygnał o mniejszej wiarygodności
kredytowej Litwy jako emitenta papierów wartościowych odbił się
na decyzjach inwestycyjnych. Ogłoszenie ratingu sprawiło, że oprocentowanie litewskich obligacji wzrosło o około 3%, co jest znacznym wzrostem kosztu obsługi długu publicznego.
Wykres 2. Rozpiętość stóp zwrotu dla 10-letnich obligacji litewskich

Źródło: Lithuania Government Bond 10y, http://www.tradingeconomics.com/lithuania/
government-bond-yield, (data dostępu: 20 czerwca 2014).

Następny wykres obrazuje reakcje rynku po pierwszym od początku kryzysu podniesieniu ratingu Litwy w kwietniu 2013 r. z poziomu BBB do BBB+ przez agencję Fitch Ratings19. Skok oprocentowania obligacji nie jest tak znaczny (ok. 1%), jednak nadal jest
zauważalny. Obydwa wykresy potwierdzają tezę o tym, że sygnały
wysyłane przez agencje ratingowe są uwzględniane przez inwestorów, więc mają również bezpośredni skutek dla ocenianych państw.
18 
Rating: Lithuania Credit Rating, http://countryeconomy.com/ratings/lithuania (data dostępu: 20 czerwca 2014).
19 Rating: Lithuania Credit Rating, http://countryeconomy.com/ratings/lithuania (data dostępu: 20 czerwca 2014).
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Wykres 3. Rozpiętość stóp zwrotu dla 10-letnich obligacji litewskich

Źródło: Lithuania Government Bond 10y, www.tradingeconomics.com/lithuania/government-bond-yield, (data dostępu: 20 czerwca 2014).

Zgodnie z definicją władzy ideologicznej musi ona mieć rzeczywiste oddziaływanie na postawy czy decyzje podległych jej podmiotów. Wzrost lub spadek oprocentowania obligacji państwowych
jest bardzo silnym sygnałem dla prowadzonej polityki gospodarczej,
gdyż oznacza odpowiednio konieczność przeznaczenia dodatkowych zasobów na obsługę długu publicznego lub możliwość zaoszczędzenia i tańszego dostępu do dalszych kredytów. Przy tak
znacznej wrażliwości spreadów jak w przypadku litewskich obligacji
podczas kryzysu rządzący nie mogą zignorować ratingów. Jednak
dopiero pokazanie bezpośredniego przykładu decyzji politycznych,
których celem jest realizacja polityki finansowej promowanej przez
Wielką Trójkę może w przekonujący sposób potwierdzić postawioną
w tym artykule tezę.
Potwierdzenie roboczej hipotezy artykułu można znaleźć w argumentacji Banku Litwy (bank centralny) w kwestii przystąpienia
kraju do strefy euro. Przyjęcie wspólnej waluty jest warunkiem przystąpienia do Unii Walutowej i Gospodarczej, jednak następuje dopiero w momencie spełnienia wszystkich kryteriów konwergencji.
Kiedy Litwa wstępowała do Unii Europejskiej w 2004 r., wspólna
waluta nie wzbudzała większych kontrowersji i wydawała się nieść
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głównie zalety, związane z obniżeniem kosztów transakcyjnych
oraz wzrostem wiarygodności państw jako emitentów papierów
wartościowych. Postrzeganie tego zagadnienia zmieniło się kardynalnie po doświadczeniach ostatniego kryzysu gospodarczego,
który w Europie przerodził się w kryzys zadłużeniowy. Euro okazało się nieść również zagrożenia, związane z efektem rozlewania
się – zadziałało jako kanał transmisji recesji z krajów zagrożonych
bankructwem do stabilniejszych gospodarek. Większość ekonomistów zgadza się, że dla wielu państw strefy euro ten kryzys nie
byłby aż tak dotkliwy, gdyby nadal posługiwały się własną walutą
i posiadały samodzielność w kreowaniu polityki monetarnej20.
Wątpliwości związane z wejściem do strefy euro po doświadczeniach kryzysu wywołały w wielu państwach dyskusje co do najlepszego momentu zrezygnowania z waluty krajowej lub w ogóle odejścia od tego pomysłu21. Władze Litwy ani na moment nie
zrezygnowały ze scenariusza jak najszybszego przyjęcia euro22 .
W końcu 2013 r. Bank Litwy przygotował raport, w którym dokonał ilościowej oceny wpływu wprowadzenia euro na gospodarkę
litewską. W podstawowym scenariuszu bazując na doświadczeniach Estonii i Łotwy przyjęto założenie, że po ogłoszeniu decyzji o przystąpieniu do strefy euro rating Litwy wzrośnie z poziomu BBB do A. Dzięki temu średnie oprocentowanie obligacji
rządowych spadnie o 0,8%, zaś koszt pożyczek finansowych dla
20 Patrz R. A. De Santis, The Euro area sovereign debt crisis: safe haven, credit
rating agencies and the spread of the fever from Greece, Ireland and Portugal,
Working Paper Series No. 1419, Frankfurt am Main 2012.
21 Również w Polsce toczy się taka dyskusja. Patrz np. Czy Polska powinna
przystąpić do strefy euro? Raport Instytutu Misesa, Warszawa 2013; K. Bień,
Do mariażu ani strefa euro, ani Polska nie są gotowe, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/do-mariazu-ani-strefa-euro-ani-polskanie-sa-gotowe/ (data dostępu: 20 czerwca 2014).
22 W momencie pisania artykułu już było wiadomo, że Litwa przystąpi
do strefy euro 1 stycznia 2015 r. Lithuania and the euro, http://ec.europa.
eu/economy_finance/euro/countries/lithuania_en.htm (data dostępu:
20 czerwca 2014).
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sektora prywatnego zmniejszy się o 0,5%. Przyniosłoby to w latach 2015–2022 oszczędności na poziomie państwa w wysokości
0,4–1,6 mld LTL (w zależności od metody szacowania), a w sektorze
prywatnym 1,6–2,3 mld LTL23.
Powyższy przykład dobitnie pokazuje, jak duże znaczenie jest
przywiązywane do ocen przyznawanych przez najważniejsze
agencje ratingowe. Nawet w tak kontrowersyjnej kwestii jaką jest
przyjęcie euro w okresie wychodzenia z głębokiego kryzysu gospodarczego istotnym kryterium przy podejmowaniu decyzji jest
dążenie do zrealizowania modelu promowanego przez Wielką
Trójkę24. Jest to jednak tylko jedno studium przypadku, dlatego
w dalszych badaniach warto przeanalizować zasięg władzy ideologicznej agencji ratingowych, zwłaszcza w odniesieniu do większych i silniejszych gospodarczo państw.
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Anarchokapitaliści a problem zniesienia państwa

Wstęp
Anarchokapitalizm jest radykalnym odłamem filozofii i ideologii
libertariańskiej. Nazwa tej ideologii, mogąca wydać się dość egzotyczną dla osoby stykającej się z nią po raz pierwszy, jest zbitką
dwóch wyrazów – „anarchia” i „kapitalizm”, co wskazuje na to, że jej
zwolennicy postulują połączenie postulatów zniesienia państwa
przy zachowaniu systemu kapitalistycznego, który miałby być krępowany i wypaczany przez sam fakt istnienia państwa. Anarchokapitalizm postrzega się raczej jako radykalny odłam nurtu zwanego
libertarianizmem, niż jako jedną z wersji ideologii anarchistycznej
kojarzonej raczej z myślą lewicową i komunistyczną. Zyskuje ona
w społeczeństwie pewne poparcie, zwłaszcza wśród ludzi młodych, studentów. Czołowymi twórcami, różniących się między
sobą, koncepcji anarchokapitalistycznych są Murray N. Rothbard,
David D. Friedman i Hans-Herman Hoppe. Pierwszy, nieżyjący – był,
a dwaj kolejni – są, wykładowcami amerykańskich uniwersytetów.
Są również autorami podręczników z pogranicza ekonomii, socjologii i filozofii politycznej oddziałujących na uczącą się młodzież i ich
następców na uniwersyteckich katedrach, czy w libertariańskich instytutach. Cieszą się oni w środowiskach radykalnie wolnościowych
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statusem autorytetów, wręcz ikon wyznawanej ideologii. Chciałbym w niniejszym artykule, na podstawie analizy poglądów tej trójki
myślicieli, zastanowić się, czy rzeczywiście ich postulat zniesienia
państwa poprzez zaprowadzenie niczym nie skrępowanej gospodarki rynkowej ma sens i solidne oparcie. Czy w ogóle ich koncepcje
rzeczywiście prowadzą do zniesienia państwa? Czy zaproponowali
oni realną alternatywę dla jego istnienia?
Libertarianizm to – najprościej rzecz ujmując – filozofia, która w centrum stawia wolność człowieka. U jej fundamentu leży teza o odwiecznym konflikcie państwa z wolnością jednostki. Każdy człowiek
ma prawo działać i dysponować swoją własnością (w której posiadania wszedł właściwie – zawłaszczył, wytworzył lub nabył od innych) w sposób ograniczony jedynie wolnością drugiego człowieka.
To przekonanie oznacza sprzeciw wobec modelu państwa socjalistycznego, opiekuńczego czy militarystycznego.
Według przedstawiciela nurtu, Karla Hessa, libertarianizm to:
„pogląd, że każdy człowiek jest absolutnym posiadaczem swego
życia, z którego może korzystać, jak uzna za stosowne; że wszystkie
społeczne działania człowieka powinny być dobrowolne; że szacunek do podobnego i równoprawnego posiadania przez każdego
innego człowieka swego życia, a co za tym idzie, również własności i owoców tego życia, stanowi podstawę etyczną społeczeństwa
godnego człowieka i otwartego. Zgodnie z tym poglądem jedyną funkcją prawa czy rządu jest zapewnianie tego rodzaju obrony
przed przemocą, którą jednostka, gdyby miała po temu wystarczające środki, zapewniłaby sobie sama”1. Polemicznie [libertarianizm]
„można (…) nazwać konserwatyzmem bez duszy, nie tylko dlatego,
że odmawia wierze religijnej centralnego miejsca przyznawanego
jej przez konserwatyzm, ale również dlatego, że wiele nurtów myśli
1 B. Miner, Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu. Osobiste spojrzenie, Poznań 1999.
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libertariańskiej sprzyja atomizmowi”2. Tomasz Teluk pisze: „libertarianizmu to minimum władzy podporządkowanej bezwzględnej ochronie praw własności i wolności osobistej”3; uważa też go za jedyny nurt
wywodzący się z tradycji liberalizmu klasycznego, odróżniający się
od liberalizmu, bądź konserwatyzmu czy anarchizmu, elementami
krytyki państwa4.
Często libertarianizm uznaje się za skrajną odmianę leseferyzmu
i neoliberalizmu5. Jest to prawdą tylko częściowo, gdyż choć poglądy libertarian rzeczywiście zostały w znacznej mierze ukształtowane
przez XIX-wiecznych leseferystów (jak J. B. Say, F. Bastiat, G. de Molinari, L. von Mises), to odrzucają oni ich utylitarystyczne spojrzenie
na gospodarkę6, (tj. takie, wedle którego kapitalizm uznany jest za system najlepszy ze względu na jego najwyższą ekonomiczną efektywność). Kładą oni nacisk raczej na aspekty tego systemu7, wynikające
z przyrodzonej wolności człowieka. Od neoliberałów (jak M. Friedman, J. Buchanan) odróżnia ich przede wszystkim bardziej wolnorynkowy stosunek do gospodarki (neoliberałowie zwykle dopuszczają
ograniczoną działalność państwa, stąd ich krytyka przez libertarian,
szczególnie anarchokapitalistycznych, jak np. David Friedman, który
swojego ojca Miltona nazywa „umiarkowanym socjaldemokratą” czy
Hans Hoppe, który o F. A. Hayeku mówi, że jego poglądy sytuują go
na prawym skrzydle socjaldemokracji8), odrzucają też libertarianie laborystyczną teorię wartości, na której bazują liberałowie, a także mają
znacznie szersze spectrum zainteresowań, które – oprócz gospodarki
– rozciągają także na kwestie filozoficzne, społeczne i polityczne.
2 
Ibidem.
3 T. Teluk, Libertarianizm. Teoria Państwa, Warszawa 2006, s. 13.
4 
Ibidem, s. 16.
5 J. Bartyzel, Libertarianizm, [w:] Encyklopedia Białych Plam, T. XI Le-Ma, Radom 2003, s. 94.
6 
Ibidem.
7 M. N. Rothbard, O nową wolność. Manifest libertairiański, Warszawa 2007.
8 H. H. Hoppe, Demokracja…, s. 252.
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Libertarianizm nie jest nurtem jednolitym. Obok opisywanego
anarchokapitalizmu, drugim podstawowym jego odłamem jest minarchizm (którego przedstawicielami są Robert Nozick, czy A. de Jasay). Minarchiści optują za utrzymaniem instytucji państwa minimum
(państwa, któremu przypisana jest ograniczona ilość zadań, zwykle
związanych z obronnością, polityką zagraniczną, prawodawstwem,
sądownictwem, porządkiem wewnętrznym, itd.). Bardziej szczegółowy podział nurtów w ramach libertarianizmu przedstawia J. Bartyzel9;
obok anarchokapitalizmu i minarchizmu, wymienia także: obiektywizm Ayn Rand, libertarianizm chrześcijański, konserwatyzm indywidualistyczny i anarchizm indywidualistyczny. Trudno określić, czy
podział ten jest idealny i całkowicie precyzyjny, z pewnością dodać
do niego trzeba tzw. lewicowy libertarianizm i agoryzm.

Murray Rothbard
Murray Newton Rothbard (1926–1995) był nazywany „Mister Libertarian”, to on jest twórcą nazwy „anarchokapitalizm”, jego prace stanowią kanon anarchistycznego libertarianizmu. Jak sam wspomina,
z początku był typowym wolnorynkowym republikaninem. Z czasem zradykalizował swoje poglądy i fascynacje ze Spencera, Paine’a i Jeffersona przerzucił na anarchoindywidualistów, jak Spooner
i Tucker. Obóz prawicowy z kolei, ewoluował w odwrotnym kierunku i w centrum jego programu, zamiast obrony wolności jednostki
przed państwem, pojawiła się troska o silny „konserwatywny” rząd,
walczący o obronę tradycyjnych wartości i prowadzący imperialistyczno-militarystyczną politykę zagraniczną. Stąd, nie zmieniając
– jak twierdzi – poglądów ze „skrajnej prawicy”, znalazł się na pacyfistycznej „skrajnej lewicy”10. Przez krótki okres, pod koniec lat
pięćdziesiątych, był także związany z ruchem Ayn Rand.
9 J. Bartyzel, W gąszczu liberalizmów, Lublin 2004.
10 M. N. Rothbard, Wyznania prawicowego liberała, http://liberalis.pl/2007/03/12/
murray-rothbard-wyznania-prawicowego-liberala/.
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Największy wpływ na młodego Rothbarda odcisnęło uczestnictwo w seminarium Ludwika von Misesa. Efektem tych prac było napisanie traktatu ekonomicznego Man, economy and state i Power and
the Market. Government and the Economy, gdzie przedstawił wnioski
prowadzące do odrzucenia wszystkich form interwencji publicznej
i samego państwa.
Ludwig von Mises stwierdził, że program liberalizmu, gdyby streścić go w jednym słowie, brzmiałby: „własność”11. Bez prawa własności
nie może istnieć jakiekolwiek inne prawo człowieka12. Z natury ludzkiej wynika dalej prawo do samoposiadania i dysponowania własnym
ciałem13, a że człowiek nie może żyć nie posiadając niczego, ma także
swobodę posiadania i dysponowania tym, co zawłaszczył, nabył, bądź
wyprodukował (nawiązanie do teorii Johna Locke’a). Fundamentem
rothbardiańskiej filozofii jest tzw. „aksjomat o nieagresji”, którego
istotą jest zakaz naruszania wolności lub własności drugiego człowieka14. Tym samym, pozwala człowiekowi działać w jakikolwiek sposób,
nawet „niemoralny”, o ile nie narusza wolności innych. Uzasadnieniem
przyjęcia tego aksjomatu jest prawo do własności, do którego sprowadza się w zasadzie cała idea libertariańska. System oparty jest także
na całkowitej swobodzie kontraktów15. Wykluczona jest karalność
tzw. „przestępstw bez ofiary”, jak prostytucja czy zażywanie narkotyków. Murray Rothbard uznawał, że prawo własności wywodzi się
z prawa naturalnego, którego korzeni upatrywał w klasycznej myli
europejskiej (Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu, hiszpańskich średniowiecznych scholastyków). Krytykował tym samym uzasadnienia
emotywistyczne (odwołujące się do uczuciowego związku z rzeczą,
która znajduje się w jego władaniu) i utylitarystyczne (wykazujące,
11 L. von Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej, Kraków 2001, s. 17.
12 
O nową…, s. 68–70.
13 
Ibidem, s. 51–62.
14 
M. N. Rothbard, O nową wolność. Manifest libertariański, Warszawa 2007, s. 45.
15 
Ibidem, s. 99.
42

Anarchokapitaliści a problem zniesienia państwa

że brak ograniczeń dla prawa własności jest korzystny ekonomicznie).
Amerykanin był indywidualistą – odrzucał wszelki kolektywizm i postrzegał społeczeństwo jako zbiór powiązanych ze sobą jednostek16.
Uznawał jednak istnienie naturalnych różnic między ludźmi oraz
konieczność życia w społeczeństwie jako dobrowolnej organizacji
współpracujących Państwo było dla Murraya Rothbarda głównym
wrogiem, bo opierało się na stałym łamaniu prawa do samoposiadania; na swoje funkcjonowanie wymagając pieniędzy z podatków,
których pobór narusza prawo własności. Za ograniczanie wolności
człowieka uznawał zresztą nawet wymóg szacunku dla symboliki
państwowej. Instytucja państwa to – w jego retoryce – „mafia”, groźniejsza od zwykłych przestępców ze względu na stwarzanie pozorów
legalizmu dla swoich działań17 i niemożliwość obrony przed nią jako
instytucją posiadającą monopol na sądownictwo, ochronę i stosowanie przemocy na danym terenie18. Był zwolennikiem teorii powstania państwa w drodze podboju. Za Oppenheimerem wyróżniał dwa
środki zdobycia bogactwa: ekonomiczne (uprawnione) i polityczne
(oparte na grabieży); państwo stanowi więc organizacją środków
politycznych, dzielącą społeczeństwo na dwie klasy: beneficjentów
i płatników podatków19. Istnienie państwa uzasadniane jest dzięki
odwiecznej propagandzie uzależnionych od rządu intelektualistów20.
Państwo wywołując w ten sposób poczucie winy w razie ewentualnego buntu broni się przed oporem wewnętrznym, wywołując poczucie
zagrożenia u swoich obywateli ze strony tak zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Uzasadnia zwiększanie środków na obronę podsycaniem
zagrożenia ze strony sąsiadów lub koniecznością zaatakowania ich21.
16 
Ibidem, s. 62–65.
17 M. N. Rothbard, Anatomia państwa, [w:] Egalitaryzm…, s. 95–97.
18 
O nową…, s. 71–82.
19 
Anatomia…, s. 98–101; a także: M. N. Rothbard, Interwencjonizm, czyli władza
a rynek, Chicago–Warszawa 2009, s. 17–19.
20 
O nową…, s. 82–103.
21 
Anatomia…, s. 124–126.
43

Kamil Pindel

Rothbard uważał, że każda funkcja państwa może być lepiej
i taniej zapewniona na wolnym rynku, przez konkurujące firmy
prywatne. Ekonomista dostrzegał sprzeczność w tym, że państwo,
by chronić ludzi, narusza w tym celu ich bezpieczeństwo, choćby
poprzez „grabież” w podatkach albo częste łamanie swobód obywatelskich przez funkcjonariuszy państwowych służb. Broniąc się
przed zarzutami o ryzyko anarchii, jaka miałaby wystąpić w wyniku
realizacji jego koncepcji, za niemożliwe uznawał wyeliminowanie
stanu „anarchii”, gdyż takowa i tak musi istnieć między poszczególnymi państwami. W postulowanym przez niego systemie każdy
obywatel wybierałby dowolną agencję ubezpieczeniową zajmującą się ochroną oraz usługami policyjnymi i płaciłby za odpowiedni
– jego zdaniem – zakres ochrony22. Autor Ekonomii wolnego rynku
zakładał, że ryzyko konfliktów między agencjami ochrony byłoby
niwelowane ich dużym kosztem, a nawet gdyby do nich doszło,
byłyby one na mniejszą skalę, niż te pomiędzy państwami23. Również system sądownictwa byłby oparty na dobrowolności i rynkowej konkurencji między systemami; libertarianin odrzucał tu pogląd
Roberta Nozicka o nieuchronnym zdobyciu monopolu przez jedną
z agencji i przekształcenia się jej w państwo24. Problem z nieakceptowaniem wyroku przez stronę (bądź wydaniem innego wyroku
przez sąd agencji do której należy druga strona, niż przez jego),
miałby być rozwiązany przez system sądów apelacyjnych. Byłyby
to sądy cieszące się powszechnym autorytetem (zdobytym dzięki
uznaniu dla ich wyroków na rynku sądownictwa) i Murray Newton
Rothbard optymistycznie zakładał, że możliwość apelacji i przyjęcie
zasady „dwa wyroki są wiążące” usunęłoby problemy z egzekucją
wyroków25. W ostateczności, jednostka uporczywie nierespektująca
prawa, byłaby skazana na społeczny ostracyzm. Myśliciel zakładał
22 
O nową…, s. 275–283.
23 
Ibidem, s. 281–282.
24 
Anarchia…, s. 31–41.
25 
Ibidem, s. 288–289.
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zatem optymistyczną wizję ludzkości, wedle której notoryczni recydywiści, osoby popełniające szczególnie społecznie piętnowane
przestępstwa należą do niegroźnego marginesu, który nie zakłóciłby
funkcjonowania systemu opartego w istocie o społeczny konsens,
o instytucje mogące ferować wyroki i dysponować przemocą tylko
na mocy prywatnej umowy między stronami. Nie wiadomo na jakiej
podstawie zakładał również, że prawo apelacji byłoby w stanie usunąć te problemy. Jak się wydaje, marginalizował tu problem powstawania silnych i dużych grup, które nie chciałyby dobrowolnie stać
się częścią systemu prywatnej sprawiedliwości, nie przejmując się
społecznym ostracyzmem i dysponując siłą „mafijną”, „groźniejszą
niż tradycyjne” państwo, z którym walczył.
Pojawia się pytanie, na jakiej podstawie stworzyć system prawny w społeczeństwie libertariańskim, w którym nie ma parlamentu
zajmującego się legislacją, ani sądu najwyższego zapewniającego
ostateczną interpretację prawa. Libertariańskie społeczeństwo
miałoby przyjąć za główną zasadę wolność jednostki od agresji
na swoją osobę i własność. W tym celu miałoby w drodze konsensualnej przyjąć „Konstytucję” – zbiór naczelnych zasad kierujących
stanem bezpaństwowym, opartym o zasady ideologii radykalnego
libertarianizmu. Nie byłaby to jednak spisana na wzór amerykański
konstytucja, która wedle Rothbarda nie spełniła swojej roli. Podstawą dla sądów byłby Kodeks – w którym zawarte byłoby prawo
cywilne oparte na praktyce obrotu, zapewniające ekonomiczną
efektywność dokonywanych transakcji, „oczyszczone” z elementów
etatystycznych. Rothbardiański Kodeks zawierałby przepisy gwarantujące nienaruszalną własność, swobodę kontraktów i przepisy o egzekucji. Cały system prawny byłby w istocie zredukowany
do prawa prywatnego. Nie byłoby państwowego ustawodawstwa,
propaństwowych interpretacji sądów, ani wiążących precedensów
(system common law według ideologa libertariańskiego również
w istocie polegał na utrwalaniu propaństwowej linii orzeczniczej
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państwowych sądów)26. Za historyczny przykład funkcjonowania
systemu prawnego bliskiego libertariańskiemu Amerykanin podaje średniowieczną Islandię27. Murray Rothbard nie chce narzucać
wszystkim państwom swojego systemu, zakłada jednak, że powstanie społeczeństwo, które w jakiś sposób, dobrowolnie zgodzi się
na w pełni libertariański system gospodarczy. To założenie nigdy
w Europie nie nastąpiło i sądząc po znikomym poparciu dla tego
tupu pomysłów, raczej nie ma racji bytu.
Ponadto libertarianin ostro przeciwstawiał się jakiemukolwiek
zewnętrznemu przymusowi wobec jednostki, jak: pobór do wojska,
przymusowe leczenie czy obowiązek obecności w sądzie28. Pogląd
o ograniczeniu praw człowieka do praw własności rozszerzał również na kwestię wolności słowa, która niemożliwa jest w sytuacji,
gdy do państwa należą media, czy też prawo do koncesjonowania
ich działalności. Sprzeciwiał się też zakazywaniu pewnych działalności z przyczyn moralnych, takich jak prostytucja, hazard czy pornografia. Ekonomista opowiadał się za prywatyzacją oświaty i instytucji prowadzących politykę społeczną i zdrowotną. W kwestiach
pomocy ubogim mówił o jej zgubnych skutkach w przypadku stosowania jej przez państwo, a także podawał przykłady efektywnej
pomocy potrzebującym przez prywatne osoby i organizacje29. Stał
na stanowisku powrotu do pieniądza kruszcowego o realnej wartości, a także nakazu pełnego pokrycia kredytów udzielanych przez
banki w ich oszczędnościach30.
W kwestiach polityki zagranicznej Rothbard opowiadał się za powrotem USA do XIX-wiecznego izolacjonizmu, uznając neokonserwatywny imperializm i militaryzm za kolejny pretekst rządu do powiększenia swojej władzy poprzez zwiększanie podatków na cele
26 
Ibidem, s. 289–294.
27 
Ibidem, s. 298–305.
28 
Ibidem, s. 111–129.
29 
Ibidem, s. 187 i nast.
30 
Ibidem, a także: Ekonomia…
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wojenne i ograniczenia swobód osobistych poprzez coraz to nowe
regulacje w sferze bezpieczeństwa. Z tego powodu na pewnym etapie
życia zwrócił się ku skrajnej, antywojennej lewicy. Rothbard uznawał
nawet, że Stany Zjednoczone w drugiej połowie XX w. prowadziły
politykę zagraniczną bardziej agresywną od Związku Radzieckiego31.
Pytany o perspektywy na realizację swoich idei odparł: „Libertarianizm ostatecznie zwycięży, ponieważ tylko i wyłącznie on jest zgodny
z naturą człowieka i świata. (…) Libertarianizm zwycięży ponieważ
jest prawdziwy, a prawda w końcu zwycięży”32. Toteż mimo zarzutów wobec jego niespójności systemu, które nawet laikowi wydają
się ewidentne na pierwszy rzut oka, zachowywał niezłomna wiarę,
w to czemu się poświęcił. Kwestionując sens istnienia państwa angażował się w działalność polityczną, tworząc m.in. Partię Libertariańską
w Stanach Zjednoczonych.

David Friedman
Dawid D. Friedman (ur. 1945) jest synem słynnego laureata Nagrody
Nobla w dziedzinie ekonomii – Miltona Friedmana. Młody Friedman
jest dużo radykalniejszy w poglądach od swego ojca, jest radykalnie
anarchistycznym libertarianinem, uznającym, że wolny rynek jest
w stanie sprawnie zapewnić wszystkie możliwe usługi33. Najważniejszym dziełem Dawida Friedmana jest Machinery of Freedom. Guide
to a Radical Capitalism34, w którym próbuje przekonać czytelnika
o możliwości wprowadzenia mechanizmów wolnościowych w dzisiejszym społeczeństwie. Jego poglądy różnią się od Murraya Rothbarda
dość znacznie, ponieważ wywodzą się z dwóch odmiennych szkół
ekonomicznych – Rothbard to „austriak”, Friedman to „chicagowiec”.
31 
O nową…, s. 333 i nast.
32 
Ibidem, s. 395.
33 
Libertarianizm…, s. 166–167.
34 D. D. Friedman, Machinery of Freedom. Guide to a Radical Capitalism, La Salle 1989.
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Sam pisze o sobie, że w dziedzinie ekonomii jest liberałem w typie
Adama Smitha, bądź „goldwaterowskim” konserwatystą35. Libertarianizm pojmuje jako „życie po swojemu” i pozostawienie „samemu
sobie” przez państwo36.
Podstawą postulowanego przez myśliciela systemu jest również
instytucja własności; wskazuje on ją jako niezbędną z dwóch powodów: pierwszym jest rzadkość zasobów i konieczność wyboru: komu,
i w jaki sposób, one przysługują; drugim zaś fakt, że każdy z ludzi
zmierza do innych celów i niemożliwym jest określenie jednolitego
celu przez instytucje polityczne unifikujące cele dla wszystkich37.
Ekonomista odpiera zarzut, że nieskrępowany wolny rynek prowadzi
do szkodliwego monopolu, uzasadniając, że szkodliwy dla gospodarki
monopol może powstać jedynie przy wsparciu rządu38 (był przeciwny jakiemukolwiek prawu ograniczającemu powstawanie monopoli).
David Friedman postuluje, by państwo wycofało się ze świadczenia
jakiejkolwiek działalności i zrezygnowało z penalizacji przestępstw bez
ofiary (sprzedaż narkotyków, pornografia, prostytucja). Jako priorytety
dla amerykańskiego rządu wskazał wycofanie się z polityki antynarkotykowej, rezygnację z państwowego systemu oświaty i przywrócenie
pełnej swobody kontraktów39. Uznaje za racjonalne, z ekonomicznego punktu widzenia, wprowadzenie pełnej swobody imigracji40.
W przeciwieństwie do Rothbarda nie stosuje w swoich pracach argumentów z dziedziny moralności. Wolny rynek jest dobry, bo służy
zyskowi ekonomicznemu, a prywatne instytucje funkcjonują lepiej niż
publiczne. Istnienie państwa jest zatem przeciwne utylitarnie pojętej
maksymalizacji bogactwa przez ogół. Uważa obawy przed użyciem
35 
Ibidem, s. XIII.
36 
Ibidem, s. XVII–XVIII.
37 
Ibidem.
38 
Ibidem, s. 30–45
39 
Wywiad z Davidem D. Friedmanem, http://wgogloza.com/wolnosciowa-biblioteka/wywiad-z-davidem-d-friedmanem/.
40 
Machinery…, s. 69–71.
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wolności przeciw zasadom moralno-religijnym, obok chęci władzy
i zysku, za największe zagrożenie dla wolności. W swoich pracach
Friedman obejmuje analizą ekonomiczną tak rozmaite dziedziny
życia, jak prawo, rynek polityki, przestępstw, wypadki, altruizm oraz
miłość i małżeństwo41.
Ekonomista zafascynowany jest systemem prawnym średniowiecznej Islandii, jego idea to rozszerzenie i modyfikacja ustroju tego kraju
z lat 930–126242. W Islandii – podobnie jak w wielu innych systemach
prawnych doby średniowiecza – dominowało prawo prywatne, odpowiedzialność cywilna sprawcy była rozciągnięta także na sprawy
karne. Świadczyć może o tym choćby fakt, że cały zakres odszkodowania za zabójstwo przypadał rodzinie ofiary, podczas gdy w Anglii,
część należała się władcom ziemskim i koronie. W Islandii zatrudniony
był tylko jeden stały rządowy urzędnik, stanowiska w parlamencie
podlegały normalnemu, rynkowemu obrotowi, element stałej władzy
ograniczony był do minimum. Sądy opierały się na arbitrażu prowadzonym przez osoby zaufane społecznie. Nie istniały instytucje władzy
wykonawczej. Egzekucja prawa należała do wygranego, miał on (także
w prawach karnych) roszczenie do przegranego o odszkodowanie.
W razie odmowy skazany zostawał banitą. Słabsza jednostka mogła
zbyć swoje prawo do zadośćuczynienia komuś silniejszemu. Friedman
postrzega ten system prawny jako skuteczny i efektywny ekonomicznie, powołuje się na relacje tamtych czasów, wedle których gwarantował on mieszkańcom wyspy na Północy względne bezpieczeństwo.
Uznaje za możliwe wprowadzenie jego elementów do dzisiejszego
systemu prawnego, poprzez: zamianę przestępstw karnych na cywilne, kary więzienia na grzywnę, uczynienie praw ofiary zbywalnymi,
zezwolenie na ścigania przestępców przez osoby prywatne43.
41 D. D. Friedman, Ukryty ład. Ekonomia życia codziennego, Warszawa 2008.
42 
Machinery…, s. 201–208; a także: D. Friedman, Prywatne tworzenie i egzekwowanie prawa, http://liberalis.pl/2007/06/16/david-friedman-prywatnetworzenie-i-egzekwowanie-prawa/
43 
Aneks B, [w:] Prywatne tworzenie…
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System prawny proponowany przez Friedmana nie jest jednak odwzorowaniem islandzkiego. Wedle jego koncepcji, bezpieczeństwo
byłoby zapewniane przez konkurencyjne agencje; ekonomista odpiera zarzuty dotyczące ryzyka potencjalnej wojny między nimi, uznając
je za mało prawdopodobne, z powodu jej wysokiego kosztu i nieopłacalności44. Bardziej prawdopodobnym wyjściem byłyby negocjacje.
Wolna konkurencja panowałaby także wśród sądów i wybieranych
przez nie systemów prawnych45. Nie byłoby więc, jak u Rothbarda,
jednego libertariańskiego Kodeksu. Instytucje anarchokapitalistyczne
same doprowadziłyby do utworzenia efektywnego ekonomicznie
prawa. Autor Machinery of Freedom nie uważa, by anarchokapitalista
mógł w jakikolwiek sposób zaplanować ustrój i zasady prawne panujące w libertariańskim społeczeństwie. Można tylko być pewnym,
że zasady rynkowe doprowadzają do preferowania produkcji dóbr
prywatnych w stosunku do dóbr publicznych. I mimo, że Friedman nie
uważa siebie za utylitarystę, takie rozwiązania doprowadzą do efektu pożądanego przez utylitarystów, czyli pozwalającemu jednostce
wybierać rozwiązania najbardziej ją zadowalające46.
Friedman-syn w przedstawionym przez siebie projekcie dostrzega
jeden znaczący problem (co nie było obecne u poprzednika) związany z produkcją dóbr publicznych, mianowicie kwestie obrony narodowej przed agresją z zewnątrz47. Sam przyznaje, że nie jest w stanie
rozwiązać kwestii jej finansowania bez stosowania przymusu, w sposób całkowicie satysfakcjonujący. Nie uważa za możliwe przyjęcie
rozwiązania, by te usługi mogły zapewnić agencje ochrony poprzez
dobrowolne wpłaty, ani dzięki systemowi opartemu na wolontariacie.
Za cenę ochrony przed agresorem, jakim w latach siedemdziesiątych
był Związek Sowiecki, jest skłonny zaakceptować niski podatek48.
44 
Machinery…, s. 114–116.
45 
Ibidem, s. 116–120.
46 
Ibidem, s. 185.
47 
Ibidem, s. 135.
48 
Ibidem, s. 143.
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Dzisiaj właśnie upadek ZSRR oraz pewien skręt ekonomistów
w stronę poglądów libertariańskich, powoduje większe prawdopodobieństwo na zbliżenie się do systemu anarchokapitalistycznego49. Także rozwój nowoczesnych technologii pomógł w budowie
wolnościowego społeczeństwa w sieci internetowej. Jest więc nastawiony umiarkowanie optymistycznie na budowę społeczeństwa
libertariańskiego, mimo rosnących z drugiej strony zagrożeń, jak
np. polityka ekologiczna.

H ans Herman Hoppe
Hans-Herman Hoppe (ur. 1949) jest pierwszym anarchokapitalistą
wykształconym w Europie, dziś wykłada w USA bazując na ideach
Misesa i Rothbarda. Również i dla jego koncepcji podstawowym
pojęciem jest pojęcie własności oraz sposobów jej nabycia, czyli
zawłaszczenia, produkcji i wymiany. Nie można odmówić jednostce tego prawa bez popadnięcia w sprzeczność, bo musielibyśmy
także odmówić jej prawa do argumentacji, która jest nieodłącznie
związana z faktem istnienia każdej osoby50. Analizował też teorię
preferencji czasowej, stosując ją także do formy działalności rządu,
którego zinstytucjonalizowaną grabież uważa za główny czynnik
wzrostu preferencji u obywateli51. Preferencja czasowa jest występującą u ludzi tendencją do przedkładania dóbr obecnych nad
przyszłe. Gdy rośnie, to niemożliwym jest odkładanie funduszy
na inwestycje, co powoduje zahamowanie rozwoju gospodarczego.
Zjawisko wzrostu preferencji ujemnie wpływa na kondycję społeczeństwa prowadząc do wzrostu skali zjawisk zachowań społecznie
szkodliwych, jak nieodpowiedzialność, złe wychowanie dzieci, brak
49 
Wywiad…
50 
H. H. Hoppe, Etyka i ekonomia prywatnej własności, http://liberalis.
pl/2008/02/09/hans-hermann-hoppe-etyka-i-ekonomia-prywatnejwlasnosci/.
51 H. H. Hoppe, Demokracja – bóg, który zawiódł, Warszawa 2006, s. 46.
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szacunku dla własności itd. Jego poglądy sytuują go na konserwatywnym skrzydle libertarian, jego doktrynę określa się jako anarchokonserwatyzm. Hoppe podjął się krytyki ustroju demokratycznego.
Definiuje rząd jako właściciela monopolu na stosowanie przemocy i opodatkowania na danym terenie52. W zależności od tego czy
mamy do czynienia z monopolem własności publicznej czy prywatnej, rząd jest klasyfikowany odpowiednio jako demokracja bądź
monarchia. Filozof uważa za mniej szkodliwy ustrój monarchiczny,
bo mniej wpływa na wzrost preferencji czasowej. Otóż król jako monarcha ma, podobnie jak prywatny właściciel, tendencję do umiarkowanej eksploatacji swojego majątku i rozważnego inwestowania,
ze względu na długą perspektywę (zachowania majątku dla siebie
lub przekazania go następcy)53. Przywódca państwa demokratycznego przeciwnie – zarządza swoim monopolem jak dyrektor przedsiębiorstwa w gospodarce planowej, nie jest nastawiony na długofalowy zysk, a ma krótką perspektywę „wyciśnięcia” jak najwięcej
z nienależącej do niego własności w czasie trwania jego kadencji54.
Rządy demokratyczne mają szczególną tendencję do stałego rozrostu biurokracji, rozszerzania zakresu redystrybucji, wprowadzania
większego ucisku podatkowego, inflacji, zadłużenia55. Te zjawiska
wpływają z kolei na zwiększenie preferencji czasowej u jego obywateli, a w konsekwencji na tzw. proces decywilizacyjny, czyli odwrócenie zjawiska zmniejszania preferencji czasowej, akumulacji kapitału,
rozwoju ludzkości. Zwiększa się także stopień niepewności prawa
oraz dotowanie zachowań szkodliwych społecznie56. W polityce zagranicznej państwa demokratyczne mają tendencje do rozszerzania
swojej władzy i prowadzenia wojen (ze względu na niemożliwość
52 
Ibidem, s. 56.
53 
Ibidem, s. 54 i nast.
54 
Ibidem.
55 W czasach monarchii poziom opodatkowania wynosił ok. 5–10 %, obecnie
jest to ponad 50%. Por. ibidem, s. 97–114.
56 
Ibidem, s. 69–73.
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prowadzenia polityki dynastycznej)57. Państwa rozrastają się dążąc do powstania „państwa światowego”; w efekcie zmniejsza się
konkurencja między nimi, ogranicza się możliwość ludzi do zmiany
przynależności państwowej, co z kolei doprowadza do dalszego
rozrostu władzy rządu.
Hoppe jest zwolennikiem endogenicznej teorii powstania państwa; według ekonomisty, państwo powstało w wyniku zmonopolizowania funkcji sądowniczych przez osobę cieszącą się autorytetem, co uczyniło ja monarchą. System monarchiczny był typowym
dla całej Europy aż do 1914 r. (były wtedy w Europie tylko dwie republiki, jedynym mocarstwem republikańskim były USA). Ograniczone
państwo pozwalało na rozwój gospodarczy, techniczny, intelektualny i kulturalny, czego przykładem była monarchia Habsburgów.
Po końcu I wojny światowej upowszechnił się amerykański republikanizm, czyli system publicznej własności rządów. Doprowadził on
do rozwoju socjalizmu, w wersji bolszewickiej, socjaldemokratycznej
oraz konserwatywnej. Socjalizm uważa za ustrój niemoralny i nieuchronnie prowadzący do zubożenia całej ludności58. Współcześnie
powszechny ustrój socjaldemokratyczny, choć akceptuje własność
prywatną, jest oparty w ogromnej mierze na interwencjonizmie
i redystrybucji, czego Niemiec także nie akceptuje. Krytykuje także
pozornie prawicowe i wolnościowe poglądy (jak te republikańskiego kandydata na prezydenta USA – Pata Buchanana) jako mieszankę
socjalizmu z konserwatyzmem i nacjonalizmem59.
Trzeba jednak zaznaczyć, że profesor Uniwersytetu Nevada nie
jest monarchistą – uważa ten ustrój za mniejsze zło, ale jego ideałem jest system, który nazywa ładem naturalnym, uporządkowaną
anarchią, społeczeństwem prawa całkowicie prywatnego. W opisywanym przez niego świecie mogłyby istnieć rządy prywatne, wolne miasta, społeczności bezpaństwowe, przynależność do każdego
57 
Ibidem, szcz. rozdz. 5.
58 
Ibidem, s. 19–38; A także: Demokracja…, s. 177–179.
59 
Demokracja…, s. 212–214; a także: Theory…, s. 65–95.
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z nich. Odrzuca pogląd klasycznych liberałów przyznający państwu
monopol na ostateczne rozstrzygnięcia sądowe, pobór podatków,
zapewnianie bezpieczeństwa. Podobnie jak inni anarchokapitaliści
postuluje system bez monopoli, oparty na konkurencji w każdej
dziedzinie. Konkurujące agencje ochrony zapewniałyby bezpieczeństwo na odpowiednim dla każdego poziomie, niwelując konieczność samopomocy60. Nie byłoby jednego systemu prawnego
obiecującego niepewną legislację, a wiele konkurujących systemów
prawnych, dążących jednakowoż do ujednolicenia jego stosowania. Sądy państwowe zastąpiliby niezależni arbitrzy61. Do pewnego
stopnia ideałem dla Hoppego jest średniowieczna Europa, szczególnie Rzesza Niemiecka. Z dzisiejszych państw, za bliskie tego wzoru,
uznaje tylko księstwo Liechtenstein.
Hans-Herman Hoppe, w przeciwieństwie do Friedmana, próbował znaleźć sposób nawet na zapewnianie usług obrony przed
agresją z zewnątrz przez usługodawców prywatnych (nawiązując
do pomysłów de Molinari’ego). Miałyby z powodzeniem zająć się
tym agencje ubezpieczeniowe, opierając się na pojęciu warunkowego ubezpieczenia. Uważa tego typu ubezpieczenia za łatwiejsze
do wyegzekwowania niż ubezpieczenia od katastrof naturalnych62.
Należy jednak zwrócić uwagę, że instytucje, które miałyby tę ochronę zapewnić, to w pewnym sensie prywatne państwa – gdyż na terenie sobie podległym, właściciel, korzystając z przysługującego mu
z tytułu własności prawa, w istocie sprawuje monopol przemocy.
Jest to wizja podobna do średniowiecznej monarchii patrymonialnej, więc, być może, zapewnienia Hoppego, że nie jest monarchistą, ale ortodoksyjnym libertarianinem i kontynuatorem Rothbarda,
są niezgodne z rzeczywistością.
60 
H. H. Hoppe, Idea społeczeństwa prawa prywatnego, http://liberalis.
pl/2008/03/24/hans-hermann-hoppe-%E2%80%9Eidea-spoleczenstwaprawa-prywatnego%E2%80%9D/#more-532.
61 
Ibidem, s. 322.
62 
Ibidem, s. 325.
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Remedium na wszelkie wady związane z istnieniem państwa jest
secesja – przyznanie każdemu nieograniczonego prawa do wypowiedzenia posłuszeństwa rządowi centralnemu. Hoppe jest jednak
świadom, że w dzisiejszych warunkach jest niemożliwe63.

Podsumowanie
Podjąłem się próby opisania tu myśli trzech anarchokapitalistów
– popularnych myślicieli pragnących rozwiązać problem funkcjonowania radykalnego ustroju wolnorynkowego nieskrępowanego
istnieniem państwa. Łączy ich uznanie kapitalizmu za najlepszy
i jedyny system gwarantujący jednostce pełne wykorzystanie jego
własnej osoby i właściwie nabytej własności. Jednak pomiędzy opisywanymi tu osobami można dostrzec i znaczące różnice. Determinują je przede wszystkim, różne tradycje z których się wywodzą:
Rothbard i Hoppe to przedstawiciele szkoły austriackiej, a Friedman
– chicagowskiej. Austriacy twierdzą, że opierają się na wielowiekowej tradycji filozoficznej, której początków można się dopatrywać
w starożytności; syn Miltona Friedmana sięga najdalej do dorobku klasycznych ekonomistów. Różnice są widoczne też w kwestii
systemu prawa, które miałoby obowiązywać w bezpaństwowym
społeczeństwie; „Mister Libertarian” uważa za konieczne przyjęcie
jednolitego, całkowicie wolnościowego Kodeksu; Friedman opowiada się za nieograniczoną konkurencją między systemami prawnymi; w poglądach Hoppego jest podobnie – każdy może wybrać
system prawny odpowiadający jego przekonaniom. Zaś w kwestii
powstania państwa, Niemiec opowiada się za teorią endogeniczną,
dwaj pozostali za bardziej popularną egzogeniczną64. Porównując
ich nastawienie do realizacji swoich, bardzo radykalnych przecież
poglądów, największym optymistą wydaje się być autor Machinery
63 H. H. Hoppe (red.), The Myth of National Defense. Essays on the Theory and
History of Security Production, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2003.
64 
Libertarianizm…, s. 176.
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of Freedom; twierdzi on, że po upadku ZSRR jest bliżej do rozwiązania
problemu obrony narodowej, a także jego postulaty zyskują rosnące uznanie u ekonomistów. Rothbard, choć widział odejście świata
od ideałów libertariańskich, był pewien, że libertarianizm w końcu
zwycięży. Autor Demokracji. Boga, który zawiódł jest największym
pesymistą, nie ma wielkiej wiary, że rozwiązania przez niego proponowane zostaną zrealizowane w bliskiej przyszłości. Jest jednak
aktywny na polu publicznym, jego wystąpienia cieszą się dużą popularnością, wzbudzają jednak także duże kontrowersje i sprzeciw
lewicowych organizacji, ze względu na niepoprawność polityczną
i radykalną antysystemowość. David Friedman jest mniej radykalny, mimo anarchizmu, skłonił się np. do poparcia Baracka Obamy
w wyborach na prezydenta USA. Obydwaj żyjący anarchokapitaliści
podkreślają różnice między nimi i nie chcą być ze sobą utożsamiani65.
Należy wreszcie odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule tekstu: „Czy ich propozycje rzeczywiście prezentują dla istnienia państwa realną alternatywę?”
Jak powiedział kiedyś Rothbard: „utopią jest sądzić, że rząd ograniczony pozostanie ograniczonym”. Być może jest to twierdzenie
słuszne, jednak czy istnieje jakaś alternatywa na istnienie państwa?
I czy ci, którzy uważają, że tak, proponują, chociaż teoretycznie, jakieś poważne rozwiązanie? Sądzę, że nie. Według ekonomisty bowiem, musiałby istnieć jakiś rząd, który dobrowolnie zrzekł by się
swoich uprawnień uchwalając libertariański kodeks i konstytucję.
Kto jednak miałby gwarantować ich egzekwowanie, jeżeli nie istniałaby instytucja dysponująca monopolem na stosowanie przemocy
na danym terenie? Musiałaby zapanować powszechna zgoda wśród
ludzi, by utrzymywać system anarchokapitalistyczny.
Friedman sam przyznaje, że nie widzi możliwości, by zapewnić
prowadzenie polityki zagranicznej i wojennej poza państwem.
Mówimy więc o prywatyzacji wielu innych dziedzin życia, ale nie
65 D. D. Friedman, On Hoppe, www.daviddfriedman.com/Libertarian/On_Hoppe.html.
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o anarchii i likwidacji państwa w całości. Najbardziej kontrowersyjny postulat prywatyzacji sądownictwa i egzekucji prawa oraz zapewnienia bezpieczeństwa jest z kolei naznaczony historycyzmem
i utopijnym nawiązaniem do średniowiecznej Islandii. Powstaje
w tym miejscu drugie pytanie – czy mogłoby istnieć państwo, które
zajmując się obroną zewnętrzną kraju i dyplomacją wyrzekłoby się
jakiejkolwiek interwencji w bezpieczeństwo wewnętrzne?
Hoppe proponując „społeczeństwo prawa prywatnego” w istocie
mówi o rządzie, który należy do osoby prywatnej, czyli – w pewnym
sensie – powrót do koncepcji państwa patrymonialnego. To że będzie wiele konkurencyjnych prywatnych państewek nie oznacza jednak odejścia od idei organizacji państwowej, a jedynie radykalną
zmianę jego koncepcji. Hoppe nawiązuje do wizji średniowiecznej
Europy (złożonej z państw), jednakże sam mówi, że nie ma dziś widoków na jej wprowadzenie.
Po analizie idei trzech głównych anarchokapitalistów wydaje
mi się, że żaden z nich tak naprawdę nie zaproponował przekonującej koncepcji zniesienia państwa, a dwóch (H. H. Hoppe i D. D. Friedman) w istocie w ogóle nie chce jego zniesienia.
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Badanie współzależności między zmiennymi
ekonomicznymi i finansowymi

Wstęp
Analiza współzależności pomiędzy zmiennymi jest podstawą badań
ekonomicznych. Stosowanie prostych metod badania współzależności często prowadzi jednak do opisywania związków pozornych.
Wykorzystywany w teorii portfelowej Markowitza współczynnik korelacji bada jedynie krótkookresową zależność i zmienia się w czasie.
Tym samym strategie inwestycyjne stworzone na jego podstawie,
mogą nie być skuteczne w długim okresie. Negatywne skutki nieuzasadnionego upraszczania występujących między zmiennymi
związków widoczne były także w powszechnym stosowaniu krzywej Philipsa jako prezentacji możliwego wyboru między inflacją
i bezrobociem.
Niniejsza praca zawiera krótki przegląd podstawowych metod
badania współzależności zawartych w większości pakietów ekonometrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na regresję pozorną,
wywołaną przez niestacjonarność badanych zmiennych. Występowanie regresji pozornej omówiono na przykładzie cen akcji Banku
Zachodniego WBK, kursu dolara kanadyjskiego do dolara amerykańskiego oraz indeksu 250 średnich spółek londyńskiej giełdy
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papierów wartościowych. Wykorzystano notowania dzienne, a obliczeń dokonano w programie ekonometrycznym gretl.
W pierwszym rozdziale opisano podstawowe metody badania
współzależności, tj. kowariancję, współczynnik korelacji i klasyczny model regresji liniowej oraz zwrócono uwagę na konsekwencje
niestacjonarności zmiennych. W rozdziale drugim omówiono problem regresji pozornej oraz zobrazowano go na dwóch przykładach.
W rozdziale trzecim przedstawiono możliwości badania współzależności danych niestacjonarnych.

1. M etody badania współzależności
1.1 Kowariancja. Współczynnik korelacji

Podstawowym sposobem zbadania zależności między dwoma
zmiennymi jest obliczenie kowariancji, lub opartego na niej współczynnika korelacji. Kowariancję można zdefiniować jako miarę odchyleń dwóch zmiennych od ich średniej wartości w danym okresie1.
Dodatnia kowariancja oznacza jednokierunkowe zmiany badanych
stóp zwrotu, natomiast ujemna zmiany w odwrotnym kierunku. Dla
aktywów i oraz j kowariancja dana jest poniższym wzorem:
covi,j=E{[R i-E(R i)]*[Rj-E(R i )]}

Gdzie:
Ri– stopa zwrotu z instrumentu i,
E(Ri)– wartość oczekiwana stopy zwrotu z instrumentu i.

Kowariancja nie jest jednak miarą zestandaryzowaną, tym samym
decyzja czy pomiędzy badanymi występuje silny czy słaby związek
zależy od subiektywnej oceny badacza. Z tego powodu częściej stosowaną miarą jest współczynnik korelacji, który przyjmuje wartości
1 F. K. Reilly, K. C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. I, Warszawa 2001, s. 359.
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z przedziału od -1 do 1. Wartość -1 oznacza idealnie ujemną korelację, zatem wzrost wartości jednej zmiennej o 1 punkt procentowy
oznacza spadek wartości drugiej zmiennej o taką samą wartość.
Wartość równa 1 jest równoznaczna z identycznymi, liniowymi
zmianami dwóch stóp zwrotu. 0 oznacza natomiast brak korelacji
liniowej. Współczynnik korelacji dany jest wzorem:
rij= cov ij/(σi*σj)

Gdzie:
σi – odchylenie standardowe Ri,
σj – odchylenie standardowe Rj.
Ze względu na prostotę oraz łatwość interpretacji kowariancja
lub współczynnik korelacji są powszechnie stosowanymi miarami
współzależności. Wśród zastosowań można wymienić chociażby
teorię portfelową Markowitza czy późniejsze modele wyceny kapitału jak model Sharpe’a lub model CAPM. U podstaw tych modeli
leży zasada maksymalizacji stopy zwrotu oraz minimalizacji ryzyka
poprzez dywersyfikację portfela. Wybór instrumentów charakteryzujących się ujemnymi (lub niskimi dodatnimi) współczynnikami
korelacji umożliwia ograniczenie ryzyka bez zmniejszenia oczekiwanej stopy zwrotu.
Współczynnik korelacji nie jest jednak miarą pozbawioną wad.
Po pierwsze, mierzy jedynie związki liniowe, co powoduje, że bardziej złożone, nieliniowe zależności nie zostaną wykazane. Bardziej
znaczące dla wyników przeprowadzonych badań i skuteczności
opartych na nich strategii inwestycyjnych jest zmienność współczynnika korelacji. Niestałość miar powiązania stóp zwrotu istotnie
utrudnia właściwą dywersyfikację ryzyka oraz ustalenie właściwych prawdopodobieństw osiągnięcia zakładanych stóp zwrotu.
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W literaturze2 wskazuje się na wzrost wartości współczynników korelacji w okresach niestabilności na rynkach finansowych. Tym samym, zastosowana strategia nie będzie skuteczna w czasie kryzysu.
1.2 Klasyczny model regresji liniowej (KMRL)

Badanie zależności można przeprowadzić także przez oszacowanie klasycznego modelu regresji liniowej. Najprostszy model
pozwala zbadać wpływ jednej zmiennej objaśniającej (określanej
jako X) na zmienną objaśnianą Y. Możliwe jest również zbudowanie modelu regresji wielorakiej uzależniającej zmienną Y od kilku
zmiennych objaśniających. Ze względu na swoją prostotę, model
może być oszacowany za pomocą podstawowych pakietów ekonometrycznych lub arkusza MS Excel. Równanie modelu regresji
prostej przedstawiono poniżej:
Yi=β 0+β1 X i+εi,

i = 1, 2, …, n

Gdzie:
Y – wartość zmiennej objaśnianej,
Xi – wartości zmiennej objaśniającej,
β0 – wyraz wolny,
β1 – parametr strukturalny,
εi – składnik losowy,
n – liczba obserwacji.
Parametr strukturalny β1 mierzy wpływ zmiany wzrostu zmiennej
Xi o jedną jednostkę na wartość zmiennej objaśnianej Y. Wiarygodność wyników oszacowań jest tym wyższa, im dłuższa jest badana próba. Zazwyczaj przyjmuje się, że liczba stopni swobody, czyli
2 Por. W. Bieńkowski, B. Gawrońska-Nowak, W. Grabowski, Podatność polskich
rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, „Materiały
i Studia”, z. 258, NBP, Warszawa 2011 lub K. J. Forbes, R. Rigobon, No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements, „The Journal of Finance”, vol. LVII, No. 5, October 2002.
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różnicy między liczbą obserwacji i liczbą szacowanych parametrów
(df = n – (k – 1), przy czym n – liczba obserwacji, k – liczba szacowanych parametrów bez wyrazu wolnego), większa niż 30 oznacza wystarczająco liczną próbę3. Należy jednak podkreślić, że w przypadku
analizy finansowych szeregów czasowych (np. stóp zwrotów z akcji)
wymagana długość próby jest znacznie większa.
Najbardziej popularną miarą dopasowania modelu jest współczynnik determinacji R2 mierzący, jaka część całkowitej zmienności
zmiennej objaśnianej została wyjaśniona przez oszacowany model. Współczynnik przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 1, przy
czym wartości krytyczne pozwalające uznać dany model za dobrze
dopasowany do danych są uzależnione od rodzaju wykorzystanych zmiennych. Informację na temat tych wartości można znaleźć
w podstawowej literaturze ekonometrycznej, często stosowaną
wartością jest 0,9. Standardowy wzór na współczynnik determinacji
przedstawiono poniżej:
R 2=(∑(i=1)n▒〖((yi) -̂ y̅ )〗2 )/(∑_(i=1)n▒〖(yi-y̅ )〗2)
Gdzie:
(yi ) ̂ – wartości Y wynikające z modelu,
y̅ – średnia wartość zmiennej Y,
yi – rzeczywiste realizacje zmiennej Y.

W przypadku modeli KMRL występuje jednak ryzyko regresji
pozornej. Jest to sytuacja, gdy dwie niezwiązane ze sobą zmienne posiadają podobny trend. Oszacowany model regresji wskazuje
w takich przypadkach na bardzo dobre dopasowanie do danych

3 Szczegółowe informacje dot. konstrukcji modelu oraz szacowania wartości
parametrów można znaleźć m.in. w M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska (red.), Ekonometria i badania operacyjne, Warszawa 2009 lub G. S. Maddala, Ekonometria, Warszawa 2006.
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niestacjonarne, to znaczy charakteryzują się trendem deterministycznym lub stochastycznym. Szereg czasowy, na którego
wykresie widać dominujący trend wzrostowy lub spadkowy jest
szeregiem niestacjonarnym. Przykładem takiego procesu jest
przedstawiony na poniższym wykresie kurs akcji banku BZ WBK.
Proces stacjonarny, określany jako biały szum, ma stałą wartość
oczekiwaną, stałą mniejszą od nieskończoności wariancję oraz niezależną od momentu pomiaru kowariancję. Wykres takiego procesu nie pozwala wyróżnić żadnych trendów ani wahań cyklicznych.
Zasadniczo ekonomiczne (finansowe) szeregi czasowe są procesami niestacjonarnymi, ich stopy zwrotu natomiast stacjonarnymi.
Przykładem procesu stacjonarnego mogą być logarytmiczne stopy
zwrotu z akcji BZ WBK przedstawione na wykresie nr 2.
O ile występowanie wyraźnego trendu jest przejawem niestacjonarności procesu, jego brak nie jest wystarczającym dowodem
stacjonarności. Analizowany proces może charakteryzować się
niestacjonarnością w wartości oczekiwanej, co jest równoznaczne
z występowaniem trendu deterministycznego lub niestacjonarnością w wariancji, czego nie da się odczytać z wykresu cen4. W tym
celu konieczne jest przeprowadzenie tzw. testów pierwiastka jednostkowego dostępnych w większości pakietów ekonometrycznych. Jednym z popularnych testów stacjonarności jest test KPSS5,
w którym testowaniu podlega hipoteza zerowa zakładająca stacjonarność procesu przeciwko hipotezie alternatywnej zakładającej
brak stacjonarności. Jeśli statystyka testu jest większa od wartości
krytycznej, hipotezę zerową należy odrzucić, co oznacza, że analizowany proces nie jest stacjonarny. Przykładowy wynik testu6 dla
4

 ięcej informacji nt. stacjonarności zmiennych można znaleźć m.in. w M. GruszW
czyński, T. Kuszewski, M. Podgórska (red.), op. cit., s. 189–206.
5 Formalny opis testu można znaleźć w: D. Kwiatkowski, P. C. B. Philips,
P. Schmidt, Y. Shin, Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root, „Journal of Econometrics” 1992, No. 54, s. 159–178.
6 W teście zastosowano specyfikację z zerowym opóźnieniem oraz bez trendu.
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(współczynniki determinacji bliskie lub nawet większe od 0,9). Wystąpienie regresji pozornej jest możliwe, gdy badane zmienne są
Wykres 1. Przykład szeregu niestacjonarnego

Źródło: opracowanie własne, dane ze strony stooq.pl

Wykres 2. Przykład szeregu stacjonarnego

Źródło: opracowanie własne, dane ze strony stooq.pl
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poziomów cen akcji BZ WBK przeprowadzonego za pomocą pakietu
gretl przedstawiono poniżej:
Tabela 1. Wyniki testu KPSS dla zmiennej bzw
Hipoteza zerowa: proces stacjonarny.
Test KPSS dla zmiennej bzw

T = 4213
Parametr rzędu opóźnienia (lag truncation) = 10
Statystyka testu = 29,4879
10% 5% 1%
Krytyczna wart.: 0,347 0,461 0,744

Źródło: opracowanie własne

W tym przypadku statystyka testu równa 29,49 jest wyższa od wartości krytycznej równej 0,744, co potwierdza niestacjonarność procesu.
Niestacjonarność analizowanych zmiennych nie wyklucza badania ich za pomocą modelu KMRL. W tym przypadku konieczne jest
jednak sprawdzenie stacjonarności reszt. Jeśli reszty z oszacowanego modelu są niestacjonarne, to pomiędzy zmiennymi występuje
regresja pozorna. Przykład takiego modelu przedstawiono w dalszej
części pracy.

2. Przykład regresji pozornej
Celem zobrazowania ryzyka wystąpienia regresji pozornej oszacowano dwa modele KMRL ze zmienną zależną kursem akcji Banku
Zachodniego WBK. Jak pokazano wcześniej, proces jest niestacjonarny, o czym świadczy zarówno wykres zmiennej, jak i wynik
testu KPSS. W oszacowanych modelach uzależniono ceny akcji
BZ WBK od dwóch innych finansowych szeregów czasowych: kursu CAD/USD oraz indeksu giełdy londyńskiej FTSE250. Choć nie
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są to zmienne bezpośrednio związane z polskim sektorem bankowym, biorąc pod uwagę fakt, iż inwestorzy dokonują często transakcji na różnych rynkach celem dywersyfikacji portfela, pośrednia
zależność między wymienionymi zmiennymi mogłaby mieć podstawy ekonomiczne. Jak zostanie pokazane, jest to jedynie regresja
pozorna. Należy podkreślić, że KMRL bada jedynie regresję liniową,
istnienie złożonej zależności nieliniowej pomiędzy tymi zmiennymi
jest zatem możliwe. Niniejsza praca poświęcona jest jednak prostym
metodom analizowania współzależności, a badanie związków nieliniowych z wykorzystaniem m.in. testów kointegracji Johansena
lub wektorowych modeli korekty błędem wykracza poza jej zakres.
Na wykresie nr 3 przedstawiono zmienne objaśniające wykorzystane w modelu. Obecność wyraźnych trendów wskazuje na niestacjonarność obu szeregów. Statystyka testu KPSS równa 34,15 dla
kursu walutowego i 27,47 dla indeksu potwierdzają wnioski płynące
z analizy wykresów.
W pierwszym z oszacowanych modeli uzależniono kurs akcji banku BZ WBK od wartości kursu dolara kanadyjskiego, co przedstawia
poniższe równanie. Aby uwzględnić różne strefy czasowe i czas potrzebny inwestorom na przeanalizowanie płynących z rynku walutowego sygnałów, zastosowano opóźnione wartości CAD USD. Wyniki
uzyskane w modelu bez opóźnień są bardzo zbliżone do przedstawionych poniżej. Szczegółowe wyniki modeli przedstawiono
w załączniku.
Yt=161,8X(t-1)+εt, t = 1, 2, …, n

Gdzie:
Y – ceny akcji BZ WBK,
Xt-1 – wartości kursu dolara kanadyjskiego opóźnione o 1 dzień,
εt – składnik losowy.
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Wykres 3. Kurs CAD/USD oraz indeks FTSE250

Źródło: opracowanie własne, dane ze strony stooq.pl

W poniższej tabeli przedstawiono wynik testu pierwiastka jednostkowego dla reszt z modelu:
Tabela 2. Wyniki testu KPSS dla reszt z pierwszego modelu
Hipoteza zerowa: proces stacjonarny.
Test KPSS dla zmiennej uhat5

T = 4144
Parametr rzędu opóźnienia (lag truncation) = 10
Statystyka testu = 26,9608
10% 5% 1%
Krytyczna wart.: 0,347 0,461 0,744
Źródło: opracowanie własne
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Współczynnik determinacji R2 równy 78,2% wskazuje na dość dobre dopasowanie modelu do danych. Można byłoby zatem wysnuć
wniosek, że wzrost kursu CAD/USD o jednostkę powoduje wzrost
cen akcji BZ WBK o 161,77 złotych. Ze względu na niestacjonarność
reszt modelu tak się jednak nie dzieje, a wykryta zależność ma charakter pozorny.
Podobnie jest w przypadku drugiego z oszacowanych modeli danego poniższym równaniem, w którym, analogicznie jak w przypadku kursu CAD/USD, również zastosowano jednodniowe opóźnienie:
Yt=0,02X(t-1)+εt,

t = 1, 2, …, n

Gdzie:
Y – ceny akcji BZ WBK,
Xt-1 – wartości indeksu FTSE250 opóźnione o 1 dzień,
εt – składnik losowy.
Współczynnik determinacji tego modelu wskazuje na jeszcze
lepsze dopasowanie do danych, gdyż 91,2% zmienności cen akcji
BZ WBK zostało wyjaśnione przez oszacowany model. Nie badając
stacjonarności reszt, można by stwierdzić odkrycie nowej zależności
oraz opracować strategię inwestycyjną polegającą np. na zakupie
akcji BZ WBK za każdym razem, gdy zamknięcie poprzedniej sesji
na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych zakończyło się
wzrostem wartości indeksu FTSE250. Inwestor mógłby oczekiwać
zysku z około dziewięćdziesięcioprocentowym prawdopodobieństwem. Strategia najprawdopodobniej zakończyłoby się jednak
porażką, gdyż reszty z analizowanego modelu wskazują na brak
rzeczywistego liniowego związku pomiędzy tymi zmiennymi.
Na wykresie nr 4 przedstawiono reszty z obu modeli (reszty
z pierwszego modelu oznaczono linią czerwoną, z drugiego niebieską). Ich wykres znacząco przypomina wykres kursów akcji Banku Zachodniego, co wskazuje, że za zmiany cen są odpowiedzialne
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inne czynniki niż kurs dolara kanadyjskiego lub indeks FTSE250. Tym
samym nie ma podstaw do stwierdzenia, że zmiany kursu dolara
kanadyjskiego lub sytuacja na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych wpływają na kształtowanie się cen akcji banku BZ WBK.
Tabela 3. Wyniki testu KPSS dla reszt z drugiego modelu
Hipoteza zerowa: proces stacjonarny.
Test KPSS dla zmiennej uhat5

T = 4144
Parametr rzędu opóźnienia (lag truncation) = 10
Statystyka testu = 26,9608
10% 5% 1%
Krytyczna wart.: 0,347 0,461 0,744
Źródło: opracowanie własne

Wykres 4. Reszty z modeli regresji liniowej

Źródło: opracowanie własne
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3. Badanie współzależności danych niestacjonarnych
Niestacjonarność danych nie oznacza niemożności zbadania występujących między nimi powiązań. Możliwe jest sprowadzenie szeregów czasowych do stacjonarności i dalsze modelowanie lub zbadanie występowania relacji kointegrującej pomiędzy zmiennymi.
Najprostszą z metod stacjonaryzacji zmiennych jest policzenie
ich logarytmicznych stóp zwrotu. W literaturze7 podkreśla się wyższość logarytmicznych stóp zwrotu nad zwykłymi, gdyż umożliwiają
stosowanie przekształceń liniowych oraz bezpośrednie obliczanie
podstawowych statystyk opisowych (np. średnia arytmetyczna lub
odchylenie standardowe). Ponadto obliczenie logarytmów danej
zmiennej zwykle pozwala usunąć niestacjonarność w wariancji bez
utraty podstawowych informacji o procesie. Obliczenie pierwszych
przyrostów logarytmów usuwa natomiast niestacjonarność w wartości oczekiwanej, czyli liniowy trend.
Po obliczeniu logarytmicznych stóp zwrotu i potwierdzeniu stacjonarności testem pierwiastka jednostkowego, można oszacować
KMRL. Należy jednak zachować ostrożność przy interpretacji oszacowań parametrów, gdyż wykorzystywane zmienne nie są wartościami kursów akcji lub cen, lecz ich stopami zwrotu. Warto również
zaznaczyć, że model dla takich danych będzie charakteryzował się
niskimi wartościami współczynnika R2.
Możliwe jest również badanie współzależności bez usuwania niestacjonarności. W tym celu przeprowadza się tzw. test kointegracji
Engle’a i Grangera. Kointegrację można rozumieć jako istnienie trwałego związku długookresowego pomiędzy poziomami zmiennych.
Występowanie relacji kointegrującej likwiduje problemy związane
z niestacjonarnością zmiennych. W celu zbadania, czy zmienne
są ze sobą skointegrowane należy zastosować opisaną przez Engle’a i Grangera procedurę. Jej pierwszym etapem jest upewnienie
7 Por. M. Osińska, Ekonometria finansowa, Warszawa 2006, s. 22–23.
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się, że obie badane zmienne są niestacjonarne. Następnie szacuje
się model regresji liniowej dla tych zmiennych. Jeśli reszty z tego
modelu są stacjonarne, to pomiędzy zmiennymi występuje długookresowa zależność przyczynowo skutkowa8. Należy zaznaczyć,
że większość pakietów ekonometrycznych posiada narzędzia umożliwiające jednoetapowe przeprowadzenie testu Engle’a i Grangera.

Podsumowanie
Właściwe zbadanie relacji pomiędzy analizowanymi zmiennymi stanowi podstawę nie tylko strategii inwestycyjnych i prognoz wartości
wskaźników makroekonomicznych, lecz również większości analiz
o mniej ekonomicznym charakterze. W pracy przedstawiono sposoby badania zależności z wykorzystaniem współczynnika korelacji liniowej oraz klasycznego modelu regresji liniowej, jak również
wskazano na wady i zalety obu metod.
Oszacowane modele KMRL wskazały na istnienie regresji pozornej pomiędzy kursem CAD/USD i cenami akcji BZ WBK oraz wartościami indeksu FTSE250 i kursami akcji BZ WBK. Opisano również
możliwe negatywne konsekwencje wykorzystania regresji pozornej
oraz przedstawiono proste metody umożliwiające sprawdzenie, czy
odkryta zależność ma charakter pozorny.
Wstępowanie regresji pozornej nie musi oznaczać braku jakiegokolwiek związku pomiędzy zmiennymi. Możliwe jest bowiem
występowanie nieliniowych relacji kointegrujących, powiązanie
zmiennych poprzez występowanie zmiennej ukrytej wpływającej
na wartości obu badanych procesów lub występowanie zależności
nie w poziomach zmiennych, ale ich zmienności. Badanie wspomnianych związków wymaga jednak znacznie bardziej skomplikowanych modeli ekonometrycznych, dlatego też, ze względu
8 M. Majsterek, Jednowymiarowa analiza kointegracyjna, [w:] A. Welfe (red.),
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, Warszawa 2013, s. 20–30.
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na charakter oraz ograniczenia objętości, w niniejszej pracy nie
zostało ono przeprowadzone.
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Załącznik
Model 5: Estymacja KMNK,
wykorzystane obserwacje 1998-01-06:2014-02-26 (N = 4212)
Zmienna zależna (Y): bzw
Błąd
t-Studenta wartość p
Współczynnik
stand.
cad_1
161,799
1,31545 122,999
<0,00001 **
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Kryt. bayes.
Schwarza

47935,78

Autokorel.
reszt – rho1

0,999071

Źródło: opracowanie własne

74

Odch.
stand.zm.
zależnej
Błąd standardowy
reszt
Skorygowany
R-kwadrat
Wartość p
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Model 6: Estymacja KMNK,
wykorzystane obserwacje 1998-01-06:2013-11-22 (N = 4144)
Zmienna zależna (Y): bzw
Błąd
t-Studenta wartość p
Współczynnik
stand.
7,77222E207,24
<0,00001 **
FTSE250_1 0,01611
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rho1
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82,791
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43007,8
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0,00527

Źródło: opracowanie własne
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Przedsiębiorca jako interpretator rzeczywistości
– hermeneutyczny rys austriackiej szkoły ekonomii1

Pomysł ujęcia idei, jako czwartego czynnika produkcji (oprócz trzech
podstawowych, tj. ziemi, pracy i kapitału), wydaje się bardzo interesujący. O trafności takiego podejścia można by jednak mówić w sytuacji gdy za ów „czwarty czynnik” uznalibyśmy nie tylko ideę, lecz
także informację. Zarówno idea, jak i informacja są bowiem ściśle
związane z umysłem jednostkowym oraz stanowią podstawę ludzkiego działania.
W niniejszym tekście chciałbym poruszyć tematykę niezwykle
ciekawego wątku, jaki zrodził się na łonie austriackiej szkoły ekonomii. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, iż ten krótki esej
będzie ilustracją tego, jak dokonało się pewne przesunięcie w optyce niektórych z przedstawicieli tej szkoły: od zagadnienia informacji
do zagadnienia idei.

1. Friedrich Hayek – problem ekonomiczny problemem wiedzy
Rozważania należy rozpocząć od prezentacji wybranych poglądów Friedricha Augusta von Hayeka, od jego bowiem rozmyślań
1 Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach
2012–2015 jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą „Diamentowy Grant”.
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poprowadzić można ścieżkę naszego wywodu – wiodącą nas
ku twórczości dwóch przedstawicieli młodszej „generacji” szkoły
austriackiej: Izaaka Kirznera oraz Dona Lavoie. Z myśli Hayeka zaczerpniemy też aparat pojęciowy, którym będziemy posługiwać się
później (służył on zresztą z powodzeniem dwóm wymienionym wyżej myślicielom).
Powszechnie wiadomo, iż jednym z najważniejszych osiągnięć
austriackiego noblisty było sformułowanie epistemologicznego
argumentu przemawiającego za gospodarką wolnorynkową (a dokładniej: prywatną własnością środkow produkcji) podczas dyskusji
z socjalistami w latach 30 XX w. W ten sposób wzbogacił on antysocjalistyczną argumentację szkoły austriackiej, opierającą się przede
wszystkim na tezie o niemożności kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie (sformułowanej przez Ludwiga von Misesa). Swoją koncepcję tak zwanej „wiedzy rozproszonej” (dispersed knowledge) rozwijał
później w szeregu esejów składających się na oryginalną twórczość,
utrzymaną w „austriackim” duchu, lecz z wyraźnym zaakcentowaniem kwestii epistemologicznych.
Rynek, w ujęciu austriackiego noblisty, jest przede wszystkim mechanizmem koordynacyjnym działań jednostek. Gracze rynkowi wykorzystują w swoich działaniach rozproszoną między siebie „wiedzę
o okolicznościach miejsca i czasu”. Zadaniem, którego się podejmują
w tej grze, jest rozwiązanie problemu ekonomicznego, czyli wykorzystania jak najmniejszej ilości zasobów do uzyskania określonego dobra.
Ciekawa i istotna w kontekście naszych rozważań jest hayekowska
interpretacja pojęcia równowagi rynkowej. Jak zauważył, twierdzenia czystej analizy równowagowej nie dadzą się bezpośrednio zastosować do wyjaśniania relacji społecznych, chociaż samo pojęcie
równowagi ma pewne jasne znaczenie, jeśli odnosi się do działań
pojedynczej osoby2. Nie oznacza to jednak, jak można by sądzić,
że osoba znajdująca się w izolacji znajduje się w stanie równowagi
2 F. A. von Hayek, Ekonomia a wiedza, [w:] Idem: Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków 1998, s. 45.
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(co wg Hayeka jest zarówno truzimem, jak i typowym błędnym stosowaniem pojęcia równowagi), lecz oznacza, że wszystkie jej działania
pozostają we wzajemnej równowadze3. Jeśli więc zastosować pojęcie
równowagi do działań różnych ludzi, równowaga musi również polegać na wzajemnej zgodności podejmowanych przez nich działań:
„W przypadku społeczeństwa zatem możemy mówić o stanie równowagi w pewnym punkcie czasowym – lecz oznacza to tylko tyle,
że różne plany przyjmowane przez jednostki składające się na społeczeństwo są wzajemnie zgodne. Równowaga zaś, gdy tylko zaistnieje, będzie trwała dopóty, dopóki zewnętrzne dane odpowiadają
wspólnym oczekiwaniom wszystkich członków społeczeństwa”4.
Położenie akcentu na aspekcie poznawczym zagadnienia oznacza
z kolei to, iż: „Twierdzenie, że jeśli ludzie wiedzą wszystko, są w stanie równowagi, jest prawdziwe po prostu dlatego, że w ten właśnie
sposób definiujemy równowagę”5.
Z pojęciem równowagi ściśle łączy się pojęcie zmiany. Dla Hayeka zmiana oznacza po prostu zmianę danych (nawet jeśli zmiana
dokonała się w świecie fizycznym, jak np. katastrofa spowodowana
siłą wyższą)6. Co więcej – zmiana jest jedyną przyczyną powstawania
problemów ekonomicznych7, zaś życie gospodarze charakteryzuje
się nieustannymi zmianami. Rozwiązanie problemu ekonomicznego
polega zaś na zdolności do adaptacji do zmian zachodzących w konkretnych okolicznościach czasu i miejsca.
Jednakże podmiotom działającym na rynku oprócz wiedzy o „okolicznościach miejsca i czasu” potrzebny jest jeszcze inny rodzaj wiedzy. W tym miejscu ujawnia się prawdziwe znaczenie mechanizmu

3 
Ibidem.
4 
Ibidem, s. 50–51.
5 
Ibidem, s. 56.
6 
Ibidem, s. 53.
7 F. A. von Hayek, Wykorzystanie wiedzy w społeczeństwie, [w:] Idem, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków 1998, s. 94.
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cenowego i bazującego na nim rachunku ekonomicznego (zwanego
też „czystą logiką wyboru”)8.
Ostatni z niezbędnych do zaprezentowania tutaj wątków ekonomicznej myśli Hayeka stanowi koncepcja konkurencji, jako procedury
odkrywania: „Jeśli rozważymy rynek na jakiegoś rodzaju gotowe dobra konsmpcyjne i zaczniemy od sytuacji działających na nim producentów i sprzedawców, zauważymy przede wszystkim, że zakłada
się, iż znają najniższe koszty, po których można produkować dany
towar. Ta wiedza jednak (…) jest jednym z głównych przykładów odkrywania faktów wyłącznie poprzez proces konkurencji. Analogiczna
poniekąd sytuacja występuje (…) w kwestii życzeń i pragnień konsumentów, w tym również rodzajów dóbr i usług, na które wytwarzają
popyt, oraz cen, jakie są gotowi zapłacić”9.
Należy dodać, że konkurencja stanowi proces odkrywczy nie tylko
dla producentów, lecz również dla konsumentów.

2. Izaak K irzner – model przedsiębiorczości
Uważany za ekonomistę ściśle związanego ze szkołą austriacką, Izaak
Kirzner znany jest przede wszystkim jako teoretyk przedsiębiorczości.
W swoich rozważaniach na temat działającej na rynku jednostki
wyróżnił on dwa poziomy działania: poziom rynku oraz poziom indywidualnego wyboru (nazywany czasem „ekonomią Robinsona Crusoe”). Na obu poziomach o przebiegu dokonywanych przez jednostkę
działań decyduje nie tylko dążenie do mechanicznej maksymalizacji
korzyści w toku wyborów dokonywanych w określonych warunkach,
lecz również procesy interpretacji i kreowania tych warunków10.
8 
Ibidem, s. 97.
9 F. A. von Hayek, Znaczenie konkurencji, [w:] Idem, Indywidualizm i porządek
ekonomiczny, Kraków 1998, s. 109.
10 D. Lavoie, Odkrywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: kultura a Kirznerowski model przedsiębiorczości, [w:] B. Berger (red.), Kultura przedsiębiorczości, Warszawa 1994, s. 48.
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Skoro, jak pisał Hayek, równowagę, a właściwie – dążenie do równowagi, należy rozumieć jako stopniowe dostosowywanie się do siebie indywidualnych planów jednostek, to zadaniem, jakie postawił
przed sobą Kirzner polegało na wyjaśnieniu owych procesów. Ekonomię należało, zdaniem Kirznera, uzupełnić o teorię przedsiębiorczości – zarówno na poziomie wyborów indywidualnych, jak i na poziomie mechanizmów rynkowych11.
Mechanistyczna interpretacja procesu maksymalizowania korzyści – częstokroć związana z rozumowaniem w kategoriach „czystej
logiki wyboru” – oznacza, zdaniem Kirznera, pominięcie aspektu
odkrycia: „Jeśli odkrycie zyskownej okazji do zrobienia dobrego interesu skłania przedsiębiorczego człowieka do natychmiastowego
działania mającego na celu wykorzystanie tej okazji, to nie wystarczy
powiedzieć, że wykorzystał on swoje »wyczulenie« na nadarzające się okazje do dokonania tego odkrycia. Przecież nie posłużył się
w określonym celu swoim ogólnym nastawieniem, to raczej to nastawienie skłoniło go do dokonania korzystnego zakupu i sprzedaży.
Przedsiębiorczy człowiek nigdy nie myśli o swoim nastawieniu, jako
elemencie decyzji, które podejmuje”12.
Don Lavoie trafnie zauważa, iż podejście Kirznera sytuuje się pomiędzy dwoma skrajnymi stanowiskami, reprezentowanymi przez
T. W. Schultza i G. L. Shackle’a13. Pierwszy z nich postrzega przedsiębiorczość jako reakcję na istniejące okoliczności. Wydaje się, że takie
postrzeganie przedsiębiorcy jest nie tylko skrajne, lecz po prostu
nieintuicyjne – przywykliśmy bowiem określać mianem „przedsiębiorcy” jednostkę aktywną, stwarzającą sobie możliwości, nie zaś
jedynie reaktywną. Z kolei drugi z wymienionych traktuje działalność przedsiębiorczą jako czysto kreatywną i zupełnie wyabstrahowaną z zastanych realiów: „jako niezależny czynnik spontanicznie
11 
Ibidem.
12 I. Kirzner, Discovery and the Capitalist Process, Chicago 1985, s. 22–23.
13 D. Lavoie, op. cit., s. 49.
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wprowadzający nowe warunki, nie dające się przewidzieć i całkowicie niezależne od istniejących okoliczności gospodarowania”14.
„Odkrycie”, którego dokonuje przedsiębiorca, jest według Kirznera aktem reinterpretacji zastanej rzeczywistości rynkowej. Innymi
słowy, akt interpretacji jest jednocześnie aktem twórczym, wnoszącym nową jakość. Korzystając z metafory działania Robinsona
Crusoe, Don Lavoie ilustuje to w następujący sposób: „Tak więc, należałoby powiedzieć, że Robinson Crusoe, odrywszy sposób sporządzania sieci na ryby interpretuje swój świat całkowicie inaczej, aniżeli
robił to wcześniej. Wtedy pnącza stanowiły jedynie źródło kłopotów,
coś, czego trzeba unikać, aby nie utknąć w ich gąszczu, teraz są postrzegane jako możliwość osiągnięcia (…) korzyści. Jak powiadają
fenomenologowie, to nie jest tak, że postrzegamy obiektywnie istniejące przedmioty, zawsze widzimy coś jako pewien rodzaj rzeczy15.
Pnącze postrzegane jako źródło kłopotów jest czymś zasadniczo
innym, niż to samo pnącze traktowane jako materiał na sieć. »Postrzeganie« jest więc samo przez się interpretacją”16.

3. Don L avoie – próba podejścia hermeneutycznego
Don Lavoie dostrzegł, iż oferujący interesującą perspektywę model
przedsiębiorczości Izaaka Kirznera nie został przez tego autora dostatecznie uzasadniony. Dlatego też postanowił on wskazać na słabości modelu Kirznerowskiego, a także wesprzeć go, podejmując
próbę koresponencji teoretycznej z filozofią hermeneutyczną.

14 I. Kirzner, Discovery…, s. 8–9.
15 Można zaryzykować przypuszczenie, iż wypowiadając się na ten temat,
Friedrich Hayek napisałby o postrzeganiu elementów rzeczywistości jako
elementów danej klasy rzeczy. Austriacki noblista był bowiem autorem
koncepcji umysłu ludzkiego rozumianego jako system klasyfikacji. Patrz:
F. A. von Hayek, The Sensory Order: An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology, Chicago–London 1952.
16 D. Lavoie, op. cit., s. 50.
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Jak wskazuje, główną słabością teorii Kirznera jest dobór mających ją wspierać przykładów17. Handlowiec dostrzegający szansę
zrobienia interesu kojarzy się wprost z nietwórczym ujęciem mechanistycznym i niewiele można powiedzieć o jego zdolności do bycia
„wyczulonym”. Ta zdolność, czy też może nawet – właściwość, jest
zaś przecież konstytutywnym elementem teorii Kirznera. Co gorsza,
Kirzner porównuje odkrycie szansy do znalezienia dwudziestodolarowego banknotu na plaży18.
Intelektualnemu niedbalstwu Kirznera próbuje zaradzić Don Lavoie: „»Wyczulenie« oznacza więc umiejętność dostrzeżenia tego,
co i tak istnieje niezależnie od jednostki. Jeśli już porównywać przedsiębiorczość do postrzegania, to z całą pewnością jest to postrzeganie specyficznie ludzkie: postrzeganie nie tyle określonych kształtów, co rozmaitych obiektów jako konkretnych rzeczy, obiektów,
którym nadane zostało określone znaczenie. Możliwości zdobycia
korzyści dostrzegane przez »człowieka przedsiębiorczego« nie stanowią prostych kopii rzeczywistości, są one rezultatem interpretacji
dokonywanej z określonego punktu widzenia”19.
Polemizuje on także z twierdzeniem Kirznera na temat możliwości
„włączania lub wyłączania” przez przedsiębiorcę „wyczulenia” w swoim umyśle oraz tezą, iż wyczulenie nie pociąga za sobą pewnych
kosztów20. Przedsiębiorczość, a zarazem i „wyczulenie”, nie stanowią,
według Kirznera, po prostu innego rodzaju dóbr rzadkich21. Don Lavoie wskazuje jednak, że tak naprawdę nie można być wyczulonym
na wszelkie okazje do osiągnięcia zysku, zaś koncentracja na jednym
aspekcie rzeczywistości powoduje automatycznie pomijanie innych22.

17 
Ibidem, s. 51.
18 
Ibidem, s. 52.
19 
Ibidem.
20 
Ibidem, s. 53.
21 
Ibidem, s. 49.
22 
Ibidem, s. 53.
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O wiele ważniejsze jest jednak to, iż teoria Kirznera nie daje odpowiedzi na pytanie o przyczynę zmiany struktury „środki-cele”
przez inną23. Z oferowanej przez Kirznera perspektywy zmiana taka
przypomina arbitralną decyzję. Z jednej bowiem strony, zdaniem
Dona Lavoie, zbliża się on do krytykowanej przez siebie teorii Shackle’a – jeśli chodzi o pomijanie historii zmiany24. Moim zdaniem, paradoksalnie, zbliża on się również i do drugiej z krytykowanych przez
siebie teorii, i to zupełnie odmienej od pierwszej, czyli koncepcji
Schultza. Punktem wspólnym jest zakładana wizja przedsiębiorcy
jako podmiotu reagującego jedynie na zastane warunki. Don Lavoie nie wyeksponował tego podobieństwa, czyniąc jedynie aluzję,
która może być zrozumiała tylko dla osób oczytanych w literaturze
przedmiotu25. Pisze on bowiem, iż: „Możliwości zysku przypominają
nie tyle znaki drogowe, którym automatycznie nadajemy określone
znaczenie, ile trudne teksty, które musimy nieustannie interpretować. Przedsiębiorczość to nie tylko kwestia chodzenia po świecie
z szeroko otwartymi oczyma, nie jest to także kwestia selektywnego
koncentrowania uwagi na określonej kategorii szans, przedsiębiorczość wymaga kierowania wzroku w określonym kierunku”26.
Odpowiedź na pytanie o to, co decyduje o kierunku owego spojrzenia stanowi dla Dona Lavoie kultura27. Zanim jednak skieruje on
23 
Ibidem.
24 
Ibidem, s. 54.
25 Ową aluzję stanowi nawiązanie do metafory świateł na skrzyżowaniu.
W swojej najsłynniejszej bodaj książce „The Meaning of Market Process” Kirzner porównuje rolę rynku w koordynacji działań jednostek do roli sygnalizacji świetlnej w ruchu ulicznym. Pytając o właściwe znaczenie koordynacji,
należy wziąć pod uwagę, że chodzi nam nie tylko o zapobieganie wypadkom (o co rozchodzi się głównie w przypadku realnego ruchu drogowego),
lecz także o eliminację zbędnego czekania (będącego odpowiednikiem
zbędnych kosztów, na których minimalizacji polega rozwiązywanie „ekonomicznego problemu społeczeństwa”). Zob. więcej: I. Kirzner, The Meaning
of Market Process, Essays in the Development of Modern Austrian Economics,
London – New York 1992.
26 D. Lavoie, op. cit., s. 50.
27 
Ibidem, s. 54.
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swój wywód w stronę filozofii hermeneutycznej, jak najbardziej
słusznie powraca on do poglądów Friedricha Hayeka oraz Ludwiga
von Misesa. Zwraca uwagę na wątki intersubiektywne w twórczości obu wymienionych oraz przypomina o ścisłym związku kultury
i rynku w pracach tego pierwszego.
Ujęcie takie pozwala mu odnieść się krytycznie do zastosowań
perspektywy Robinsona Crusoe – ze swojej istoty niewiele mogącej mieć wspólnego z jakkolwiek rozumianą intersubiektywnością.
Model wyabstrahowanej ze społecznej rzeczywistości jednostki podejmującej określone decyzje, w którym Don Lavoie dopatruje zasadniczego mankamentu „indywidualizmu metodologicznego”, stanowi nie tylko punkt wyjściowy wielu teorii mikroekonomicznych,
lecz i pewną, wielowiekową filozoficzną tradycję. Za jej pierwszego
przedstawiciela uważa on Kartezjusza, który dał początek myśleniu
o racjonalności jako pierwotnej właściwości rozumu, wyprzedzającej
jego określone, społeczne zakorzenienie28.
Krytykę ujęcia kartezjańskiego przeprowadził jeden ze współtwórców filozofii hermeneutycznej Hans Georg Gadamer. Tym,
co łączy jego rozważania z ekonomią austriacką jest z pewnością
przekonanie o intersubiektywnym i kulturowym charakterze ludzkiego umysłu: „Robinsonowie ekonomistów, inaczej aniżeli ich
pierwowzór z powieści Daniela Defoe, nie muszą posługiwać się
jakimkolwiek językiem. Ich jedyny problem stanowi dobór środków do osiągnięcia celów. Jednakże wszystko to, co wiemy o umyśle, sugeruje, że myśli on o środkach i celach w określonym języku,
a to dzięki swojej umiejętności włączenia się w dynamikę kultury”29.
Człowiek przedsiębiorczy jest więc w ujęciu Dona Lavoie nie aspołecznym dziwakiem rozumiejącym jedynie „sygnały”, jakimi są ceny,
lecz jest człowiekiem głęboko zanurzonym w kulturze swojej społeczności: „Ludzie przedsiębiorczy odczytują kulturowe nastawienia
28 
Ibidem, s. 56.
29 
Ibidem.
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innych, cenione przez nich wartości, cele do jakich dążą, i orientują się, co budzi zachwyt, a co wstręt… Przedsiębiorca dostarczający na rynek dobra konsumpcyjne zawdzięcza swój sukces temu,
że wsłuchuje się w dyskurs publiczności, wyczuwa jej preferencje
i dzięki temu może ją skłonić do kupowania nowych towarów”30.
Spojrzenie Dona Lavoie nie odbiega daleko od myśli Friedricha
Hayeka, choć ten ostatni był znacznie bardziej powściągliwy w budowaniu podobnych analogii. Warto jednak przytoczyć w tym kontekście zakończenie jego eseju poświęconego konkurencji: „Konkurencja jest w swej istocie procesem kształtowania opinii: poprzez
rozprzestrzenianie informacji prowadzi ona do takiej jedności i spójności systemu ekonomicznego, jaką zakładamy z góry, gdy wyobrażamy sobie ten system jako jeden rynek. Kształtuje ona opinie ludzi
na temat tego, co jest najlepsze i natańsze, i dzięki niej właśnie ludzie
wiedzą na temat szans i możliwości przynajmniej tyle, ile faktycznie
wiedzą. Jest to zatem proces związany ze stałymi zmianami danych,
toteż jego znaczenie musi całkowicie umykać uwagi każdej teorii
traktującej te dane jako stałe”31.

4. Podsumowanie
Należy zatem spróbować odpowiedzieć na pytanie o korzyści mogące wynikać z odejścia od neoklasycznej ortodoksji ku takiej właśnie formie heterodoksyjnej refleksji ekonomicznej. Z pewnością
byłoby to zastąpienie myślenia w kategoriach „ekonomii Robinsona
Crusoe” postrzeganiem interakcji rynkowych w podobny sposób,
jak językowych. Podobieństwo rynku oraz języka zasadza się na fakcie, iż są one wytworami ewolucji kulturowej, której szereg prac poświęcił Friedrich Hayek, określając owe instytucje życia społecznego

30 
Ibidem, s. 57.
31 
Ibidem.
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„wytworami ludzkiego działania, lecz nie projektu”32. Procesy wymiany, podobnie jak język, mają charakter dialogiczny33. Don Lavoie
twierdzi więc, że „praca Gadamera o sposobach »zawłaszczania«
tradycji stanowi takie podejście do analizy zmiany kulturowej, które
pozwala uniknąć niebezpieczeństw, o jakich mówił Kirzner. Pozwala
ono na zrozumienie zmiany, na traktowanie jej jako czegoś, co wyrasta z historii, a jednocześnie pozostawia dość miejsca na zmianę radykalną i niemechanistyczną. Sądzę też, że teoria przedsiębiorczości
mogłaby dokładniej wyjaśnić zjawisko »odkrycia« i interpretatywne
aspekty zmiany gospodarczej, gdyby odwoływała się do założeń
hermeneutycznej teorii języka i kultury”34.
Interesujące jest również to, że sam Friedrich Hayek, choć, jak
było wspomniane, raczej daleki był od takich rozważań, pozostawił
w swoich pracach otwartą furtkę dla poprowadzenia refleksji taką
właśnie ścieżką: „Moja krytyka ostatnich tendencji coraz większego
formalizowania teorii ekonomicznej nie dotyczy tego, że proces ten
zaszedł zbyt daleko, lecz tego, że nie został jak dotąd doprowadzony do punktu, w którym nastąpiłoby ostateczne jej wyodrębnienie
jako gałęzi logiki i przywrócenie właściwego miejsca badaniom procesów przyczynowych, dla których formalna teoria ekonomiczna
byłaby takim samym narzędziem jak matematyka”35.
Dla nas pozostaje ważne, że czwarty czynnik produkcji stanowi
nie tylko informacja (którą w naszych rozważaniach identyfikujemy
z mechanizmem cenowym i „czystą logiką wyboru”), lecz i idea – dokonana przez przedsiębiorcę twórcza interpretacja występujących
wokół niego zjawisk.

32 Zob. przykładowo: F. A. von Hayek, The Results Of Human Action But Not
Of Human Design, [w:] Idem, Studies in Philosophy, Politics and Economics,
Chicago 1968, s. 96–105.
33 D. Lavoie, op. cit., s. 57.
34 
Ibidem, s. 58.
35 F. A. von Hayek, Ekonomia…, s. 44.
86

Przedsiębiorca jako interpretator rzeczywistości…

Bibliografia
ȆȆHayek F. A. von, Ekonomia a wiedza, [w:] F. A. von Hayek, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków 1998.
ȆȆHayek F. A. von, The Results Of Human Action But Not Of Human Design, [w:] F. A. von Hayek, Studies in Philosophy, Politics and Economics,
Chicago 1968.
ȆȆHayek F. A. von, The Sensory Order: An Inquiry into the Foundations
of Theoretical Psychology, Chicago – London 1952.
ȆȆHayek F. A. von, Wykorzystanie wiedzy w społeczeństwie, [w:] F. A. von Hayek. Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków 1998.
ȆȆHayek F. A. von, Znaczenie konkurencji, [w:] F. A. von Hayek, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków 1998.
ȆȆKirzner I., Discovery and the Capitalist Process, Chicago 1985, s. 22–23.
ȆȆKirzner I., The Meaning of Market Process, Essays in the Development
of Modern Austrian Economics, London – New York 1992.
ȆȆLavoie D., Odkrywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: kultura
a Kirznerowski model przedsiębiorczości, [w:] B. Berger (red.), Kultura
przedsiębiorczości, Warszawa 1994, s. 48.

87

Mateusz Gonet

Ekonomia ewolucyjna – nowe podejście
w badaniu procesu rozwoju gospodarczego

Wprowadzenie
Czym jest ekonomia? Dla Adama Smitha ekonomia była tożsama
z badaniem istoty oraz przyczyn bogactwa narodów, dla Davida
Ricardo ekonomia miała się zajmować poszukiwaniem praw rządzących podziałem produktów ziemi, natomiast według Karola Marksa
ekonomia była określeniem praw ruchu kapitalizmu.
Współczesne rozumienie ekonomii sprowadza się do postrzegania jej jako nauki zajmującej się analizą oraz opisem produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr. W tego typu rozumieniach ekonomii,
jej główna rola sprowadza się do poznawania praw rządzących procesem gospodarczym. Inaczej ekonomię postrzegają osoby z kręgu
tradycji ewolucyjnej. Ważniejsze są według nich potrzeby poznania
motywacji towarzyszących ludzkim zachowaniom, procesom decyzyjnym, mechanizmom rozwoju gospodarczego oraz zrozumienie
zachowań rynkowych podmiotów gospodarczych, których poznanie następuje za pomocą narzędzi nauk przyrodniczych.
Podejście ewolucyjne w ekonomii nie jest nowe, jednak w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularne. Pierwsze próby wyjaśnienia zjawisk zachodzących w procesie gospodarczym za pomocą
terminów ewolucyjnych, zaczęto podejmować końcem XIX w. Nie
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zostały jednak one wówczas zaakceptowane przez przedstawicieli,
dominującego wówczas, w ekonomii, nurtu neoklasycznego.
Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie ewolucyjnego podejścia do ekonomii, prześledzenie jak kształtowało się ono na przełomie
wieków, oraz przedstawienie jego najwybitniejszych przedstawicieli.

Początki ekonomii ewolucyjnej
Ewolucyjne podejście do procesu rozwoju społecznego i gospodarczego, w opinii większości zostało zapoczątkowane przez Karola
Darwina w opublikowanym w 1859 r. dziele O pochodzeniu gatunków. Nie jest to jednak prawdą. Mimo, iż to Darwin, jako pierwszy,
w pełni i precyzyjnie sformułował założenia teorii ewolucji i przedstawił w sposób spójny działanie doboru naturalnego, to rozmyślania ewolucyjne były obecne w naukach społecznych na wiele lat
przed opublikowaniem jego dzieła.
Herbert Spencer, myśliciel żyjący w latach 1810–1903, jako jeden z niewielu, żyjących w tamtym czasie, przyczynił się do popularyzacji podejścia ewolucyjnego. W opublikowanych w 1852 r.
(czyli na kilka lat przed publikacją przełomowego dzieła Darwina)
esejach zatytułowanych: Eseje naukowe, polityczne i spekulacyjne,
Spencer przedstawił swoją myśl ewolucyjną. Rozumiał on ewolucję jako zmianę od nieokreślonej i niespójnej homogeniczności,
do określonej i spójnej heterogeniczności, utożsamiając je z postępem, który uważał za część przyrody. Heterogeniczność uważał za coś lepszego, wyższą formę organizacji, zaawansowania,
oraz dostosowania, którą przeciwstawiał gorszej i niższej homogeniczności. Spencer, inaczej niż Darwin, rozumiał znaczenie różnorodności. Traktował on różnorodność jako wynik, cel procesu
ewolucyjnego, a nie jak Darwin, jako jego podstawę. Prace Spencera wpłynęły na popularyzację podejścia ewolucyjnego i przez
kilkadziesiąt lat znacząco oddziaływały na dalsze prace nad teorią
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ewolucji, podejmowane zarówno przez biologów, jak i przez badaczy z kręgu nauk społecznych1.
Jednym z pierwszych myślicieli, którzy opowiedzieli się za potrzebą ewolucyjnego podejścia w ekonomii był Friedrich A. von Hayek
(1899–1992). W swoich dziełach Hayek posługiwał się podejściem
ewolucyjnym, w szczególności w kwestii dotyczącej reguł postępowania. Sugerował on istnienie w procesie rozwoju gospodarczego
drugiego mechanizmu ewolucyjnego, tzw. mechanizmu generacji
nowych rozwiązań (stanowił on odpowiednik mechanizmu doboru
w teorii ewolucji biologicznej). Według Hayeka instytucje oraz praktyki rynkowe, które początkowo były przyjęte z innych powodów,
albo nawet całkowicie przypadkowo, zachowały się dlatego, gdyż
pozwoliły grupom społecznym, w których powstały, uzyskać przewagę nad innymi grupami2.
Kolejnym ekonomistą, który na przełomie XIX i XX w. zwrócił się w kierunku myślenia ewolucyjnego był Thorstein Veblen
(1857–1929). Veblen widział w biologii szansę znalezienia mechanizmów, które mogą pomóc zrozumieć procesy gospodarcze, zwłaszcza zmiany technologiczne zachodzące w ówczesnej gospodarce.
Według Veblena pytaniem podstawowym nie jest, jak rzeczy stabilizują się w stanie statycznym, ale jak nieustannie rosną i zmieniają się. Ekonomię uznawał za teorię procesu wzrostu kulturowego
określanego przez korzyści gospodarcze, teorię kumulujących się
zmian instytucji gospodarczych, wyrażoną w kategoriach procesu
jako takiego3. Podjął się on zbudowania ewolucyjnej teorii rozwoju
społeczno-gospodarczego, zakładającej, iż zachowanie człowieka
zdominowane jest przez pewne zwyczaje myślowe, których przyczyn powstania dopatrywał się w ludzkich instynktach. Veblen
1 H. Spencer, Essays Scientific, Political and Speculative, Appleton 1982.
2 F. A. Hayek, Notes on the Evolution of Systems of Rules of Conduct, [w:] F. A. Hayek, Studies in Philosophy and Economics, London 1967, s. 66–81.
3 T. Veblen, Why is economics not an evolutionary science?, „Quartely Journal
of Economics”, 1898, nr 12, s. 374–397.
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twierdził, że powstawanie zwyczajów myślowych spowodowane
jest ewolucyjnym dostosowaniem się jednostki do zmieniających
się warunków w których egzystuje, w szczególności zmian kulturowych, codziennego doświadczenia oraz zmian technologicznych.
Zdaniem Veblena z tak ukształtowanych zwyczajów myślowych
wynikają instytucje rynkowe i prawne. Jego myśl była mocno zdominowana przez darwinowską teorię doboru naturalnego. Życie
człowieka w społeczeństwie, podobnie jak życie innych gatunków,
jest walką o przetrwanie i dlatego jest procesem selektywnej adaptacji. Postęp jaki dokonuje się w rozwoju instytucji oraz w rozwoju człowieka powinien być przypisany doborowi naturalnemu
najlepszych zwyczajów oraz procesowi adaptacji każdej jednostki
do środowiska w którym egzystuje, a które zmienia się jednocześnie wraz ze zmianami instytucji. Te instytucje, według Veblena, nie
są wyłącznie efektem procesu doboru oraz adaptacji, lecz są one
mechanizmami, które determinują życie człowieka oraz regulują stosunki międzyludzkie. Z tego też powodu są uznawane przez niego
za czynnik doboru naturalnego4.
Joseph A. Schumpeter (1883–1950), był pierwszym, który w sposób spójny sformułował założenia ekonomii ewolucyjnej. Dokonał
tego w wydanej w 1912 r. książce zatytułowanej Teoria rozwoju gospodarczego. Schumpeter przeciwstawiał się dominującej w jego
czasach teorii rozwoju gospodarczego, wedle której przyczyn tego
rozwoju szukano w czynnikach zewnętrznych w stosunku do systemu gospodarczego. Twierdził on, iż przyczyn rozwoju trzeba poszukiwać wewnątrz – w samym systemie gospodarczym. Schumpeter stworzył teorię której głównym elementem było postrzeganie
rozwoju gospodarczego jako nieustannych przypływów zmian
strukturalnych i następujących po nich fal szybkiego rozwoju. Odpowiedzialność za pojawienie się przepływów przypisał pionierskim przedsiębiorcom wprowadzającym innowacje. Według niego
4 T. Veblen, The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions,
New York 1899.
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przedsiębiorcy poszukują pionierskich kombinacji handlowych
i produkcyjnych w celu osiągnięcia zysku. Zysk powstaje w gospodarce dynamicznej, w warunkach rozwoju gospodarczego. Schumpeter uważał, że nie tylko zysk jest czynnikiem oddziałującym
na działalność przedsiębiorcy. Pierwszorzędnym motywem jest
chęć pokazania swoich możliwości, głównie za pomocą realizacji
pionierskich rozwiązań. Schumpeter w książce zatytułowanej Kapitalizm, Socjalizm i Demokracja napisał: „Jest czymś zasadniczym
by zrozumieć, iż gdy rozważamy kapitalizm to w istocie zajmujemy
się procesem ewolucyjnym”5. Rozumiał on jednak słowo „ewolucja”
trochę inaczej, niż Darwin. Ewolucja, tak jak zmiany gospodarcze,
była dla niego procesem historycznym, w którym przyszły rozwój
jest determinowany przez proces który miał już miejsce. Każdy aktualny proces rozwoju ustanawia przesłanki dla następnego procesu6.
Innowacje zaistniałe w procesie gospodarczym, analogicznie jak
mutacje w procesie ewolucji biologicznej, są niezbędnymi elementami rozwoju. Ewolucja gospodarcza, to zmiany gospodarcze spowodowane przez innowacje oraz wszystkie efekty uboczne, które
towarzyszą tym innowacjom. Innowacje rozumiane były przez niego jako: wprowadzenie nowej metody produkcji, wprowadzenie
nowego gatunku towaru, otwarcie nowego rynku, zdobycie nowych
surowców, restrukturyzacja przemysłu. Zmiany dla Schumpetera pokazują mechanizm mutacji przemysłowej który wprowadza zmiany
do gospodarki od wewnątrz, powodując niszczenie starych struktur
gospodarki i jednocześnie tworzenie nowych. Uważał on, że motorem ewolucji są występujące w gospodarce różnorodności, które
są źródłem innowacji. Te różnorodności w perspektywie krótkookresowej prowadzą do pogorszenia się jakości funkcjonowania systemu
gospodarczego, jednak w perspektywie długookresowej prowadzą
wyłącznie do osiągnięcia korzyści.

5 J. A. Schumpeter, Teoria wzrostu gospodarczego, Warszawa 1960, s. 105.
6 
Ibidem, s. 130.
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Współczesne podejście ewolucyjne
W najbardziej ogólnym znaczeniu podejście ewolucyjne w ekonomii
wskazuje na wagę zmian gospodarczych, co stanowi swoistą opozycję w stosunku do ekonomii skupionej wokół problemów równowagi
i modeli statycznych. Współczesna ekonomia ewolucyjna próbuje
analizować i wyjaśniać, za pomocą narzędzi nauk przyrodniczych,
procesy zachodzące w systemach ekonomicznych, dotyczące podejmowania decyzji, metod produkcji, form organizacyjnych podmiotów gospodarczych, zachowania się konsumentów czy psychologii
przedsiębiorców. Analizuje ona proces gospodarczy w jego ruchu
rozumianym jako dążenie do równowagi, która jest zakłócana przez
różnorodne czynniki. Ekonomia ewolucyjna pojmuje konkurencję
w kategoriach walki odpowiedniej dla świata przyrody, gdzie sukces
odnosi jednostka bardziej przystosowana. Innowacje, które zwiększają stopień przystosowania podmiotu gospodarczego (nowa technologia, nowe towary, sposób wymiany informacji etc.) wypierają
istniejące rozwiązania, powodując eliminację podmiotów gospodarczych, które nie wdrożyły danej innowacji. Efektem takiej selekcji
naturalnej podmiotów gospodarczych jest rozwój gospodarczy.
Szybki rozwój ekonomii ewolucyjnej w ostatnich latach spowodował, iż wielu ekonomistów zaczęło rozróżniać tzw. „starą” i „nową”
ekonomię ewolucyjną. Stara, makroekonomiczna, oparta jest na pracach wielkich prekursorów polegając w większym stopniu na badaniach historycznych i empirycznych. Nowa, mikroekonomiczna,
skupia się na prowadzeniu studiów szczegółowych, analizujących
procesy ewolucyjne w poszczególnych dziedzinach przemysłu,
usług, konsumpcji, kształtowania się rynków zbytu czy zachowań
konsumenckich. Obejmuje min. takie zagadnienia jak:
ǷǷ wpływ innowacji na zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz próby zrozumienia procesów gospodarczych
i innowacyjnych za pomocą terminów nauk przyrodniczych,
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ǷǷ zachowanie się gałęzi przemysłu oraz przedsiębiorców w warunkach konkurencji,
ǷǷ badanie pojawiania się zróżnicowanych form zachowania się
podmiotów gospodarczych tworzących zmieniające się otoczenie dla procesów gospodarczych,
ǷǷ funkcjonowanie rynku widziane z perspektywy ewolucyjnej,
ǷǷ rozwój wiedzy,
ǷǷ zmiany technologii oraz ich wpływ na rozwój społeczeństw
i cywilizacji człowieka w perspektywie długookresowej,
ǷǷ badanie czynników indywidualnych, sprzyjających dążeniu
każdego człowieka do zmian, polepszenia swojej sytuacji oraz
poszukiwania innowacji7.
Współcześnie coraz większą rolę zaczyna odgrywać nowa ekonomia ewolucyjna. Wobec podejścia ewolucyjnego w ekonomii
często podnoszony jest zarzut, iż nie istnieją jednolite kryteria,
które ją wyróżniają. Wydaje się jednak, iż nie jest to trafny zarzut.
Możemy bowiem bez trudu wyróżnić co najmniej trzy zagadnienia
będące podstawowymi dziedzinami ekonomii ewolucyjnej: rozwój
gospodarczy, wiedza oraz instytucje. Możemy również wskazać trzy
główne kategorie ekonomiczne: towary, technologie oraz instytucje.
Podmioty gospodarcze można analizować jako zbiory zawierające
zmieniające się elementy. Wszystkie trzy zbiory – towary, technologie i instytucje posiadają wspólne własności:
1. Mogą być odseparowane od innych jako całość.
2. Mogą być postrzegane jako coś zachowującego swą identyfikację.
3. Mogą być z różnych powodów przekształcane w coś innego.
4. Mogą być tak czy inaczej reprodukowane.
5. Mogą być przedmiotem selekcji.
Najbardziej istotną jest cecha czwarta (zdolność do reprodukcji). Kopie obiektu (towaru, technologii, instytucji) są wytwarzane
7 W. Kwaśnicki, Ekonomia ewolucyjna – alternatywne spojrzenie na proces rozwoju gospodarczego, „Gospodarka Narodowa”, nr 10, 1–13, 1996, (część I).
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z prototypu. Ale każdy z obiektów ma własny mechanizm reprodukcji, inny od pozostałych. Technologie są przekazywane od jednego podmiotu do drugiego, albo poprzez imitację albo poprzez
licencjonowanie. Instytucje są przenoszone z jednej społeczności
ludzkiej do drugiej, przy czym zwykle występują pewne różnice
pomiędzy poszczególnymi kopiami. Można zaobserwować pewne paralele pomiędzy ewolucją ekonomiczną i biologiczną. Całości
ekonomiczne mogą być postrzegane jako odpowiedniki fenotypów.
W teorii ewolucji biologicznej każdy fenotyp posiada fizyczną bazę
nazywaną genami. W ekonomii, całości ekonomiczne nie muszą
mieć takiej samej materialnej bazy8.

Zakończenie
Ekonomia ewolucyjna, mimo już dość długiej tradycji, nadal znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Jej rozwój w ostatnich latach
pozwala uznać, iż w stosunku do podejścia neoklasycznego, opis
rozwoju gospodarczego proponowany przez ekonomistów ewolucyjnych na poziomie mikroekonomicznym jest znacznie spójniejszy
i pokazujący lepiej rzeczywiste zachowania podmiotów gospodarczych. Podejście ewolucyjne podkreśla znaczenie zarówno zmian
ilościowych jak i jakościowych. W sposób daleko bardziej zadowalający pokazuje sposoby podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze. Podstawowym kryterium, którym kierują się naukowcy
zajmujący się daną problematyką jest możliwość dalszego rozwoju
badanego podejścia. Wydaje się, iż rozwój podejścia neoklasycznego w badaniu zjawisk rozwoju gospodarczego już się wyczerpał.
Podejście ewolucyjne zaś, które rozwijało się dużo wolniej w okresie
ostatnich kilkudziesięciu lat, posiada możliwości dalszego rozwoju.

8 A. Glapiński, Kwestie metodologiczne podejścia ewolucyjnego w ekonomii, „Gospodarka Narodowa”, Rok 2013, nr LXXXIII/XXIV, s. 5–17.
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Społeczna gospodarka rynkowa jako
koncepcja „trzeciej drogi” i jej rola
w Konstytucji RP z 1997 roku
1. Narodziny oryginalnego modelu w Niemczech
Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej (Soziale Marktwirtschaft)
pojawiła się w Republice Federalnej Niemiec po II wojnie światowej.
Została ukształtowana jako koncepcja alternatywna zarówno wobec leseferyzmu, jak i wobec gospodarki centralnie planowanej. Jej
celem było pogodzenie kilku tendencji społecznych, które wpłynęły
na panujący wówczas w Niemczech sposób myślenia o gospodarce.
Pierwszą z nich była utrzymująca się od XIX w. troska o problemy
społeczne, takie jak należyte zabezpieczenie socjalne pracowników. Drugi nurt to pozostałość Wielkiego Kryzysu lat 30-tych XX w.
– utrata wiary w wolnorynkowy kapitalizm z jego zdolnością do samoregulacji. Na te dwa zjawiska nałożył się jednak trzeci aspekt,
który ostatecznie zadecydował o tym, że Niemcy Zachodnie nie
odeszły całkowicie od liberalnej gospodarki i nie obrały drogi ku socjalizmowi. Była nim świeża pamięć o totalitarnym państwie narodowosocjalistycznym z jego kolektywnym podejściem do polityki
gospodarczej i centralnym planowaniem rozwoju ekonomicznego1.
1 Ch. L. Glossner, D. Gregosz, The Formation and Implementation of the Social
Market Economy by Alfred Müller-Armack and Ludwig Erhard. Incipiency and
Actuality, Berlin 2011, s. 32.
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Podstawowymi elementami, które charakteryzowały model społecznej gospodarki rynkowej przyjęty w Niemczech, były: a) zgodne
z zasadami gospodarki liberalnej podejście do polityki gospodarczej
i zachowanie niezbędnych cech wolnego rynku, a także b) uznanie
zasady, że gospodarka rynkowa nie może skutecznie funkcjonować
bez sprawnego rozwiązywania problemów socjalnych2. Rola państwa w gospodarce miała przede wszystkim polegać na zapobieganiu tworzenia się monopoli i oligopoli. Określenie „społeczna” wskazywało na dążenie do systemu, który będzie chronił też robotników
i inne grupy społeczne, dla których odnalezienie się w warunkach
wolnorynkowej konkurencji może być trudniejsze. Było zarazem
sposobem na uniknięcie nazwania tego modelu gospodarki „socjalistycznym” w jakimkolwiek sensie, dzięki czemu wyraźnie odżegnano się od większego zakresu interwencji państwowej3.
Do dziś trudno jednak określić w sposób jednoznaczny zakres
udziału państwa w gospodarce według oryginalnej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Z pewnością da się natomiast nakreślić
krótki rys historyczny. Najczęściej początki tej idei wiąże się z teoriami ordoliberalizmu i tzw. szkołą fryburską, której przedstawicielami
byli m.in. Walter Eucken czy Franz Böhm. Ordoliberałowie uważali,
że obowiązkiem państwa jest dbanie o utrzymanie konkurencji rynkowej, a zatem ograniczenie monopoli i oligopoli, jednak stosowane
metody nie powinny stać w sprzeczności z zasadami wolnego rynku. Niekontrolowany wzrost dominacji ekonomicznej może bowiem
doprowadzić w konsekwencji do dominacji politycznej, a ta jest
zagrożeniem dla stabilności władzy państwowej. Drugim ważnym
źródłem inspiracji dla późniejszych twórców społecznej gospodarki
rynkowej były prace socjologa i ekonomisty Franza Oppenheimera.
2 S. Wesołowski, Założenia i rozwój koncepcji społecznej gospodarki rynkowej
w Niemczech, www.pte.pl/pliki/2/11/Dr_St_Wesolowsk_Referat_na_konferencje_II.pdf (data dostępu: 22 czerwca 2014), s. 1–2.
3 
U.S. Library of Congress, The Social Market Economy, [w:] Country Studies: Germany, http://countrystudies.us/germany/136.htm (data dostępu: 22 czerwca 2014).
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Był on twórcą terminu „liberalny socjalizm”, uważał bowiem, że socjalistyczne ideały dotyczące społeczeństwa najskuteczniej zostaną osiągnięte z wykorzystaniem mechanizmów gospodarki rynkowej. Studentem Oppenheimera na studiach doktoranckich był
Ludwig Erhard, późniejszy wieloletni minister finansów i kanclerz
RFN, uważany za protoplastę praktycznego stosowania społecznej
gospodarki rynkowej. To właśnie Erhardowi najczęściej przypisuje się kluczową rolę w dynamicznym rozwoju gospodarczym Niemiec Zachodnich w okresie powojennym (tzw. Wirtschaftswunder
– niem. „cud gospodarczy”).
Najprawdopodobniej należy jednak uznać, że poglądy Erharda były – przynajmniej w warstwie ideowej – znacząco odmienne
od poglądów jego nauczyciela. Jak przekonuje bliski współpracownik Erharda, Horst Wünsche, przypisywane często Erhardowi
określanie samego siebie mianem „socjalnego liberała” było sformułowaniem nieprzemyślanym4. Według Wünschego, działania Erharda polegały na doprowadzeniu do społecznej akceptacji władzy.
Jej instrumentalizacja polegała jednak nie na przypisaniu jej roli
redystrybucyjnej, lecz na ustanowieniu ładu, w którym powinna
funkcjonować gospodarka rynkowa. Osiąganie indywidualnych
korzyści wynikających z pewnego stopnia władzy gospodarczej
powinno zawsze iść w parze z osiąganiem korzyści przez ogół
społeczeństwa. Taka sytuacja zachodzi, gdy przedsiębiorca jest
uzależniony od swoich konsumentów5. Możemy to zrozumieć jako
wyraźny sprzeciw wobec monopoli, które powodują zwiększenie
stopnia dyskrecjonalności po stronie przedsiębiorcy, co związane jest z brakiem rzeczywistej konkurencji i realnych możliwości
wyboru po stronie konsumenta. Społeczna gospodarka rynkowa
4 E. Mączyńska, P. Pysz, Czym jest, a czym nie jest „społeczna gospodarka rynkowa”? Meandry interpretacyjne. Rozmowa z dr. Horstem Friedrichem Wünsche,
www.pte.pl/pliki/2/10/PTE-Interview%2012-2006empys.doc (data dostępu:
25 czerwca 2014), s. 7.
5 Ibidem, s. 4.
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przyjmuje założenie, że ustrój gospodarczy nie zależy wyłącznie
od czynników ekonomicznych, ale również społeczno-etycznych
i społeczno-psychologicznych6.
To spojrzenie, będące wszakże relacją bliskiego współpracownika
Ludwiga Erharda, pokazuje, że społeczna gospodarka rynkowa miała być czymś zupełnie innym niż koncepcje tzw. Trzeciej Drogi. Choć
o Trzeciej Drodze wspomniał nawet w tytule jednego ze swoich
artykułów Oppenheimer (Weder so – noch so. Der dritte Weg – „Ani
tak – ani tak. Trzecia droga”, tekst z 1933 r.), to Erhard odżegnywał
się od tego rodzaju koncepcji. Oznaczały one bowiem poszukiwanie rozwiązania pośredniego między kapitalizmem a socjalizmem.
Erhard tymczasem nie negował żadnego z aspektów kapitalizmu,
nie uważał również, że państwo jest uprawnione do bezpośrednich
interwencji w gospodarkę. Jego koncepcja, polegająca na stworzeniu ładu gospodarczego, który umożliwia prawdziwą konkurencję,
jest całkowicie spójna z wcześniejszymi ideami ordoliberałów.

2. Społeczna gospodarka rynkowa
w Konstytucji RP z 1997 roku
Przechodząc do najważniejszej części rozważań zawartych w niniejszym artykule, chciałbym omówić rolę, jaka została przypisana
koncepcji społecznej gospodarki rynkowej w polskim prawie konstytucyjnym. Art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. uznaje, że ten model stanowi „podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepis ten, nie dostarczając
dokładnej definicji, precyzuje jednak pojęcie społecznej gospodarki
rynkowej przez wskazanie jej fundamentów, którymi są wolność
działalności gospodarczej, własność prywatna oraz solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych.
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Wolność działalności gospodarczej znajduje swoje rozwinięcie
w art. 22, który wskazuje, że jej ograniczenie „jest dopuszczalne
tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”. Pojęcie „interesu publicznego” może wpisywać się w przyjętą koncepcję społecznej gospodarki rynkowej. Jak wspominałem
wcześniej, tego rodzaju koncepcja pozostawia państwu prawo,
a zarazem wyznacza obowiązek zwalczania monopoli i oligopoli.
Ich wykształcanie się następuje często w wyniku naturalnych procesów rynkowych, nie jest jednak pożądane dla gospodarki kapitalistycznej ze względu na ograniczanie konkurencji. Wskazanie
na własność prywatną wyklucza z kolei powrót do modelu gospodarczego, w którym państwowa własność i przedsiębiorstwa państwowe odgrywają dominującą rolę. Ma to zasadnicze znaczenie,
jeśli weźmiemy pod uwagę kontekst historyczny. Tak bowiem, jak
Soziale Marktwirtschaft stanowił swego rodzaju oddech po okresie
antyliberalnej władzy nazistów, tak Konstytucja RP z 1997 r. stanowiła przypieczętowanie reform, które od lat 80 XX w. stopniowo
wyprowadzały Polskę z zapaści okresu socjalizmu. Tego rodzaju deklaracja, stanowiąca symboliczne zamknięcie drogi odwrotu od reform, miała takie samo znaczenie jak swego czasu w Niemczech Zachodnich. A zatem wskazanie na wolność działalności gospodarczej
i własność prywatną – elementy liberalne – podkreślało, że społeczna gospodarka rynkowa jest nie mniej „rynkowa” niż „społeczna”.
Znacznie więcej kłopotów nastręcza interpretacja trzeciego
wymienionego w Konstytucji RP elementu, jakim jest solidarność,
dialog i współpraca partnerów społecznych. Leszek Garlicki widzi
w tym ogólne wskazanie na potrzebę negocjacyjnego rozwiązywania sporów, rozwiniętą w art. 59. Interpretuje to również w kontekście
zasady dobra wspólnego, do której odwołuje się art. 1. Określenie
„partnerzy społeczni” jest dla Garlickiego pokłosiem sporu wokół
kształtu nowej konstytucji i kwestii unormowania w niej w sposób
wyraźny działań Komisji Trójstronnej, złożonej z przedstawicieli
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rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych7. Nie sposób jednak nie zauważyć, że pojęcie „partnerzy społeczni” można
interpretować szerzej. Partnerami są bowiem nie tylko konkretni
uczestnicy prac Komisji Trójstronnej wobec siebie – rząd wobec pracodawców czy pracodawcy wobec związków zawodowych – lecz
także ogół uczestników obrotu gospodarczego, a zatem np. poszczególni przedsiębiorcy wobec siebie nawzajem.
Moim zdaniem, ogólne zalecenie odnoszące się do dialogu
i współpracy wpisuje się w obecne w pracach Alfreda Müllera-Armacka pojęcie Soziale Irenik. Koncepcja ta nie pojawia się w zasadzie
w polskiej nauce. Możemy przyjąć dla niego zatem nazwę „irenika
społeczna”, odwołując się do starogreckiego źródłosłowu. Eirene
(Εἰρήνη) to imię greckiej bogini, córki Zeusa i Temidy. Występuje
ono również jako rzeczownik pospolity oznaczający pokój, którego
patronką była Eirene. Słowo „irenika” bywa, niezwykle rzadko, używane w języku polskim jako synonim irenizmu, czyli nurtu filozofii
chrześcijańskiej, zapoczątkowanego przez Erazma z Rotterdamu,
który stawiał sobie za cel zniwelowanie różnic pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi w celu zmniejszenia napięć społecznych8.
Irenika społeczna oznacza według Müllera-Armacka sytuację,
w której uznanie istnienia sprzecznych interesów i punktów widzenia
stanowi punkt wyjścia do współpracy, a nie powód do rywalizacji.
Nie oznacza to, że należy doprowadzić do zatarcia różnic i rozmycia
wartości, którymi kierują się poszczególne strony. Co do zasady, da
się znaleźć punkty wspólne najbardziej sprzecznych nurtów ideologicznych. Na tej samej zasadzie, w społecznej gospodarce rynkowej
możemy wyodrębnić wartości, co do których panuje zgoda pomiędzy poszczególnymi stronami potencjalnych konfliktów. Tytułem
przykładu, stabilny i długofalowy wzrost gospodarczy jest wspólnym interesem pracodawców, pracowników i rządu. Müller-Armack
7 L. Garlicki, Prawo konstytucyjne – zarys wykładu, Warszawa 2012, s. 79.
8 http://slowodnia.wordpress.com/2012/02/29/irenizm/.
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wskazuje jednak bardziej ogólnie na wolność i sprawiedliwość
społeczną, jako wartości demokratycznego państwa. Społeczna
gospodarka rynkowa sama z siebie stanowi ustrój, który te ideały
powinien realizować. Są to jednak abstrakcyjne idee, których realizacja nie jest możliwa bez Ordnungspolitik, czyli wskazywanej przez
ordoliberałów długofalowej polityki ekonomicznej. Polegać ma ona
nie na państwowym interwencjonizmie, a na stworzeniu prawno-instytucjonalnych ram, które umożliwią prowadzenie działalności
gospodarczej. W odniesieniu do społecznej gospodarki rynkowej,
ramy te powinny również tworzyć warunki do dialogu i współpracy,
które umożliwią korzystanie ze wzrostu gospodarczego przez jak
największą część społeczeństwa9.
Krótką wzmiankę należy poświęcić miejscu, jakie koncepcja społecznej gospodarki rynkowej zajmuje w polskiej konstytucji jako
jedna z idei zaczerpniętych z chrześcijańskiej demokracji. Reforma
ustrojowa, której Konstytucja RP z 1997 r. była ważnym elementem,
zakładała stworzenie silnego, niezależnego od władzy centralnej
samorządu terytorialnego, któremu poświęcono rozdział VII konstytucji. Szczególne znaczenie przypisano również – ściśle związanej
zarówno ze społeczną gospodarką rynkową, jak i samorządnością
– zasadzie pomocniczości, zwanej również zasadą subsydiarności.
Preambuła do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi o niej jako
o zasadzie „umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.
Jej powszechne rozumienie wskazuje na to, że rolą państwa jest
wspieranie obywateli wyłącznie wtedy, kiedy sami nie są w stanie
rozwiązywać własnych problemów. Działania państwowe powinny
również wówczas odbywać się na możliwie najbliższym obywatelowi poziomie. Subsydiarność wyraża zatem krytyczny stosunek
do centralnego planowania zarówno gospodarki, jak i innych aspektów życia ludzkiego.
9 F. Quass, Soziale Marktwirtschaft: Soziale Irenik, www.kas.de/wf/de/71.10270/
(data dostępu: 23 czerwca 2014).
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3. Polskie rozwiązania konstytucyjne
w świetle orzecznictwa

Funkcjonowanie art. 20 Konstytucji RP w polskiej rzeczywistości
prawnej najlepiej zaobserwować na podstawie orzecznictwa sądowego. Szczególną rolę, jak zawsze w przypadku regulacji na poziomie konstytucyjnym, odgrywają wyroki i postanowienia Trybunału
Konstytucyjnego, które ułatwiają doprecyzowanie znaczenia, jakie
społecznej gospodarce rynkowej przypisuje się w Polsce. Trybunał
odwołuje się do intencji ustawodawcy, a także przykładów zaczerpniętych z innych krajów, które obrały społeczną gospodarkę rynkową za swój ustrój gospodarczy.
Interesujące uwagi znajdziemy w wyroku TK z 30 stycznia 2001 r.
(sygn. K 17/00)10, w którego uzasadnieniu sędziowie podkreślają,
że zasada społecznej gospodarki rynkowej oznacza „nie tylko określony model ekonomiczny, ale także pożądany przez ustrojodawcę
obraz ładu społecznego”. Elementami ekonomicznymi są bowiem
w art. 20 wolność działalności gospodarczej i własność prywatna,
natomiast solidarność, dialog i współpraca stanowią wartości pozaekonomiczne. Porównując art. 20 polskiej ustawy zasadniczej
z konstytucjami Włoch, Hiszpanii i Słowacji, można zaobserwować
dokładniej wskazane w tamtych krajach elementy tworzące społeczną gospodarkę rynkową. I tak, art. 41 włoskiej konstytucji explicite uprawnia ustawodawcę do tworzenia planów i form kontroli nad
publiczną i prywatną działalnością gospodarczą, co ma umożliwić
osiągnięcie pożądanych celów społecznych. Tak samo art. 38 konstytucji Hiszpanii przekazuje państwu kompetencję do interwencji
w gospodarkę dla uwzględnienia ogólnokrajowych potrzeb gospodarczych. Słowacka ustawa zasadnicza do elementu społecznego
dodaje jeszcze proekologiczną orientację ustroju gospodarczego
(art. 55 ust. 1).
10 Dz.U. Nr 11, poz. 90.
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Trybunał podkreślił również, że społeczna gospodarka rynkowa
łączy idee gospodarki rynkowej i państwa socjalnego. Poza dostrzeżeniem wspomnianego wcześniej powiązania z art. 1 Konstytucji
RP, TK wskazał również na związek z art. 2, który mówi o Polsce jako
o „demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Trybunał wywiódł, że społeczna
gospodarka rynkowa oznacza przyjęcie współodpowiedzialności
państwa za społeczne skutki uboczne działania gospodarki rynkowej, które państwo zobowiązuje się łagodzić. Doktrynalnych źródeł
regulacji zawartej w art. 20 należy, zdaniem TK, dopatrywać się w solidaryzmie społecznym, który jest nurtem filozofii społecznej. Jego
założeniem jest współzależność i współodpowiedzialność wszystkich członków społeczeństwa. Powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo dotyczące sprawiedliwości społecznej, Trybunał
Konstytucyjny podkreślił, że wszyscy obywatele są współodpowiedzialni za skutki transformacji społecznej, a zgodnie z zasadą dobra
wspólnego (art. 1) – powinni być gotowi poświęcić częściowo swoje
partykularne interesy na rzecz interesu społecznego.
Szczególnie ważne jest stwierdzenie Trybunału, że wymienione
w art. 20 wartości należy traktować kompleksowo i komplementarnie. Oznacza to, że do stwierdzenia naruszenia którejkolwiek z nich
konieczna jest analiza danej regulacji pod kątem realizacji pozostałych wartości. A zatem ograniczenie swobód wynikających z gospodarki rynkowej (wolność działalności gospodarczej, własność
prywatna) może być podyktowane ochroną interesu społecznego
wyartykułowanego przez ustrojodawcę w postaci zasad dotyczących solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych.
Innych ciekawych wniosków dostarcza lektura wyroku TK z dnia
7 maja 2001 (sygn. K 19/00)11. Trybunał wywodzi z systemowej i historycznej interpretacji przepisów konstytucyjnych, że zasada wolności gospodarczej nie odnosi się do sektora publicznego. Wolność
11 Dz.U. Nr 43, poz. 489.
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działalności gospodarczej, chroniona przez art. 20 i 22 Konstytucji RP, znajduje zastosowanie wobec działalności, której podstawą
jest prywatna własność. TK podkreśla, że ogólny faktyczny stan
gospodarki odbiega od pożądanego przez ustrojodawcę, głównie
ze względu na pozostałości po poprzednim systemie gospodarczym. Dlatego właśnie prowadzenie działalności gospodarczej przez
państwo, dopuszczone wyłącznie w drodze wyjątku, jest nadal dość
rozpowszechnione. Działalność taka musi służyć realizacji innych
celów konstytucyjnych. Zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja
podmiotów prywatnych w konkurencji z podmiotami publicznymi.
Ponadto jeżeli państwo decyduje się prowadzić działalność gospodarczą, powinno to robić na zasadach prawa prywatnego, a zatem
na tych samych, na których oparta jest działalność gospodarcza
prowadzona przez podmioty prywatne. Z drugiej strony Trybunał
podkreśla, że art. 20 nie nakazuje podmiotom działać w warunkach
niekontrolowanego rynku, opartego na prawach popytu i podaży,
lecz umożliwia wprowadzanie elementów społecznych, które powinny stanowić korektę zasad działania rynku.

4. Praktyczne implikacje przyjęcia
koncepcji w Polsce. Wnioski
Choć ekonomiści znacząco różnią się pod względem oceny społecznej gospodarki rynkowej jako ustroju gospodarczego, popularne
zdają się być poglądy krytyczne wobec wykorzystywania jej jako
hasła w polskiej polityce. Z różnych perspektyw wygłaszali je zarówno Leszek Balcerowicz, jak i Grzegorz Kołodko. Ten pierwszy
podkreśla, że termin „społeczna gospodarka rynkowa” ukuto w powojennych Niemczech tylko po to, żeby bez oporu ze strony obywateli powrócić do liberalnej gospodarki. Słowo „społeczna” pełnić
miało zatem rolę listka figowego, pod którym politycy RFN skrywali swoje wolnorynkowe intencje. Tymczasem w Polsce hasło było,
zdaniem Balcerowicza, nadużywane przez polityków różnych opcji,
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również tych, którzy w społecznej gospodarce rynkowej doszukiwali
się alternatywy dla liberalnego kapitalizmu12. Kołodko uważa tymczasem, że choć społeczna gospodarka rynkowa jest rozwiązaniem
przyszłościowym i cennym, a jej konstytucyjne umocowanie nie jest
szkodliwe, to koncepcja ta nie została nigdy w Polsce wdrożona.
Czas, w którym Polska przeprowadzała swoje reformy gospodarcze,
był bowiem czasem kryzysowym dla Niemiec ze względu na zjednoczenie z jego ekonomicznymi i społecznymi kosztami. Inne kraje, które przyjmowały modele zbliżone do społecznej gospodarki
rynkowej, takie jak Japonia czy kraje skandynawskie, nie wywierały
dostatecznego wpływu na światową politykę, podczas gdy oparte na modelu anglosaskiego kapitalizmu rządy Margaret Thatcher
i Ronalda Reagana inspirowały twórców polskiej transformacji. Kołodko zwraca również uwagę na ewolucję modelu na przestrzeni
dziejów. Początkowo właściwie tożsama z ordoliberalizmem, społeczna gospodarka rynkowa ewoluowała w stronę państwa opiekuńczego. Ordoliberalizm, zdaniem Kołodki, był właściwą ideą gospodarczą dla powojennych Niemiec, tym bardziej, że kraje Europy
Zachodniej czuły wówczas na plecach oddech realnego socjalizmu.
Tym bardziej Niemcy Zachodnie, których wschodni sąsiad należał
do Bloku Wschodniego, musiały pokazać, że tworzą ustrój zarazem
efektywny, jak i możliwie wolny od wypaczeń i porażek, takich jak
przedwojenny Wielki Kryzys. Ordoliberalizm nie był jednak koncepcją uniwersalną, a szczególnie trudny do zastosowania staje się
w obliczu gospodarki globalnej. Należy również zrezygnować z wizji ogólnoświatowej społecznej gospodarki rynkowej, gdyż byłaby
ona utopijna, jednak społeczeństwa na pewnym poziomie rozwoju
mogą dojrzeć do takiego ustroju – polskie społeczeństwo również
i dlatego nie należy rezygnować z prób jego wprowadzenia. Jeśli
chodzi o analizę art. 20 Konstytucji RP, Kołodko krytycznie odnosi się
12 L. Balcerowicz, Etykietki czy rozwiązania?, „Wprost”, nr 15/2000 (906),
www.balcerowicz.pl/pliki/artykuly/9_etykietki_czy_rozwiazania.pdf (data
dostępu: 25 czerwca 2014).
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do oparcia społecznej gospodarki rynkowej na własności prywatnej.
Jego zdaniem, przykłady wielu krajów, w tym Niemiec i krajów skandynawskich, pokazują, że wartość spółdzielcza, komunalna i państwowa również może z powodzeniem uczestniczyć w efektywnym
obrocie gospodarczym opartym na zasadach rynkowych13.
Zestawienie tych opinii z dwoma interesującymi orzeczeniami
Trybunału Konstytucyjnego pokazuje nam dość jednoznacznie,
że o ile społeczna gospodarka rynkowa nie jest ogólnie pustosłowiem (co najwyżej terminem zbyt często rozumianym niewłaściwie),
to w polskich warunkach pojęcie to nie zostało w zasadzie wypełnione treścią. Orzecznictwo odnosi się bowiem do poszczególnych
elementów, na których według konstytucji społeczna gospodarka rynkowa ma się opierać – wolności działalności gospodarczej,
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Te elementy bywają zestawiane z zasadami
dobra wspólnego (art. 1), demokratycznego państwa prawnego
i sprawiedliwości społecznej (art. 2). Wydaje się zatem, że podobne interpretacje TK i wynikające z nich wyroki mogłyby funkcjonować bez wyraźnego określenia ustroju gospodarczego Polski jako
społecznej gospodarki rynkowej. Kuszące zdają się być argumenty,
że było to hasło używane do swego rodzaju gry z obywatelem jako
wyborcą – oto ktoś proponuje system, który ma być efektywny jak
kapitalizm, ale posiadać również pierwiastek społeczny. Ten ostatni nie został jednak dostatecznie określony. Pozostaję przy swoim
zdaniu, że wspomniane w art. 20 dialog i współpraca są zbliżone
do koncepcji ireniki społecznej Müllera-Armacka – wszak do kooperacji mają zachęcać wypracowane przez państwo mechanizmy
prawne i instytucjonalne. W tym kontekście ważne zdaje się być
konstytucyjne umocowanie polubownego rozwiązywania sporów
przez organizacje pracodawców i związki zawodowe (art. 59).

13 G. Kołodko, Świat na wyciągnięcie myśli, Warszawa 2010, s. 116–127.
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Widać również wyraźnie, że intencją ustrojodawców było doprowadzenie do całkowitej w zasadzie prywatyzacji gospodarki,
co znajduje potwierdzenie w drugim z omawianych orzeczeń TK. Sugeruje to, że proponowana przez Grzegorza Kołodkę dywersyfikacja
własności byłaby na większą skalę sprzeczna z obecną konstytucją.
Potwierdza to wyłącznie wcześniejsze słowa, że utożsamianie społecznej gospodarki rynkowej – przynajmniej w wersji proponowanej
przez polskiego ustawodawcę – z koncepcjami tzw. Trzeciej Drogi,
jest całkowicie błędne. Społeczna gospodarka rynkowa nie musi
zakładać nawet zabezpieczeń socjalnych istniejących w systemach
kapitalistycznych, takich jak państwowe emerytury, służba zdrowia,
edukacja czy zabezpieczenie przed bezrobociem. Tym bardziej nie
powinna zatem być uznawana za koncepcję pośrednią między kapitalizmem a socjalizmem. Jest raczej przypomnieniem o konieczności istnienia państwa z wyznaczanymi przez niego regułami gry,
wśród których istnieje zachęta do szukania porozumienia, które pozwoli osiągnąć korzyści wszystkim stronom obrotu gospodarczego.
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Rozwój teorii na temat roli państwa w gospodarce

Kryzys finansowy lat 2007–2009, przeradzający się w globalny kryzys gospodarczy, dokonał przewartościowania teorii na temat roli,
jaką polityka ekonomiczna rządu powinna odgrywać w gospodarce.
Doszło do sytuacji, w której wolny rynek załamał się i bez odpowiedniej ingerencji państwa sytuacja na rynkach finansowych i w realnej
sferze gospodarki uległaby jeszcze większemu pogorszeniu. Przed
kryzysem finansowym dość popularne stało się twierdzenie, że im
mniej państwa tym lepiej, co zgodne było z koncepcjami liberalnymi, głoszonymi między innymi przez ojca ekonomii klasycznej
– A. Smitha. Jednak ze względu na narastającą dyskusję na temat
roli, jaką państwo powinno odgrywać obecnie – w następstwie kryzysu, autor niniejszego tekstu postanowił zbadać zagadnienie rozwoju teorii na temat roli państwa w gospodarce z punktu widzenia
historii myśli ekonomicznej.
Podstawowym celem, jaki mu przyświeca, jest wskazanie, jak
z punktu widzenia historii myśli ekonomicznej teorie na temat roli
państwa w gospodarce ewoluowały w czasie oraz zastanowienie się
nad tym, czy istnieją jakieś podstawowe zależności, za pomocą których można wskazać na dalszy rozwój teorii odnoszących się do roli
państwa w gospodarce. Na podstawie przeprowadzonych analiz
odnoszących się do omawianego tematu, postarano się przedstawić
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friedmanowską teorię falowania poglądów nt. roli państwa, zaprezentowaną w publikacji M. i R. Friedman pt. The Tide in the Affairs
of Man, w której autorzy postawili hipotezę, iż zmiany w polityce
społeczno-ekonomicznej poprzedzone są zmianami w sferze opinii
intelektualnych powstałych za przyczyną wystąpienia danych okoliczności społecznych, gospodarczych czy politycznych1. Odniesiono się również w niniejszej publikacji do praktycznego zastosowania
friedmanowskiej torii fal w czasie teraźniejszym, kiedy to świat mierzy się ze skutkami globalnego kryzysu gospodarczego i kryzysem
finansów publicznych.

Wstęp
Dr Grażyna Kozuń-Cieślak jest zdania, iż z punktu widzenia historii
myśli ekonomicznej trudne jest jednoznaczne wskazanie powszechnie akceptowanej teorii określającej rolę, jaką powinno odgrywać
państwo w gospodarce2. Tego samego zdania jest też prof. Tanzi
twierdząc, iż zarówno osiągnięcia historyczne jak i dane statystyczne wskazują na to, że poglądy te nie są stałe w czasie i w przestrzeni
oraz Wielka Depresja przyczyniła się do powstania presji na rządach,
zmieniając prowadzą przez nich politykę gospodarczą3. Ostatnie
pół wieku stało się świadkiem najważniejszych wydarzeń życia gospodarczego krajów uprzemysłowionych podkreślając szczególną
rolę państwa, jaką odgrywa ono za pomocą swoich instrumentów
fiskalnych, a szczególnie poprzez element wydatków budżetowych,
które stanowią jeden z elementów PKB, przyczyniając się w wielu
1 M. Friedman, R. D. Friedman, The tide of the affairs of man, [w:] The Freeman
– ideas on liberty, vol. 39, No. 4, April 1989 r., s. 135–143.
2 G. Kozuń-Cieślak, „Istnieją nurty wszelakich spraw człowieczych”, czyli o falowaniu poglądów na funkcje państwa, „Zeszyty Naukowe nr 11, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne”, Kraków 2011 s. 29–43.
3 Vito Tanzi, The Economic Role of the State Before and After the Current Crisis,
s. 2, www.iipf.org/speeches/Tanzi_2009.pdf (data dostępu: 10 marca 2014).
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przypadkach do poprawy koniunktury gospodarczej przez łagodzenie negatywnych skutków cyklu koniunkturalnego4.
W sferze ekonomicznej, jak twierdzi prof. Tanzi, ukształtowało
się wiele teorii na temat roli państwa w gospodarce, wskazując
na tzw. „teorie normatywne” wychodzące z założenia o naturalnej
niedoskonałości rynku, które musza być korygowane przez rząd
w celu zwiększenia gospodarczego dobrobytu5. W idealnym przypadku, role normatywne i pozytywne powinny być takie same, ponieważ polityka gospodarcza państwa powinna być realizowana
w oczekiwany sposób, a wszystkie reformy potrzebne do osiągnięcia
maksymalizacji dobrobytu społecznego powinny być osiągnięte6.
Niemniej jednak te dwie role, pozytywna i normatywna, odbiegają
od siebie, co wynika z wielu powodów. Przykładowo może to być
konsekwencją występowania różnic interesów pomiędzy tymi, którzy rządzą, a tymi którzy są regulowani przez rządzących, czy też
braku porozumienia i popełniania błędów przez decydentów politycznych w zakresie posiadanych i kontrolowanych instrumentów
oraz efektem pozostałości poprzednich decyzji7. Za inne przeszkody
w realizowaniu polityki gospodarczej rządu uznaje się także to, jak
twierdzi Keynes, iż decydenci polityczni mogą być „niewolnikami”
teorii nieistniejących już ekonomistów, różnic pomiędzy spodziewanymi, a faktycznymi skutkami danych decyzji oraz wpływu decyzji
poprzednich rządów na bieżącą sytuację gospodarczą. Wszystkie
te czynniki w mniejszym lub większym stopniu będą wpływać
na obecnie realizowaną politykę gospodarczą.
W rozwoju teorii myśli ekonomicznej na temat roli państwa
w gospodarce warto odnieść się do teorii fal R. i M. Friedman
4 
Ibidem, s. 1–17.
5 V. Tanzi, The Changing Role of the State In the Economy: A Historical Perspective,
International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, September 1997,
s. 1–28, www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp97114.pdf (data dostępu:
8 marca 2014).
6 
Ibidem, s. 5–6.
7 
Ibidem, s. 5.
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zaprezentowanej w eseju zatytułowanym The Tide in the Affairs of
Man, gdzie wysunęli oni hipotezę, że zmiany w polityce społeczno-gospodarczej rządu są efektem zmian opinii intelektualnych na skutek występujących w danym momencie okoliczności politycznych,
społecznych i gospodarczych8. Na rozwój teorii dotyczących roli
państwa w gospodarce wskazuje również prof. A. Wojtyna, który
stwierdza, iż w światowej historii gospodarczej poglądy na ten
temat nieustannie ewoluowały, podlegając cyklicznym zmianom
typowym dla rozwoju myśli ekonomicznej oraz wydarzeniom w gospodarce światowej9.

Rozwój teorii nt. roli państwa na przykładzie
friedmanowskiej teorii fal

Istnieje dość powszechny konsensus, iż utrzymanie i ustalanie ładu
instytucjonalnego stanowi podstawowe zadanie państwa w gospodarce. Znaczenie czynników instytucjonalnych jako warunkujących
działanie jednostek wyraźnie określił A. Smith w 1776 r. W zakresie
intensywności i działalności państwa w gospodarce, już od początków istnienia głównych nurtów, czyli od ponad 250 lat, istnieje gorąca dyskusja, czy nawet spór, o to jak głęboko państwo, jako podmiot,
powinien oddziaływać na gospodarkę. Rozwój teorii na temat roli
państwa w gospodarce można podzielić na trzy fale (okresy): smithsowską, fabiańską oraz hayekowską10.
Pierwsza fala – smithsowską pojawiła się w Wielkiej Brytanii w latach 1776–1883 oraz w USA w latach 1776–1885. Głosiła idee wolnego handlu i leseferyzmu. Główne prace na podstawie których
zostały opracowane założenia tego nurtu to: Teoria uczuć moralnych (A. Smith, 1759), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa
8 M. Friedman, R. D. Friedman, The tide…, s. 135–143.
9 A. Wojtyna, Rola państwa we współczesnej ekonomii, „Ekonomista” nr 3, 1992 r.,
s. 353–375.
10 G. Kozuń-Cieślak, op. cit., s. 29–43.
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narodów (A. Smith, 1776), Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki (1776). Ekonomia klasyczna stworzyła alternatywę
dla merkantylizmu, głosząc idee leseferyzmu oraz działanie „niewidzialnej ręki rynku” oraz wyraźnie określiła miejsce i rolę jednostki,
przedsiębiorcy i państwa w życiu społeczno-gospodarczym. Państwo zostało określone jako opiekun i stróż wolności obywatelskich,
ograniczono też funkcje interwencyjne państwa, a zatem doktryna
szkoły klasycznej stała się doktryną liberalnej polityki gospodarczej rządu. Prof. Tanzi pisze, iż ekonomia klasyczna, zapoczątkowana
przez A. Smitha, faworyzowała ograniczoną rolę sektora publicznego, który generalnie miał się ograniczać do zapewnienia niezbędnych dóbr publicznych, utrzymania prawa i porządku oraz do obrony kraju11. Przedstawiciele klasycznej szkoły ekonomii byli zdania,
iż interwencje rządowe są szkodliwe dla działalności gospodarczej
i stanowią przeszkodę dla wzrostu gospodarczego. Idea niepożądanej interwencji rządu ma swoje odbicie w koncepcjach intelektualnych, a następnie w polityce społeczno-gospodarczej rządu, które
zostały wsparte przez wpływ rewolucji przemysłowej12. Za ostateczny triumf ekonomii klasycznej nad merkantylizmem uznaje
się zniesienie w Wielkiej Brytanii „prawa zbożowego”. Smith głosił
liberalizację zasad wolnego handlu, a zatem usuwanie wszelkiego
rodzaju barier, kontyngentów czy taryf, które ograniczały wolny
handel. Należy zaznaczyć, iż pozostałe kraje poza Wielką Brytanią
nie rozwijały tak szybko idei liberalnych, ale faktem było, że tendencja ograniczonej interwencji państwa w procesy gospodarcze nabierała coraz większego znaczenia i w kluczowym momencie tego
nurtu, wydatki budżetowe jako udział dochodu narodowego w USA
i Wielkiej Brytanii nie przekraczały 10%13.

11 V. Tanzi, The Changing…, s. 1–28.
12 G. Kozuń-Cieślak, op. cit., s. 29–43 oraz P. Ptak, Ile państwa w gospodarce.
Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa, Warszawa 2008.
13 G. Kozuń-Cieślak, op. cit., s. 29–43.
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Druga fala – fabiańska pojawiła się w USA (1885–1970) i Wielkiej
Brytanii (1883–1950) i podążała w kierunku państwa opiekuńczego
i kolektywizmu. Główne prace na podstawie których wykształcił
się ten nurt to: Manifest komunistyczny (K. Marks, F. Engels, 1848)
oraz Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza (John Maynard
Keynes, 1936). Innymi zdarzeniami, które miały wpływ na powstanie drugiej fali to: powstanie Towarzystwa Fabiańskiego w Wielkiej
Brytanii (1848, cel: przekształcenie ustroju kapitalistycznego w socjalistyczny), wybuch Wielkiego Kryzysu lat 1929–1933 oraz wpływ
Amerykańskiego Towarzystwa Ekonomicznego, powstałego z idei
młodych niemieckich ekonomistów głoszących idee socjalistyczne. Idea wolnego rynku, pomimo swojego niekwestionowanego
zwycięstwa, zwracała również uwagę na swe słabości, co zachęciło
decydentów politycznych do większej interwencji państwa w procesy gospodarcze. Zaczęło pojawiać się przekonanie, iż państwo,
jako skuteczny i kompetentny uczestnik rynku, będzie w stanie
zwalczyć pewne nieprawidłowości. Bardzo popularna przed 1929 r.
stała się także idea socjalizmu, jednakże bezprecedensowym katalizatorem zmian okazał się Wielki Kryzys Gospodarczy, który przyczynił się do spadku zaufania do sektora prywatnego, czyniąc państwo ostatnią deską ratunku dla ratowania gospodarki od zapaści.
Skutki polityki interwencjonistycznej widoczne są do czasów dzisiejszych, powodując wzrost wydatków budżetowych. Po Wielkim
Kryzysie wzrost ten spowodowany był uruchomieniem różnego
rodzaju pakietów wspierających gospodarkę, poza tym wprowadzono także: różne rodzaje taryf i kontyngenty, limity poziomu
stóp procentowych i odsetek, limity czynszów oraz kontrolę płac
i cen. Umocniło to pozycję polityki keynesowskiej, która powstała
jako reakcja na społeczno-gospodarcze skutki Wielkiego Kryzysu
lat 30-tych XX w.14

14 G. Kozuń-Cieślak, op. cit., s. 29–43.
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Po I wojnie
światowej

Przed II wojną światową

Okres po II
wojnie światowej

Australia
Francja
Niemcy
Włochy
Japonia
Anglia
Stany
Zjednoczone

Przed I wojną światową

Wydatki
rządowe
ogółem

Późny XIX w.

Tabela 1. Wydatki rządowe w latach 1870–1996 w wybranych krajach,
jako procent PKB

1870

1913

1920

1937

1960

1980

1990

1996

18.3

16.5

19.3

14.8

21.2

34.1

34.9

35.9

12.6
10.0
13.7
8.8
7.3
10.8

17.0
14.8
17.1
8.3
7.5
13.1

27.6
25.0
30.1
14.8
12.1
19.6

29.0
34.1
31.1
25.4
19.7
23.8

34.6
32.4
30.1
17.5
27.0
28.0

46.1
47.9
42.1
32.0
31.4
41.9

49.8
45.1
53.4
31.3
32.8
43.0

55.0
49.1
52.7
35.9
32.4
45.0

Źródło: V. Tanzi, The Economic Role of the State in the 21st Century, s. 315

Powodzenie keynesizmu tłumaczy się jego trafnością w ocenie
sytuacji społeczno–gospodarczej w Wielkiej Brytanii i USA w latach
Wielkiego Kryzysu i powojennej odbudowy. Okazało się, że w systemie gospodarki mieszanej – prywatnej i publicznej – pobudzanie
równowagi poprzez mechanizm wydatków budżetowych, sprzyjało
obniżeniu poziomu bezrobocia oraz powrotowi do stanu równowagi w gospodarce. Model teoretyczny Keynesa postrzegany jest
jako kres doktryny leseferyzmu i początek odrzucenia prawa Saya.

15 V. Tanzi, The Economic Role of the State in the 21st Century s. 3, www.cato.org/
sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2005/11/cj25n3-16.pdf (data
dostępu: 12 marca 2014).
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Wykres 1. Średnie wydatki rządowe dla wybranej próbki krajów
z tabeli 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie V. Tanzi, The Economic…, s. m.

Jak twierdzi Keynes, kapitalizm laissez-faire cierpi na niedostatek
inwestycji i nie jest w stanie zapewnić pełnego zatrudnienia, dlatego
też niezbędna jest interwencja państwa zachęcająca przedsiębiorców
do podejmowania inwestycji i uzupełniająca inwestycje prywatne,
inwestycjami publicznymi. Wydatki rządu mogą zatem zwiększać zatrudnienie, najlepiej bez zmniejszania innych składników zagregowanego popytu przez ustalenie wyższych progów podatkowych. To dlatego deficyt budżetowy jest dopuszczalny, a nawet – w pewnych
warunkach – konieczny. Keynes dowiódł, że w gospodarce ograniczonej przez wielkość popytu łączne oszczędności zależą od wydatków
inwestycyjnych, deficytu budżetowego oraz od nadwyżki eksportowej. Teorię popytową uważa się za pierwszą szkołę racjonalnego myślenia o pośrednich formach oddziaływania państwa na gospodarkę.
Teoria Keynesa wywarła ogromny wpływ na rozwój ekonomii, a także
na politykę gospodarczą w państwach o dojrzałej gospodarce rynkowej. Wedle teorii Keynesa, utrzymywanie presji na rządzie do pomocy
w utrzymaniu dochodu rozporządzalnego jednostek podczas cyklicznych fluktuacji ma charakter stabilizujący gospodarkę16.
16 V. Tanzi, The Changing…, s. 1–28.
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Trzecia i ostatnia fala – „hayekowska” czyli powrót do wolnego
handlu (klasycznego liberalizmu). Główne zdarzenia, które miały
wpływ na powstanie tego nurtu to: publikacje: Droga do zniewolenia
(F. von Hayek, 1944), Kapitalizm i wolność (M. Friedman, 1962) oraz
wpływ poglądów szkoły chicagowskiej (H. Simons, F. Knight, J. Viner)
i austriackiej (L. von Mises, J. A. Schumpeter). Droga do zniewolenia
Hayeka uważana jest za pierwsze intelektualne wtargnięcie w dominujące poglądy. Hayek bronił tradycji liberalizmu gospodarczego.
Następnym dziełem propagującym idee liberalizmu było Kapitalizm i wolność M. Friedmana, skierowane do szerokiej grupy czytelników. Później pojawiła się książka zatytułowana Wolny wybór,
również publikacja M. Friedmana, która to promowała, zarówno
jak poprzednia książka, idee wolnego rynku i ograniczonego interwencjonizmu państwowego. Rozszerzaniu się idei wolnorynkowych
sprzyjały również wydarzenia na scenie gospodarczo-politycznej,
takie jak polityka „thatcheryzmu”, „reaganomika”, wielka stagnacja lat 70-tych XX w., a tym samym załamywanie się teoretycznych
podstaw keynesizmu. Otwarło to drogę do ograniczenia roli państwa w gospodarce i wolnego handlu, dodatkowo ówczesne realia
gospodarczo-polityczne zaczęły się zmieniać, co ma swoje podłoże
w transformacji ustrojowej Europy Środkowowschodniej oraz reformy rynkowej w Chinach17. Można powiedzieć, iż od początku lat
70-tych XX wieku do momentu wystąpienia kryzysu finansowego
obserwowano znaczny wzrost zainteresowania koncepcjami liberalnymi, jednakże na skutek ostatniego kryzysu, dokonało się pewnego rodzaju przewartościowanie i poszukiwanie wspólnego konsensusu pomiędzy różnymi szkołami, ze wskazaniem na coraz większą
skłonność państw do interweniowania w procesy gospodarcze,
co stanowi w pewnym sensie powrót do polityki keynesowskiej.

17 G. Kozuń-Cieślak, op. cit., s. 29–43.
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K ryzys finansowy XXI z punktu widzenia
współczesnych ekonomistów

Ostatni kryzys finansowo-gospodarczy stanowi kolejny wstrząs
i zmianę kierunku myślenia na temat roli państwa w gospodarce.
Stał się istotnym przedmiotem badań w zakresie analizy procesów
w gospodarce kapitalistycznej. Zatem można by zadać pytanie, jak
mocna w procesie prognozowania i walki z kryzysem, stała się nauka
ekonomii jako całość? Większość ekonomistów nie była w stanie
przewidzieć wystąpienia kryzysu finansowego i w perspektywie
czasu zmagali się, i wciąż się zmagają, z wyjaśnieniem tego co się
stało i jakie są tego przyczyny, a dalej idąc – jakie są i będą następstwa kryzysu finansowego w perspektywie krótko- i długookresowej. Przed 2007 r. żaden oficjalny strateg polityki ekonomicznej nie
spodziewał się nadejścia kryzysu. Ówczesny prezes FED A. Greenspan w marcu 2004 r. powiedział, iż: „krajowe poważne zakłócenie
cen jest bardzo mało prawdopodobne w nieruchomościach”. W roku
2006 stwierdził, iż: „w najgorszym przypadku może się zakończyć
na rynku mieszkaniowym”, oznaczającym tylko pęknięcie bańki
mieszkaniowej. Następnie, podczas kryzysu, w październiku 2008 r.,
A. Greenspan powiedział przed Kongresem: „jestem w stanie szoku
niedowierzania” i z perspektywy czasu mówi dalej, iż ekonomiści
nie potrafią przewidzieć baniek spekulacyjnych i kiedy to się stanie to nie można nic zrobić, twierdząc „można złamać bańkę tylko
wówczas jeżeli złamiesz podstawy samej gospodarki”. Greenspan
twierdzi, że to co się stało, wynika z tego, iż: „pośrednictwo finansowe próbowało funkcjonować ze zbyt cienką warstwą kapitału dzięki
błędnej interpretacji stopnia ryzyka w coraz to bardziej złożonych
produktach i rynkach finansowych”.
A zatem Roberts stwierdza z dużą dozą pewności, że tak jasny
brak adekwatności kapitałowej był przyczyną minionego kryzysu
finansowego według Greenspana. Ponadto, bańka pękła w 2008 r.
na skutek zdarzeń, których nikt nie mógł się spodziewać, był
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to szczęśliwy traf upadku muru, występowania niskich stóp procentowych i globalizacji, które łącznie spowodowały nadmierne
podejmowanie ryzyka. Ostatecznie skuteczność światowych liderów finansowych podczas wielkiej recesji została zgrabnie podsumowana następująco: „Banki centralne porzuciły typową obiegową
makroekonomię. A w jej miejsce postawili (…) teorie cząstkowe,
regularności empiryczne bez formalnych podstaw teoretycznych,
przeczucia, intuicje i pół rozwinięte spostrzeżenia”18.
Z kolei prof. Grzegorz Kołodko jest zdania, iż sukcesywne osłabianie instytucji państwowych oraz niekontrolowana, destruktywna
deregulacja doprowadziły do narastania irracjonalności w gospodarce, które ostatecznie musiały zakończyć się wystąpieniem kryzysu
w gospodarce. Dodaje również, że neokeynesizm przeżywa obecnie
swoją „drugą młodość”, ale sam w sobie nie stanowi on rozwiązania wszystkich problemów obecnej gospodarki. Można by w tym
miejscu odnieść się do kryzysu zadłużeniowego w strefie euro oraz
w Stanach Zjednoczonych. Kołodko twierdzi, iż tylko sukcesywna
synergia mocy niewidzialnej ręki rynku z „widzialną” głową państwa
stwarza możliwości do osiągnięcia długookresowego sukcesu19.

Uwagi i wnioski końcowe
W świetle teorii ekonomii nie można przesądzić o istnieniu jednej
powszechnie akceptowanej wizji roli państwa w gospodarce. Na tle
historii myśli ekonomicznej występuje mnogość nurtów opisujących gospodarkę na wiele różnych sposobów oraz wskazując funkcje poszczególnych uczestników rynku, jakie powinny one pełnić.
18 M. Roberts [2009], The Great Recession: Profit cycles, economic crises. A Marxist view, http://archive.org/stream/TheGreatRecession.ProfitCyclesEconomicCrisisAMarxistView/GreatRecessionInside4#page/n5/mode/2up (data
dostępu: 5 stycznia 2013).
19 W. Szymański, Jakie wnioski wyciągniemy z kryzysu, [w:] G. Kołodko (red.),
Globalizacja, kryzys i co dalej?, Warszawa 2010.
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Do najbardziej upowszechnionych i dominujących nurtów zalicza
się nurt liberalistyczny i interwencjonistyczny.
Prof. Tanzi, dochodzi również do konkluzji, iż teoria ekonomii była
dwuznaczna, w wielu jej aspektach na temat roli, jaką państwo powinno odgrywać w redukowaniu nierówności w dochodach, a mówiąc szerzej, ochrony obywateli przed różnego rodzaju ryzykiem
mającym ekonomiczne konsekwencje20. Podsumowując, państwo,
a ściślej polityka gospodarcza państwa i mechanizm rynkowy uzupełniają się ze względu na swoje niedoskonałości i zalety, dlatego
też wskazane jest stosowanie optymalnego poziomu fiskalizmu
i administracji państwowej, w celu kontroli i sprawowania nadzoru,
a przede wszystkim koordynowania polityki gospodarczej w taki
sposób, aby mogły być zrealizowane główne cele (wzrost gospodarczy, niski poziom bezrobocia, niska inflacja) i zaspokojone potrzeby
finansowe państwa.
Ostatni kryzys gospodarczy, jako następstwo globalnego kryzysu finansowego lat 2007–2009, przyczynił się do ożywionej dyskusji na temat stanu ekonomii jako dziedziny nauki. D. Colander
podsumował względny sukces neoklasycznych i keynesowskich
szkół w wyjaśnieniu kryzysu twierdząc, iż: „awaria ekonomii nie jest
porażką ekonomii klasycznej czy Keynesa, ale jest to awaria systemowa w całym systemie gospodarczym”21. D. Colander poprawnie
mówi nam, że bankructwo głównego nurtu ekonomii jest częściowo spowodowane tym, iż modele ekonomiczne „nie uwzględniają
rzeczywistej ewolucji gospodarki światowej”. Wadliwa konstrukcja modeli regulujących gospodarkę oraz brak wbudowanych
systemów wczesnego ostrzegania, zakłóca rozwój gospodarczy,

20 V. Tanzi, The Changing…
21 D. Colander, The financial crisis and the systemic failure of academic economics, [w:] „Kiel Working Papers”, Kiel Institute for the World Economy, Kiel
2009, http://debtdeflation.com/blogs/wp-content/uploads/papers/Dahlem_Report_EconCrisis021809.pdf (data dostępu: 5 stycznia 2013).
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co wymusza konieczność powstania nowej teorii etapowego podejścia do liberalizacji.
Z tego też powodu rozgorzała gorąca dyskusja, który teoretyczny
model lepiej tłumaczy zjawisko wystąpienia globalnego kryzysu
finansowego. Wniosek jest taki, iż ani nurt Keynesowski, ani neoklasyczny liberalizm nie są w stanie zaoferować klarownego i adekwatnego wyjaśnienia twej kwestii. Według Famy nie było bańki
na rynku nieruchomości, ponieważ konsumenci posiadali wszystkie
informacje potrzebne do zakupu, a zatem cena była poprawna. Fama
twierdzi również, iż nie wiemy co jest przyczyną recesji i ekonomia
nigdy nie była dobra w wyjaśnianiu wahań aktywności gospodarki.
Na pytanie czy ekonomia neoklasyczna może być rozpatrywana
jako efektywna po tym kryzysie, E. Fama twierdzi, że „Tak. A jeżeli
nie, to było by to niemożliwe do powiedzenia”22. Z kolei, P. Krugman,
czołowy amerykański ekonomista keynsistowski, wypowiedział się
w poniższy sposób: „Przyznaję, że rynki finansowe nie są w stanie
doskonałości; przyznaję, że ekonomia Keynesowska posiada najlepsze ramy wynikające z sensu recesji i depresji (…)”23. Z austriackiego
punktu widzenia, Wielka Recesja była produktem nadmiernej kreacji
pieniądza i sztucznie niskich stóp procentowych ustalanych przez
banki centralne, co spowodowało, że przy tej okazji kryzys przeniósł
się na rynek nieruchomości.
W debacie narodowej porusza się obecnie temat znaczenia
wpływu otwartości gospodarek krajów na zachowanie zdolności
poszczególnych rządów w stosunku do procesów regulacyjnych gospodarki narodowej. Jako uczestnicy tej debaty, staramy się znaleźć
22 A. Fama, The unfortunate uselessness of most of the art academic monetary
economics, FT 3.01.2010, Fama A. E. wywiad z John Cassidy w New Yorker,
http://blogs.ft.com/maverecon/2009/03/the-unfortunate-uselessness-ofmost-state-of-the-art-academic-monetary-economics/#axzz2H6YjEBba
(data dostępu: 5 stycznia 2013).
23 P. Krugman, How did economists get it so wrong?, NYT 2009, www.nytimes.
com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?pagewanted=all&_r=0
(data dostępu: 5 stycznia 2013).
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odpowiedź na kluczowe pytanie, czy w czasach wysokiej mobilności kapitału, rządy – jako instytucja terytorialnie scentralizowana
– są nadal niezbędne do zapewnienia społecznego i gospodarczego
dobrobytu swoich obywateli?24
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Między wolnością a równością – podatki
jako element sprawiedliwości społecznej

W rzeczywistości społeczno-gospodarczej nie ma jednoznacznej definicji sprawiedliwości społecznej, niemniej jednak podatki
są bardzo ważnym elementem służącym do osiągnięcia jej celów,
w zależności od przyjętych założeń polityki fiskalnej i finansowej.
Niniejsza praca ma przybliżyć czytelnika do liberalnych koncepcji
sprawiedliwości społecznej, które próbują zminimalizować znaczenie obciążeń fiskalnych w wyborach ekonomiczno-społecznych jakich dokonuje jednostka.
W pierwszej kolejności został przedstawiony aspekt historyczny,
w którym ukazano różne szkoły ekonomii i miejsce podatków w ich
strukturze. Następnie zaprezentowane zostały koncepcje sprawiedliwości społecznej funkcjonujące w literaturze. W dalszej kolejności
podjęto problem rozróżnienia sprawiedliwości pionowej i poziomej
w perspektywie funkcjonujących form opodatkowania społeczeństwa. Na końcu pracy przedstawiono stanowisko Miltona Friedmana, jego koncepcję państwa i przekonanie o prymacie wolności nad
równością w działaniach jednostki w życiu gospodarczym.
Główną metodą badawczą jest analiza tekstów źródłowych
i opracowań, a całość ma formę opisową, w której na poszczególnych etapach porównywane są różne podejścia ekonomistów i ich
szkół oraz prezentowane przez nich tezy.
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1. Wstęp
Podatki i daniny publiczne współtworzą historię ekonomii na świecie.
To właśnie te instrumenty polityki finansowej państwa są głównym
przejawem działań poszczególnych rządów w sferze ekonomicznej
oraz instrumentami, które bezpośrednio wpływają na decyzje – konsumpcyjne, inwestycyjne, oszczędnościowe – społeczeństwa.
Podatki funkcjonują już od przeszło dwóch tysięcy lat, ale najtrafniejsze słowa jakimi można je scharakteryzować są te wypowiedziane przez Benjamina Franklina – amerykańskiego polityka i filozofa żyjącego w XVIII wieku: „Na tym świecie pewne są tylko śmierć
i podatki”1. Bogactwo poglądów na temat znaczenia i zastosowania
podatków, zainteresowanie wielu wybitnych ekonomistów oraz filozofów konstrukcją systemów podatkowych i ich transformacja
w ważny instrument polityki każdego państwa stwarza doskonały
temat do dalszych rozważań i świetny powód do podjęcia tak ciekawego wątku.
Podatki od zawsze budzą różne, często skrajne emocje. Większość społeczeństwa przyjmuje je jako coś oczywistego, pewnie
dlatego, że o podatkach słyszymy od wczesnej młodości. W momencie gdy zaczynają dotykać ludzi osobiście, pojawia się refleksja nad
wielkością nałożonych na obywateli obciążeń, a także nad późniejszym wykorzystaniem przez państwo utraconych przez podatników
środków. Często w tych przemyśleniach występują pytania: Czy podatki traktują wszystkich ludzi sprawiedliwie? Czy wszyscy płatnicy
powinni być obciążeni takim samym podatkiem np. co do wielkości
lub rodzaju? Czy jest sens w ogóle je płacić? Wreszcie: kto i dlaczego
ostatecznie czerpie największe pożytki z danin publicznych?

1 Portal internetowy Wikipedia – Benjamin Franklin, http://pl.wikipedia.org/
wiki/Benjamin_Franklin, (data dostępu: 04 stycznia 2013).
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2. Rola podatków na tle historii doktryn
i systemów ekonomicznych

Daniny publiczne pojawiły się już 2000 lat p.n.e. w starożytnym
Egipcie. Były obecne w systemach państwowych starożytnej Grecji
i Rzymu. Arystoteles przywiązywał dużą wagę do nauki o gospodarstwie i państwie oraz przypisywał państwu wiele funkcji o charakterze interwencyjnym.
Pierwszym zwartym systemem ekonomicznym był merkantylizm.
W krajach Europy Zachodniej funkcjonował w XVI–XVIII w. i był związany z okresem pierwotnej akumulacji kapitału oraz kształtowaniem
się gospodarki kapitalistycznej. Celem merkantylizmu było tworzenie dogodnych warunków do rozwoju handlu, rolnictwa i przemysłu.
Struktury państwowe miały za zadanie niesienie pomocy w zakładaniu manufaktur, chroniły rodzimą produkcję, popierały eksport, dbały
o rozwój infrastruktury komunikacyjnej i dróg wymiany handlu morskiego oraz lądowego. Narzędziami w tych działaniach były wysokie
cła nakładane na towary importowe (produkty gotowe z wyłączeniem
surowców potrzebnych do utrzymania i rozwoju narodowej wytwórczości) i brak ceł na gotowe produkty eksportowe, przy czym istniały
wysokie cła na wywóz surowców i półproduktów celem zatrzymania produkcji w kraju. Dla zapewnienia odpowiedniej podaży pracy
wprowadzono przymus pracy oraz zaczęto regulować warunki pracy
i płacy. Wprowadzono nadzór nad jakością produkcji, tworzono państwowo-prywatne przedsiębiorstwa handlu zamorskiego oraz zabiegano o dodatni bilans handlowy i tanie kredyty2.
Merkantylizm był systemem realizującym ideę protekcjonizmu
państwowego i interwencjonizmu, gdzie państwo zarówno „dużo
obywatelom daje” jak i wcześniej „dużo zabiera”, opierając swoje działania na szeroko zakrojonej redystrybucji, stymulacji i regulacji życia
gospodarczego i społecznego. System ten najmocniej rozwinął się
2 A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 15.
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we Francji za sprawą Jeana Baptiste Colbert i Antonie de Montchretien,
a w Anglii – Thomasa Muna.
W pierwszej połowie XVIII w. we Francji rozwinął się fizjokratyzm,
którego twórcą był François Quesnay, a hasłem przewodnim porządek naturalny. Fizjokratyzm był pierwszą szkołą ekonomii propagującą wolny rynek. Quesnay stworzył dzieło pod tytułem „Tablica
ekonomiczna”, które również jako pierwsze na świecie opisywało
schemat przemiany produktu pomiędzy klasami. Za źródło bogactwa uznawał rolnictwo, które jako jedyną dziedzinę zaliczał do klasy
produkcyjnej (Quesnay wyróżniał jeszcze klasę właścicieli ziemskich
i klasę jałową – przemysł, rzemieślników i kupców). Fizjokraci propagowali leseferyzm, czyli założenie, że państwo poprzez swoją politykę w żaden sposób nie ingeruje w życie gospodarcze, a decyzje
ekonomiczne podejmuje rynek.
O ile teoria i praktyka systemu merkantylistycznego spowodowała
szybki rozwój i wzrost bogactwa państw opierających swoje działania
na akumulacji kapitałów, o tyle najwcześniej, bo w Anglii już w połowie
XVIII w., relatywnie wysoko rozwinięta gospodarka o mocnych fundamentach obrotu kapitałem prywatnym, zaczęła dostrzegać i negować
głęboko sięgającą ingerencję państwa w system gospodarczy, który
zamiast pomagać, niefortunnie stawał się coraz bardziej uciążliwy.
Założenia nowego systemu ekonomicznego zostały najpełniej sformułowane przez ojca ekonomii klasycznej – Adama Smitha w XVIII w.
Uważał on, że liberalizm i brak ingerencji państwa w gospodarkę jest
najlepszym sposobem na osiągnięcie rozwoju jednostki – a ostatecznie – całego społeczeństwa. Na pierwszym miejscu stawiał wolność
jednostki i wolny rynek. Zgodnie ze swoją koncepcją „człowieka
ekonomicznego” twierdził, że człowiek, który dąży do zaspokojenia
swoich potrzeb, musi liczyć się z potrzebami innych ludzi. W konsekwencji sprowadza się to do stwierdzenia funkcjonowania samoczynnych mechanizmów regulujących rynek3. W swoim dziele pod tytu3 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa
1954, t. 2, s. 46.
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łem „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” określił
te mechanizmy mianem „niewidzialnej ręki rynku”, która czuwa nad
harmonią zachodzących procesów gospodarczych i doprowadza rynek do stanu równowagi. Rola państwa wg Smitha powinna sprowadzać się do roli „nocnego stróża”. Oznacza to: brak ingerencji państwa
w gospodarkę, ograniczenie wykorzystywania instrumentów polityki
fiskalnej dla realizacji działań redystrybucyjnych, regulacyjnych lub
alokacyjnych i określenia wysokości obciążeń fiskalnych na poziomie
równym neutralności podatkowej. Podatki i wszelkie inne obciążenia
typu daniny publicznej, jak np. cła, miały za zadanie spełniać przede
wszystkim funkcję czysto fiskalną, a więc dbać o dostateczną ilość
pieniądza na pokrycie podstawowych wydatków publicznych – z założenia ograniczonych4.
Można powiedzieć, że tak dla Smitha, jak i dla większości przedstawicieli myśli ekonomii klasycznej, w sensie gospodarczym i społecznym wolność przedstawia wyższą wartość niż równość. A. Smith
i D. Ricardo dopuszczali istnienie nierówności społecznych. Człowiek
jest natomiast równy wobec prawa. Ekonomiści klasyczni dostrzegali konieczność silnego państwa, postrzegając je jako strażnika norm
prawnych i gwaranta bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego. A. Smith zakładał także konieczność niesienia pomocy ludziom
niezdolnym do pracy, wspieranie edukacji i szkolnictwa oraz wspólnotowego finansowania takich prac publicznych, dla których trudno
byłoby znaleźć prywatnego inwestora.

3. Instrumentarium podatkowe we współczesnych
poglądach ekonomicznych

Nurt myśli ekonomii klasycznej przetrwał aż do czasów I wojny światowej. Wraz z początkiem XX w. w sytuacji gospodarczej coraz większą rolę zaczynały odgrywać zjawiska negatywne jak np. wzrost
4 A. Krajewska, op. cit., s. 16–17.
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monopolizacji, kryzys ekonomiczny, rosnące bezrobocie i pogłębianie się nierówności społecznych. Próbowano zatem dostosować
funkcjonujące struktury – oparte na ideach liberalnych – do zaistniałej sytuacji. Taką próbą była teoria dobrobytu autorstwa Arthura
Pigou, rozszerzająca możliwości interwencji państwa, jednak nadal
w oparciu o założenia ekonomii liberalnej.
Rewolucją okazała się publikacja Johna Maynarda Keynesa pod
tytułem „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza” wydana
w 1936 r. Nurt ekonomii, a zarazem kompleksowe założenia systemu
gospodarczego, jakie zostały wówczas zaprezentowane, nazywamy
dzisiaj keynesizmem i funkcjonują one nadal w wielu krajach świata.
Główną cechą keynesizmu jest zerwanie z prymatem rynku podażowego na rzecz wiodącej roli popytu, a więc zerwanie z prawem
Saya. Wraz ze wzrostem produkcji rosną dochody, które jednak nie
muszą być w całości przeznaczane na konsumpcję, bo zostają zaoszczędzone. Brak efektywnego popytu jest zatem główną barierą
wzrostu produkcji i osiągnięcia równowagi gospodarczej. Celem
państwa jest więc koncentracja na czynnikach decydujących o wielkości popytu i jego pobudzanie w tych dziedzinach gospodarki,
w których ten popyt jest niewystarczający. Do kolejnych determinantów oddziaływujących na skłonność do konsumpcji, obok dochodu, Keynes zaliczał: zmiany stawek płac, relację między dochodem brutto i netto, wysokość stopy procentowej, zmiany polityki
fiskalnej i oczekiwania co do kształtowania się dochodu w przyszłości. Keynes wymienił również czynniki o stosunkowo ludzkiej etymologii, takie jak: ostrożność, pazerność, przedsiębiorczość, dumę czy
skąpstwo. Keynes wprowadził pojęcie krańcowej skłonności do konsumpcji, zgodnie z którą wzrostowi lub spadkowi dochodu towarzyszy relatywnie mniejszy wzrost lub spadek konsumpcji. Efektem
powyższego jest konieczność pobudzania konsumpcji przez państwo za pomocą instrumentów polityki finansowej, w tym instrumentów fiskalnych. Interwencjonizm i protekcjonizm państwowy
polega na inwestycjach publicznych finansowanych bezpośrednio
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z budżetu państwa w sferach uznawanych za nieopłacalne i niekonkurencyjne w stosunku do działalności prywatnej. Mogą być
one finansowane z deficytu budżetowego, a ich wynikiem oprócz
zwiększenia dochodu jest wzrost konsumpcji. Ważnym elementem
jest progresja podatkowa, system ulg i zwolnień, świadczenia społeczne oraz zasiłki dla bezrobotnych. Podatki odgrywają główną
rolę w procesie redystrybucji dochodu, jego przepływu ze stref
o wysokich zasobach pieniądza do stref niedofinansowanych,
a więc pomiędzy poszczególnymi warstwami społeczeństwa. Powinny również sugerować pewne zachowania i wymuszać określone decyzje, a także wpływać na alokację zasobów gospodarczych.
Dzięki redystrybucji budżetowej państwo ogranicza koncentrację
bogactwa oraz realizuje cele społeczne. Wpływa na przebieg cyklu
koniunkturalnego i stymuluje rynek pracy, przeciwdziałając bezrobociu. Działania państwa ograniczają występowanie negatywnych
efektów zewnętrznych wynikających z postępującej industrializacji
i sprzyjają racjonalnemu gospodarowaniu dobrami rzadkimi oraz
wpływają na poprawę warunków pracy i jakości życia5.
Pomimo wiodącej roli keynesizmu w teorii, nauczaniu i praktyce
ekonomii, w XX w. ukształtowały się stanowiska ekonomistów nawiązujące do klasycznej szkoły ekonomicznej Smitha. Przedstawicielami neoliberałów byli m.in. dwaj nobliści – Friedrich August von
Hayek i twórca monetaryzmu – Milton Friedman.
W latach 70 XX w. Friedman podjął w mediach krytykę keynesizmu. Postulował ograniczenie roli państwa i znaczenia instrumentów
fiskalnych w gospodarce na rzecz swobodnej gry sił rynkowych. Uważał, że najważniejszym celem polityki rządu jest zapewnienie stabilnego pieniądza, a wiec kontrola jego podaży i obniżka stopy inflacji6.
Robert E. Lucas wskazywał z kolei na bezcelowość interwencji
rządu w gospodarkę, tłumacząc to tym, że ludzie dostosowują się
5 
Ibidem, s. 18–19.
6 M. Friedman, The Role of Monetary Policy, „American Economic Review”, 1968,
nr 3.
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do zmian w sytuacji gospodarczej szybciej niż jest w stanie zareagować na nie system państwowy, w wyniku czego interwencja
rządu jest spóźniona i odbywa się w innych warunkach niż te, które
były jej powodem7. Coraz lepszą opinią cieszyła się też ekonomia
podaży popierana przez Arthura Laffer i Lestera Thurow, która rolę
państwa widziała w instytucji wspierającej wolny rynek, poprzez
działania mające zachęcić i ułatwić podnoszenie produkcji, dzięki
zachowaniom proinwestycyjnym, obniżce podatków, tworzeniu ulgi
i subwencji, szkoleniom i łatwemu dostępowi do kredytów8.
Kenneth Arrow i Jamesem Buchanan, zwolennicy teorii wyboru
publicznego, podnieśli nawet fakt istnienia rozbieżności pomiędzy
interesami jednostki, a interesami instytucji publicznych powołanych dla realizacji celów społecznych, w tym tejże jednostki włącznie, co dla obydwu ekonomistów – laureatów Nagrody Nobla – było
ważną przesłanką dla ograniczenia interwencji państwowej do niezbędnego minimum9.
Szkoły neoliberalne skłaniały się do ograniczania protekcjonizmu i interwencjonizmu państwowego, a do debaty ekonomicznej
powróciły takie hasła jak naturalna stopa podatkowa czy samoregulujący się wolny rynek. Na początku lat 80 XX w. Ronald Reagan
– prezydent Stanów Zjednoczonych – zreformował system podatkowy USA, odchodząc jednocześnie od doktryny Keynesa, a opierając
się na poglądach neoliberalnych. Doradcą Reagana był A. Laffer.
Najważniejszą zmianą w podatkach USA była redukcja (wartościowa i ilościowa) progów podatkowych z obowiązujących 14 stawek
w przedziale wartościowym od 14% do 70% – do docelowo dwóch
stawek w wysokości 15% i 28% w ciągu około 10 lat. Ostatecznie,
stosunkowo szybkie jak na te czasy obniżenie podatków, spowodowało problemy ze zbilansowaniem budżetu, w konsekwencji czego
7 R. E. Lucas, Expectation and Naturalisty of Money, „Journal of Economic Theory”, 1972, nr 4.
8 L. C. Throw, Przyszłość Kapitalizmu, Wrocław 1999.
9 J. M. Buchanan, Finanse publiczne w warunkach demokracji, Warszawa 1997.
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pod koniec lat 80 powrócono do bardziej rozbudowanej progresji
podatkowej10. W 2006 r. w USA było 6 stawek podatkowych: 10%,
15%, 25%, 28%, 33% i 35%. Niemniej jednak reforma podatków
USA odbiła się głośnym echem również w innych krajach owocując w wielu z nich zmniejszeniem progresji podatkowej i wielkością
stawek podatkowych. Innym przykładem wdrożenia neoliberalnych
poglądów była Wielka Brytania w okresie rządów Margaret Thatcher
(1979–1990), która zmniejszyła wydatki budżetowe, zrezygnowała
z dotacji dla nierentownych gałęzi przemysłu i ograniczyła uprawnienia związków zawodowych11.

4. Sprawiedliwość nie tylko społeczna
W literaturze przedmiotu często spotykamy się z porównaniem sprawiedliwości społecznej ze sprawiedliwością podatkową. Oba pojęcia
są traktowane przez wielu autorów na równi lub nawet zamiennie,
gdyż uznają oni, że sprawiedliwie nałożone podatki realizują cele
sprawiedliwości społecznej. Pojawia się tu jednak poważny problem,
a mianowicie – dla każdego człowieka i zarazem społeczeństwa
ze względów np. historycznych, kulturalnych czy z perspektywy
współczesnego systemu w jakim funkcjonują – sprawiedliwość będzie miała inne znaczenie i inne sposoby interpretacji.
W Polsce Trybunał Konstytucyjny wskazał na różne aspekty tego
pojęcia, w szczególności traktując go jako: sprawiedliwość rozdzielczą, nakaz równego traktowania osób, które mają tę samą cechę
istotną dla danej kategorii oraz nakaz podobnego traktowania podmiotów podobnych12.
10 M. Belka, Reaganomika. Sukces czy porażka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 105.
11 U. Zagóra-Jonszta, Hayek i Friedman o ekonomicznej roli państwa, Rozdział I,
s. 12, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/194/original/0.
pdf?1314887456, (data dostępu: 12 grudnia 2013).
12 Wyrok TK z dnia 9 marca 1988 r., sygn. U.7/87.
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W rozwinięciu problemu sprawiedliwości społecznej można
spotkać się z różnymi jej klasyfikacjami. W. Morawski wyodrębnia
następujące reguły sprawiedliwości: według zasłużonej nagrody,
merytokratyczną, uprawnień, równość rezultatów, równość szans,
zaspokajanie potrzeb podstawowych i zasadę funkcjonalnej nierówności. Zasady te są jednak dość kontrowersyjne. Zasada – każdemu
według pracy – stwarza bardzo wiele możliwości interpretacji, stosunkowo „lepsza” jest sprawiedliwość merytokratyczna wg której
powinnyśmy uznać, że każdy otrzymuje nagrodę proporcjonalną
do wkładu pracy. Problem jednak w tym – jak obiektywnie zmierzyć
nasz wkład do pracy? Zasada uprawnień oznacza nabywanie uprawnień społecznych w drodze legitymizacji na podstawie np. czynników historycznych – co zamiast rozwijać poczucie sprawiedliwości
społecznej może pogłębiać tylko dysonans pomiędzy poszczególnymi warstwami społeczeństwa. Zasada równości szans proponuje
natomiast stworzenie dla wszystkich uczestników życia społecznego takich samych możliwości dla startu w życie gospodarcze lub
społeczno-kulturowe13.
Niezależnie od tego jaką zasadę sprawiedliwości uzna się za najważniejszą i wiążącą, po inkorporowaniu jej do społeczeństwa lub
sfery gospodarczej, może ona okazać się niewystarczająca i nie odpowiadać na problemy szerokiego grona odbiorców. Gdyby istniało
jedno uniwersalne i praktyczne rozwiązanie, najprawdopodobniej
w ogóle nie zajmowalibyśmy się tym problemem.

5. Sprawiedliwość (równość) pozioma czy pionowa?
W teorii podatków wymienia się dwa pojęcia sprawiedliwości społecznej w odniesieniu do funkcji pozafiskalnych podatków – sprawiedliwość poziomą i pionową.

13 W. Morawski, Socjologia Ekonomiczna, Warszawa 2001, s. 297–300.
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Równość pozioma oznacza identyczne traktowanie identycznych
osób. Przykładem realizacji tej zasady jest równość wobec prawa,
zasada jednakowej płacy za jednakowa pracę, brak dyskryminacji rasowej, ze względu na płeć czy wyznanie, przy czym relacje te są niezależne od innych czynników, takich jak np. status materialny, czy
pochodzenie. Równość pozioma jest powszechnie akceptowana,
a w wielu przypadkach uznawana jest za normę prawną wpisaną
w konstytucje państw lub w dokumenty międzynarodowe14.
Równość pionowa to natomiast różne traktowanie różnych osób,
w celu zmniejszenia skutków będących efektem różnic naturalnych
lub nabytych. Ten rodzaj równości w przeciwieństwie do w/w budzi
dużo kontrowersji. Według wielu ludzi sprowadza się ona do zasady odbierania bogatym i oddawania biednym, co w odpowiednich
środowiskach skutkuje wyraźnym i uzasadnionym sprzeciwem15.
Nierówność pionowa przejawia się często w wysokim rozwarstwieniu dochodów i poziomu bogactwa w społeczeństwie. Pewne
dysonanse są przez ogół obywateli akceptowane, ale tylko do czasu.
Gdy poziom różnic wzrasta, spada akceptacja społeczna dla istniejącego stanu rzeczy i państwo jest zmuszone do ograniczenia i łagodzenia dysproporcji16. Dla złagodzenia dysonansu wprowadza się
wtórną redystrybucję dochodów.
Powody redystrybucji są argumentowane pobudkami altruistycznymi i egoistycznymi. Pobudki altruistyczne to nawiązanie do poczucia moralności i solidarności. Propagują pomoc ludziom ubogim,
pozbawionym dostępu do podstawowych dóbr i usług, czyli na poziomie poniżej społecznie przyjętego minimum egzystencji (stosownie dla każdego kraju). Przesłanki egoistyczne to argumentacja
typu „coś za coś”, która kierowana jest głownie do grup, dla których
zwiększenie redystrybucji publicznej wiąże się ze zmniejszeniem realnych dochodów. Przykładem takiej argumentacji jest: ograniczenie
14 Z. Morecka, Społeczny aspekt gospodarowania, Warszawa 1981, s. 74.
15 D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Ekonomia, Warszawa 2003.
16 A. Krajewska, op. cit., s. 50–51.
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bezrobocia i związanych z tym patologii społecznych, ochrona społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi, zwiększenie bezpieczeństwa
publicznego. Podatki w takim ujęciu stają się wiec ceną jaką płaci
społeczeństwo za spokój społeczny i bezpieczeństwo17.
Równość pionową w systemie fiskalnym urzeczywistnia się poprzez stosowanie progresji podatkowej i skupienie się na zdolności
płatniczej jednostek nim obciążonych. Oznacza to występowanie
i funkcjonowanie w systemach podatkowych oprócz progów podatkowych, również kwoty wolnej od podatku oraz ulg i zwolnień kierowanych do określonych grup. Jednocześnie kształtowanie stawek
VAT, (np. obniżone stawki na produkty spożywcze) czy stawek akcyzy (np. na dobra luksusowe) pozwala na wykorzystanie podatków
do zmniejszania różnic społecznych. Wszystkie te instrumenty mają
za zadanie aktywizować redystrybucyjne funkcje podatków i dążyć
do zapewnienia jak najbardziej oczekiwanego poziomu pionowej
sprawiedliwości społecznej18.
Wśród ekonomistów istnieją także całkowicie inne przekonania
co do sposobów osiągnięcia sprawiedliwości (nie pionowej, lecz
poziomej). Wielu przedstawicieli poglądów liberalnych uważa,
że jednakowe np. liniowe opodatkowanie dochodów jest lepszym
rozwiązaniem niż progresja podatkowa, sugerując się stałym procentowym obciążeniem zdolności płatniczych wszystkich uczestników życia społeczno-gospodarczego.

6. Wolność a równość – koncepcja M iltona Friedmana
Milton Friedman (1912–2006) był liberałem i twórcą monetaryzmu
– nowego kierunku w ekonomii. Jego poglądy wpłynęły w znacznej
mierze na politykę R. Reagana – prezydenta Stanów Zjednoczonych
i M. Thatcher – premier Wielkiej Brytanii, skutkiem czego można
17 Ibidem, s. 51.
18 
Ibidem, s. 52.
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go w pewien sposób zaliczyć do grona współautorów sukcesów
ekonomicznych obu państw w II połowie XX w.
W swoim dorobku naukowym opierał się na ideach A. Smitha, a spośród współczesnych sobie, bardzo wysoko cenił dzieła F. A. von Hayeka. Swoje przekonania opierał na szeroko pojętej
wolności, w szczególności ekonomicznej, rozumianej jako wolność
pracy, handlu i wymiany w warunkach wolnej konkurencji19. Friedman twierdził, że „Wolne społeczeństwo wyzwala w ludziach energię
i umiejętności w dążeniu do własnych celów”20, przy czym kierował
się zasadą użyteczności, co ostatecznie sprowadza się do przekonania, że to jednostka wie najlepiej jak dysponować własnym dochodem. Wolność podejmowania decyzji i uczestnictwa w życiu gospodarczym, daje każdemu szansę na polepszenie własnej pozycji
materialnej i uwolnienie się z krępujących ograniczeń. W przeciwieństwie do państwa opiekuńczego, jednostka musi brać pod uwagę
ryzyko towarzyszące jej działaniom (będące ceną większej swobody). Wynikłe błędy działalności pojedynczych obywateli obciążają
tylko tę jednostkę i nie oddziałują niekorzystnie na inne podmioty
gospodarki lub robią to, ale w ograniczony sposób, w porównaniu
do analogicznych sytuacji w systemach socjalnych21. Według Friedmana, którego w tej kwestii poglądy były zgodne z Hayekiem, wolność stanowi wartość nadrzędną w stosunku do równości, jednakże
rozwój jednostki i wynikający z tego rozkwit społeczny powoduje
spłycenie różnic pomiędzy poszczególnymi warstwami, czyli działa
na korzyść równości społecznej, będąc ubocznym efektem wolności.
Friedman opowiadał się za państwem minimum. Dostrzegał
wady rynku, ale jeszcze większe błędy wytykał instytucji państwa
w rozwiązywaniu problemów społecznych. Był zwolennikiem teorii
19 U. Zagóra-Jonszta, Hayek i Friedman o ekonomicznej roli państwa, Rozdział I,
s.11, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/194/original/0.
pdf?1314887456 (data dostępu: 12 grudnia 2013).
20 M. Friedman, Wolny wybór, Sosnowiec 1996.
21 U. Zagóra-Jonszta, op. cit., s. 11.
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opóźnień, co oznacza, że od momentu zaistnienia niekorzystnego
gospodarczo zjawiska, do czasu reakcji przez rząd i jego usunięcia poprzez aktywną politykę ekonomiczną, mija zbyt wiele czasu,
co sprawia, że reakcja taka staje się bezcelowa lub nawet szkodliwa22.
Podobnie jak A. Smith wyznaczył kilka podstawowych dziedzin
interwencji państwa, a mianowicie:
ǷǷ zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego,
ǷǷ zapewnianie bezpieczeństwa kraju,
ǷǷ działania antymonopolowe,
ǷǷ ochrona procedur, instrumentów i instytucji wolnego handlu,
ǷǷ uzupełnianie prywatnej dobroczynności,
ǷǷ ochrona wolności prywatnej,
ǷǷ zapewnianie równości obywateli wobec prawa,
ǷǷ zapewnianie dostępu do edukacji23.
Friedman był zwolennikiem sprawiedliwości komutatywnej,
dokonującej się na rynku bez politycznej interwencji. Nie twierdził
że sprawiedliwość dystrybutywna lepiej rozwiązuje problem społecznej nierówności, a wręcz przeciwnie, w jej wyniku funkcjonuje
tzw. Żelazny Trójkąt, czyli tyrania trzech grup:
ǷǷ beneficjentów – grupy korzystające z funduszy rządowych,
które będą próbowały za wszelką cenę utrzymać programy
z których czerpią zyski,
ǷǷ polityków – prawodawców, którzy kupują poparcie społeczne
za pieniądze podatników,
ǷǷ biurokratów – urzędników, których ilość jest zależna od siły
dwóch poprzednich elementów – w konsekwencji wzrost ilości oraz znaczenia polityków i beneficjentów powoduje rozrost administracji, która wydaje cudze pieniądze, przekładając
interes własny ponad społeczny24.
22 Ibidem, s. 12.
23 M. Friedman, Kapitalizm i wolność, Warszawa 2008, s. 40–50.
24 
Idem, Polityka i tyrania – Miltona Friedmana lekcje poszukiwania wolności,
s. 50–52.
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Był przekonany, że w sferze ekonomicznej państwo powinno
podlegać takim samym zasadom, jak inne podmioty rynku i nie
należy prowadzić działań, które byłyby sprzeczne z systemem wolności. Nie oznacza to, że rząd nie może prowadzić aktywnej polityki,
niemniej jednak podatki nie mogą pełnić funkcji redystrybucyjnej,
czy alokacyjnej, a jedynie powinny zapewnić odpowiedni dochód
dla utrzymania instytucji mocnego państwa25.
Z tak rozumianej roli państwa i priorytetu wolności wynika moralne zezwolenie na istnienie nierówności społecznych, będących
wynikiem przedsiębiorczych działań jednostki (z zachowaniem
i w świetle prawa). W rozumieniu Friedmana nie może więc istnieć
sytuacja, w której z jednej strony nakłania się ludzi do wyzwolenia
pozytywnych cech, a z drugiej karze się ich za nie, np. poprzez nadmierne i niesprawiedliwe obciążenia fiskalne jak – podatki progresywne. Stąd też Friedman był zagorzałym zwolennikiem równego
opodatkowania i ostatecznie agitował do wprowadzenia jednej
stawki opodatkowania dla wszystkich uczestników rynku, czyli podatku liniowego. System taki, co do założeń, powinien wyeliminować poczucie krzywdy względem różnie opodatkowanych grup
społecznych, oraz pozwolić na porównywalność dochodów26.

7. Zakończenie
Podatki i inne daniny publiczne o podobnym charakterze są nieodłączną częścią życia gospodarczego. Wpływają na decyzje ekonomiczne pojedynczych obywateli, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw ale przede wszystkim stanowią główne źródła finansowania
struktur państwowych. Nic więc dziwnego, że tak ważny instrument
polityczno-ekonomiczny ma też swoje konotacje w sferze społecznej

25 U. Zagóra-Jonszta, op. cit., s. 13.
26 
Ibidem, s. 13–14.
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i etycznej, wywierając niemały wpływ na rozumienie i interpretację
pojęcia sprawiedliwości oraz równości społecznej.
Rola obciążeń fiskalnych w niniejszej pracy sprowadza się do wyboru pomiędzy koncepcją sprawiedliwości pionowej i poziomej.
Pierwsza preferuje aktywne dostosowywanie systemu ekonomicznego do różnic panujących w społeczeństwie, druga za sprawiedliwe uznaje równe traktowanie wszystkich uczestników życia społeczno-gospodarczego. W konsekwencji (przy uznaniu pewnych,
akceptowalnych w ekonomii, uproszczających rzeczywistość złożeń)
wybór ten niejako wymusza konieczność akceptacji, albo państwa
opiekuńczego, albo liberalnego.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak powstały dylemat, tym
bardziej, iż dotyczy on ważnych i różnie odbieranych przez człowieka problemów jak sprawiedliwość i równość. Idąc dalej, musielibyśmy zagłębić się w etymologię terminu „wolność”, na co w tej pracy zabrakło miejsca. Niemniej jednak, jest to wybitnie wartościowy
koncept do kontynuowania podjętych rozważań. Dla podsumowania powyższych konkluzji chciałbym jednak przychylić się do poglądów Miltona Friedmana, który podobnie jak Friedrich A. von Hayek
uważał, że elitarne społeczeństwo prowadzi do postępu, egalitarne
do zahamowania rozwoju cywilizacyjnego, natomiast nierówność
jest bodźcem pobudzającym aktywność ekonomiczną jednostki,
podczas gdy egalitaryzm ją niszczy.
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Socjalizm rynkowy w teorii oraz
w Socjalistycznej Federacyjnej Republice
Jugosławii. Inna „trzecia droga”?

Doświadczenia związane z kryzysem gospodarczym i narastającymi
problemami społeczno-gospodarczymi zarówno w Unii Europejskiej
(wystarczy wspomnieć bezrobocie wśród młodych w Hiszpanii czy
katastrofalną sytuację budżetową Grecji) jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie problemy gospodarcze początku XXI wieku się zaczęły,
sprawiają, że krytyka kapitalizmu nie powinna dziwić nawet tych,
którzy nie zgadzają się z argumentami krytyków. Z drugiej strony,
niedostatki systemu socjalistycznego są dobrze znane wszystkim,
którzy pamiętają jeszcze życie w krajach demokracji ludowej.
W sytuacji, gdy dwa sprawdzone dotychczas skrajne rozwiązania ustrojowe okazują się co najmniej niedoskonałe, można spróbować posłuchać Arystotelesa zarówno w zakresie zasady złotego
środka nakazującej odrzucenie skrajności, jak i jego pochwały dla
mieszanego ustroju1. Współcześnie takie koncepcje nie mieszczą się
po prostu w centrum, między prawicą a lewicą, ale łączące w jeden
program różne lewicowe i prawicowe postulaty, nazywa się często
1 M. Jaskólski (red.), Słownik historii doktryn politycznych, t. 1, Warszawa 1997,
s. 96.
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trzecią drogą2 . W najwęższym znaczeniu, które nie będzie używane
w niniejszym opracowaniu, mianem trzeciej drogi określa się swoiste
połączenia poszczególnych lewicowych i prawicowych postulatów
programowych realizowane w latach dziewięćdziesiątych przez
rządy Tony’ego Blaira, Gerharda Schrödera czy przez Billa Clintona
w USA3.
W latach trzydziestych XX wieku polski ekonomista wykształcony
w London School of Economics oraz na uniwersytetach w Berkley,
Chicago i Uniwersytecie Harvarda zaproponował model ekonomiczny nazywany powszechnie socjalizmem rynkowym4. Takim samym
mianem określano system ekonomiczny funkcjonujący w jednym
z europejskich krajów przez dobre kilkadziesiąt lat. Nazwa socjalizm
rynkowy składa się z dwóch słów. Jedno, socjalizm, określa lewicową
doktrynę polityczną opartą na fundamencie równości społecznej,
której główne nurty zakładają konieczność przejścia do gospodarki
centralnie planowanej5. Drugie słowo, rynkowy, wiąże się z liberalizmem ekonomicznym i ekonomią rynkową, która jest zaprzeczeniem centralnego planowania6. Wydaje się, że połączenie dwóch,
pozornie wykluczających się terminów, musi wiązać się z kompromisowym połączeniem różnych prawicowych i lewicowych elementów. Warto zatem zastanowić się, czy socjalizm rynkowy faktycznie
jest takim połączeniem i można go uznać za trzecią drogę w znaczeniu węższym, wypełniającym wyżej przedstawioną definicję,
2 N. Bobbio, Left and Right. The Significance of a Political Distinction, Chicago
1996, s. 8.
3 
What is the Third Way?, „BBC News”, 27 września 1999, http://news.bbc.co.uk/2/
hi/458626.stm (data dostępu: 25 lutego 2015).
4 J. H. de Soto, Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza, Warszawa 2011, s. 211.
5 K. Chojnicka, M. Jaskólski (red.), Słownik historii doktryn politycznych, t. 5, Warszawa 2012, s. 487.
6 P. M. Johnson, A Glossary of Political Economy Terms, Market economy, www.auburn.edu/~johnspm/gloss/market_economy (data dostępu: 25 lutego 2015).
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lub szerszym rozumieniu, po prostu jako możliwy do osiągnięcia
kompromis między kapitalizmem i socjalizmem.
Odrębność socjalizmu rynkowego od tradycyjnych nurtów socjalizmu i komunizmu wynika już z samej historii rozwoju koncepcji, której początków nie należy doszukiwać się w dziełach Marksa
i Engelsa, a w dorobku przedstawicieli lozańskiej szkoły w ekonomii.
Teoretyczne podwaliny socjalizmu rynkowego dał Enrico Barone
publikując w 1908 r. artykuł Il Ministro della Produzione nello Stato
Collettivista7. Włoski ekonomista, analizując zagadnienia związane
z produkcją w państwie, jakie określał mianem kolektywistycznego,
wyróżnił dwie kwestie, które uznał za całkowicie niezależne od siebie. Według Barone, jeden problem to ustalenie, czy korzystne
będzie uspołecznienie produkcji, drugi zaś to wskazanie sposobu,
w jaki powinna być zarządzana ta produkcja w państwie kolektywistycznym8. Enrico Barone, za pomocą metod matematycznych,
charakterystycznych dla szkoły ekonomicznej, którą reprezentował,
starał się udowodnić, że centralny planista jest w stanie ustalać ceny
równowagi niczym licytator w koncepcji Leona Walrasa9. Włoch nie
proponował wykorzystania mechanizmów rynkowych, ale jego
praca była wyjątkowo ważna dla rozwoju koncepcji socjalizmu rynkowego z dwóch względów. Po pierwsze, zauważył on, że uspołecznienie środków produkcji nie jest ściśle związane z konkretną
metodą kalkulacji ekonomicznej. Otworzyło to drogę dla innych rozwiązań niż centralne planowanie. Po drugie, dał wczesne podstawy
dla tzw. debaty na temat rachunku ekonomicznego10 rozgorzałej
7 Szerzej znane pod angielskim tytułem The Ministry of Production in the Collectivist State. Tłumaczenie na język angielski ukazało się w 1935 r. w Londynie,
jako fragment książki Collectivist Economic Planning pod red. F. A. Hayeka.
8 E. Barone, The Ministry of Production in the Collectivist State, [w:] F. A. Hayek (red.), Collectivist Economic Planning, Londyn 1935, s. 245.
9 A. Shleifer, R. W. Vishny, The Politics of Market Socialism, „Journal of Economic
Perspectives”, 1994, t. 8, nr 2, s. 166.
10 Ang. Socialist calculation debate. Powyższe polskie tłumaczenie, użyte w Socjalizmie, rachunku ekonomicznym i funkcji przedsiębiorczej J. H. de Soto
w przekładzie K. Rybickiego, wydaje się trafne.
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w okresie międzywojennym między ekonomistami opowiadającymi
się za socjalizmem, a przedstawicielami szkoły austriackiej11.
Jednym z jej uczestników był polski ekonomista, Oskar Lange,
który przedstawił w 193612 i 1937 r.13 najbardziej znany model socjalizmu rynkowego. Przewidział w nim istnienie rynku dóbr konsumpcyjnych oraz rynku pracy w konsekwencji pozostawienia ludziom
wolności wyboru zatrudnienia oraz wolności sposobu konsumpcji,
czyli wydawania własnych pieniędzy14. W ustroju socjalistycznym
dobra inwestycyjne, czyli środki produkcji, miały być uspołecznione. Nie dochodziłoby zatem do ich rynkowej wymiany, więc ceny
(konieczne nie na potrzeby wymiany, ale np. do kalkulacji kosztów
i opłacalności różnych przedsięwzięć) musiałyby być ustalone w inny
niż rynkowy sposób15.
Polski ekonomista uważał, że skutecznym wyznaczeniem cen
dóbr kapitałowych mogłaby zając się instytucja państwowa, którą
nazwał Centralnym Urzędem Planowania. Organ ten miałby stosować procedurę prób i błędów polegającą na arbitralnym początkowym ustaleniu cen tych dóbr i obserwacji sytuacji gospodarczej.
Jeżeli podaż byłaby niewystarczająca względem popytu, ceny zostałyby podniesione. W przypadku nadwyżki dóbr produkcyjnych
ponad rzeczywiste zapotrzebowanie, Centralny Urząd Planowania
obniżyłby ich ceny. Po kilku takich próbach, osiągnięta zostałaby
cena równowagi. Oskar Lange uważał, że mechanizm byłby skuteczny także w przypadku ustalenia początkowych, arbitralnych cen nawet na losowym poziomie, ale twierdził, że nie byłoby to konieczne,
bo rozpoczęcie procesu prób i błędów od cen historycznych, znanych
11 F. A. Hayek, The Nature and History of the Problem, [w:] F. A. Hayek (red.),
Collectivist Economic Planning, Londyn 1935, s. 32.
12 O. Lange, On the Economic Theory of Socialism: Part One, „The Review of Economic Studies”, 1936, t. 4, nr 1, s. 53–71.
13 O. Lange, On the Economic Theory of Socialism: Part Two, „The Review of Economic Studies”, 1937, t. 4, nr 2, s. 123–142.
14 O. Lange, On the Economic Theory of Socialism: Part One…, s. 61.
15 E. Łukawer, Oskar Lange, „Gospodarka narodowa”, 2005, nr 10, s. 82.
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przed wprowadzeniem ustroju socjalizmu rynkowego znacząco
przyspieszy dochodzenie do cen równowagi16.
W socjalizmie rynkowym Oskara Lange zarządzający przedsiębiorstwami nie działaliby w celu maksymalizacji zysku, ale zgodnie
z zasadami ustalanymi dla nich przez Centralny Urząd Planowania.
Nakazywałyby one utrzymywać produkcję w danym przedsiębiorstwie na takim poziomie, który prowadzi do minimalizacji średniego kosztu wytworzenia dobra oraz do wykorzystania metod, które
również służą temu celowi. Łączny rozmiar produkcji określonego
dobra w całym przemyśle musiałby równać się popytowi wśród konsumentów na ten towar sprzedawany po cenie równej średniemu
kosztowi jego wytworzenia. Ponadto, zasady Centralnego Urzędu
Planowania regulowałyby warunki podejmowania i kończenia produkcji dóbr określonego rodzaju. W ten sposób zostałaby ustalona
liczba przedsiębiorstw kreujących popyt na dobra kapitałowe17.
Opracowanie efektywnego i sprawdzającego się w praktyce
modelu ekonomicznego nie było dla polskiego ekonomisty celem
samym w sobie. Uważał on, że doktryna socjalizmu, na potrzeby
której opracowywał swoje koncepcje ekonomiczne, ma ważne zalety społeczno-polityczne. Podkreślał, że właśnie socjalizm jest tym
ustrojem, który jest w stanie zapewnić taką dystrybucję dochodu
narodowego, która umożliwi osiągniecie maksymalnego dobrobytu społecznego18. Socjalizm miał być bardziej wrażliwy na koszty
społeczne aktywności gospodarczej oraz pozwalać uniknąć niekorzystnych skutków cyklów koniunkturalnych19. Wreszcie, Oskar
Lange uważał też, że wyłącznie socjalizm jest w stanie zapewnić
utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju ekonomicznego20.

16 O. Lange, op. cit., s. 66.
17 O. Lange, On the Economic Theory of Socialism: Part One…, s. 62.
18 
Idem, On the Economic Theory of Socialism: Part Two…, s. 123.
19 
Ibidem, s. 125.
20 
Ibidem, s. 128 i nast.
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Model Oskara Lange spotkał się z krytyką pochodzącą nie tylko
od związanego z wolnorynkową szkołą austriacką noblisty, F. A. Hayeka21, ale także neokeynesisty J. E. Stiglitza22, a nawet własnych
uczniów, Włodzimierza Brusa i Kazimierza Łaskiego23. Teoretyczny
model nie został nigdy zastosowany w praktyce i brak empirycznych
danych potwierdzających jego skuteczność. Jan Hanousek i Randall
K. Filer odnaleźli jednak pewną analogię między koncepcjami ekonomicznymi polskiego ekonomisty, a rozwiązaniami zastosowanymi
podczas przekształceń własnościowych towarzyszących transformacji ustrojowej w Czechach, mimo że procedury te nie były oparte
o prace Langego. Badacze przeanalizowali przebieg prywatyzacji
około 1000 firm. Ceny ich udziałów (wyrażone nie w pieniądzu,
a w specjalnych kuponach, których ograniczoną ilość miał prawo
nabyć każdy obywatel) były ustalane przez władze państwa, a nie
mechanizmy rynkowe. Procedura obejmowała kilka rund. W każdej
kolejnej władze korygowały ceny na podstawie popytu obserwowanego w rundzie poprzedniej24. Po przeanalizowaniu przebiegu
tego procesu prywatyzacji, badacze doszli do wniosku, że zastosowany mechanizm nie pozwolił skutecznie wyznaczyć cen równowagi nawet w przypadku ilości towarów na rynku ograniczonej
do tysiąca. W związku z tym są pesymistami co do możliwości zastosowania propozycji Oskara Lange w całej gospodarce25. Należy
jednak pamiętać, że wyżej przytoczona analiza odnosiła się wyłącznie do ekonomicznej wydajności określonych mechanizmów, a cała
doktryna socjalizmu, której jednym z nurtów jest socjalizm rynkowy,
21 J. H. de Soto, op. cit.
22 J. E. Stiglitz, Market Socialism and Neoclassical economics, [w:] P. Bardhan,
E. Roemer (red.), Market Socialism: The Current Debate, Oxford 1993, s. 22.
23 J. H. de Soto, op. cit., s. 259.
24 J. Hanousek, R. K. Filer, Lange and Hayek Revisited: Lessons from Czech Voucher
Privatization, „Cato Journal”, 2002, t. 21, nr 3, s. 494.
25 
Ibidem, s. 497.
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największy nacisk kładzie na sprawiedliwość i równość społeczną26.
Nie można więc wykluczać pochwały socjalistów zastosowania
mechanizmu działającego (co pokazał przykład czeski), ale mniej
skutecznego od rozwiązań kapitalistycznych, jeżeli prowadziłby on
do lepszego urzeczywistnienia wartości w socjalizmie uważanych
za najważniejsze.
Jak wspomniano na wstępie, model gospodarczy określany mianem socjalizmu rynkowego funkcjonował przez wiele lat w jednym
z państw demokracji ludowej. Chodzi o Jugosławię. Mimo zbieżności
nazw, nie ma dowodów na to, że architekci jugosłowiańskiego systemu ekonomicznego znali teorie Oskara Lange i Enrico Barone27,
a opisany niżej ustrój na żadnym etapie jego ewolucji nie był świadomą implementacją wybranego integralnego modelu socjalizmu
rynkowego. Konkretne rozwiązania wynikały z lokalnych warunków
społeczno-politycznych. Dalekie podobieństwa praktyki ustrojowej
do omawianej wyżej teorii powinny być jednak wyraźnie zauważalne.
Na Półwyspie Bałkańskim podjęto próbę stworzenia własnej wersji socjalizmu po zerwaniu współpracy ze Związkiem Radzieckim.
Jugosławia postanowiła odejść od typowego sowieckiego modelu
centralnego planowania po wykluczeniu Komunistycznej Partii Jugosławii z Kominformu 28 czerwca 1948 r.28
Pierwotnie Jugosławia, postawiona przed koniecznością samodzielnego rozwoju, zareagowała wzmożeniem wysiłków wkładanych w kolektywizację i centralne planowanie. Jednakże, już dwa
lata po rozbracie z Sowietami, pojawiły się głosy przekonujące
do odejścia od radzieckiego modelu rozwoju gospodarczego.
Otwarcie opowiedzieli się za tym Edvard Kardelj, Milovan Dijlas
i Boris Kidrić. Ten ostatni, przewodniczący jugosłowiańskiej komisji
26 K. Chojnicka, M. Jaskólski (red.), Słownik historii doktryn politycznych, t. 5…,
s. 489.
27 J. A. Dorn, Markets: true and false: the case of Yugoslavia, „Journal of libertarian studies”, 1978, t. 2, nr 3, s. 245.
28 G. Simon, An Economic History of Socialist Yugoslavia, Rochester 2014, s. 6.
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planowania, w 1950 r. przedstawił koncepcję nowej polityki ekonomicznej – socjalizmu rynkowego29. Argumentował, że w okresie
przejściowym przyzwolenie na ograniczone funkcjonowanie rynków nie będzie niezgodne z ideologią marksistowską.
Ważnym powodem ideologicznej krytyki modelu sowieckiego
w Federacyjnej Ludowej Republice Jugosławii30 był brak rzeczywistej władzy w rękach klasy pracującej31. Obawiano się, że biurokraci
zarządzający gospodarką staną się nową klasą, która po prostu zastąpi kapitalistów w zarządzaniu środkami produkcji, a do rzeczywistej zmiany stosunków ekonomicznych nie dojdzie32. Dlatego przekazanie zarządu nad przedsiębiorstwami w ręce ich pracowników
należało do głównych postulatów Kidricia. Został on wprowadzony
w życie jako pierwszy. Już w 1950 r. przyjęto Ustawę o zarządzaniu
przedsiębiorstwami przez kolektywy pracownicze33. To właśnie sposób
zarządzania przedsiębiorstwami był największą innowacją jugosłowiańskiego ustroju gospodarczego.
Schemat organizacyjny każdej firmy wyglądał podobnie. Najwyższą władzą była rada pracownicza34. Składała się ona z od 15 do 150
przedstawicieli załogi zakładu. Przynajmniej trzy czwarte jej członków musieli stanowić pracownicy wykonujący zadania bezpośrednio związane z produkcją. Rada podejmowała wszystkie kluczowe
dla funkcjonowania przedsiębiorstwa decyzje: o rodzaju produkcji,
sposobie jej organizacji. W 1957 r. rady pracownicze zyskały szerokie kompetencje w sprawach pracowniczych. Były uprawnione
29 J. A. Dorn, op. cit., s. 246.
30 Taką pełną nazwę Jugosławia nosiła do 1963 r., gdy nazwę państwa zmieniono na: Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii.
31 I. Mulaj, Self-management Socialism Compared to Social Market Economy
in Transition: Are there Convergent Paths? „Diskurs”, 2009, nr 8, s. 8.
32 G. Simon, op. cit., s. 6.
33 Ludowa Republika Jugosławii, Osnovni zakon o upravljanju državnim privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima od strane radnih kolektiva,
1950.
34 S. Pejovich, A Property-Rights Analysis of the Yugoslav Miracles, „Annals of the
American Academy of Political and Social Science”, 1990, t. 507, s. 125.
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do nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, ustalania udziału funduszu płac w przychodach przedsiębiorstwa, a także regulowania samych zasad wynagradzania pracowników (z zachowaniem
płacy minimalnej). W strukturze typowej firmy znajdowały się także
dwa organy pełniące funkcje wykonawcze. Zarząd, którego członkowie wybierani byli przez pracowników na jednoroczne kadencje
zajmował się wprowadzaniem w życie ustaleń podjętych przez radę
pracowniczą oraz sporządzał okresowe raporty. Nad bieżącą, codzienną działalnością przedsiębiorstwa czuwał dyrektor wybrany
przez radę pracowniczą spośród najlepszych kandydatów wyłonionych w konkursie35.
Akty prawne uchwalane w latach 1952–1953 dały radom pracowniczym pewną swobodę działania rozmontowując znaczną część
systemu centralnego planowania oraz ustanawiając tzw. społeczną
własność środków produkcji należących do przedsiębiorstw36.
W praktyce własność społeczna była swoistym prawem rzeczowym polegającym na możliwości korzystania z majątku firmy, węższym jednak niż prawo własności, bo uprawniającym do rozporządzania tym majątkiem wyłącznie na ściśle określonych zasadach.
Pracowniczy samorząd, któremu to prawo przysługiwało, mógł
dokonywać obrotu składnikami majątku przedsiębiorstwa, ale cała
gospodarka finansowa musiała pozostawać w zgodzie z zasadą,
że wartość księgowa trwałych aktywów nie może być pomniejszona. Oznaczało to np. konieczność inwestowania takich sum, które
równoważyłyby odpisy amortyzacyjne37. Prawa na majątku firmy
były narzędziem, które dało samorządom pracowniczym rzeczywisty wpływ na losy firmy.
W Jugosławii formalne (rady pracownicze) i materialne (społeczna
własność) przekazanie władzy nad środkami produkcji w ręce robotników wprowadziło w życie nową ideologię masowej partycypacji
35 J. A. Dorn, op. cit., s. 247.
36 
Ibidem, s. 246.
37 S. Pejovich, op. cit., s. 126.
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polegającą na rzeczywistym udziale społeczeństwa w zarządzaniu
państwem i podmiotami gospodarki38. Z realizacją tej koncepcji wiązał postulat który stał się drugim obok masowej partycypacji hasłem
charakteryzującym cechy jugosłowiańskiego ustroju – decentralizacja. Znaczenie tej idei było na tyle duże, że jej urzeczywistnienie
stało się jednym z głównych założeń przeprowadzonej w 1953 r.
reformy konstytucyjnego ustroju państwa. Ze zgromadzenia narodowego wydzielono nową izbę wyższą – Radę Producentów składającą się z delegatów wyłanianych przez kolektywy pracownicze.
Organ ten miał zapewnić kontrolę klasy robotniczej nad sprawiedliwą redystrybucją dochodu narodowego. Podobne organy złożone z reprezentantów pracowników przedsiębiorstw stworzono
na poziomie republik wchodzących w skład federacji. Na poziomie
utworzonych rok wcześniej39 podstawowych jednostek politycznej
organizacji kraju – gmin nowa konstytucja ustanowiła cieszące się
szerokimi kompetencjami komitety ludowe40. W ten sposób stworzono samorząd terytorialny o dużym znaczeniu.
Kolejnych reform ekonomicznych władze Jugosławii dokonały
w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych. Postanowiono wykorzystać mechanizmy rynkowe w celu poprawy wydajności, co w języku
ówczesnej polityki nazwano przejściem z ekstensywnych do intensywnych metod rozwoju ekonomicznego41. Jedną ze zmian było
przejście z progresywnego do proporcjonalnego sposobu opodatkowania dochodów przedsiębiorstw42.
Zmieniono sposób finansowania inwestycji w gospodarkę. Dokonano w tym zakresie daleko idącej decentralizacji. Banki należące
do przemysłu i władz lokalnych przejęły rolę budżetu centralnego.
38 G. Simon, op. cit., s. 7.
39 Ludowa Republika Jugosławii, Opšti zakon o narodnim odborima, 1952.
40 G. Simon, op. cit., s. 10.
41 F. Singleton, Yugoslavia: Democratic Centralism and Market Socialism, „The
World Today”, t. 29, nr 4, s. 165.
42 G. Simon, op. cit., s. 12.
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Między 1960 a 1970 rokiem udział sektora bankowego w inwestycjach wzrósł z 3% do ponad 50%, a udział finansowania centralnego
spadł w tym samym okresie z 60% do 16%43. Tak znaczne rozdrobnienie i autonomia źródeł finansowania projektów gospodarczych
musiały wiązać się z odchodzeniem od centralnego planowania,
które przestawało być możliwe.
Ceny większości dóbr konsumpcyjnych ustalał rynek. Regulowano jedynie ceny pewnych kluczowych towarów. Rynek pracy nie doznawał natomiast żadnych ograniczeń, włącznie z tym, że obywatele
Jugosławii mogli swobodnie emigrować i szukać zatrudnienia także
za granicą. Szacuje się, że z tej możliwości skorzystał nawet milion
osób. Otwarcie granic nie było jednostronne. Od 1967 roku możliwe
było tworzenie zarówno prywatnych, jak i państwowych przedsiębiorstw z udziałem aż do 49% kapitału zagranicznego44. W latach
sześćdziesiątych znaczne dochody zaczęła przynosić także turystyka. W tym sektorze rozwijało się szczególnie dużo firm prywatnych.
Funkcjonowanie mechanizmów rynkowych doprowadziło do wystąpienia zjawisk charakterystycznych dla gospodarki kapitalistycznej, takich jak coraz wyraźniejsze cykle koniunkturalne oraz rosnące bezrobocie. Część ludzi bogaciła się znacznie szybciej, niż ogół
społeczeństwa korzystając z możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej na własną rękę. Te zjawiska były trudne do pogodzenia ze społecznymi postulatami doktryny socjalistycznej i władze
polityczne starały się im przeciwdziałać45.
Za cezurę w historii socjalizmu rynkowego w Jugosławii można
uznać rok 1974, w którym przyjęto kolejną konstytucję SFRJ. Dokonano szeregu reform, który miał wzmocnić władzę w rękach pracowników. Zdecydowano o przeniesieniu samorządności na poziom
jeszcze niższy, niż poszczególne przedsiębiorstwa. Podstawowymi
jednostkami organizacyjnymi zostały tzw. Podstawowe Organizacje
43 S. Estrin, op. cit., s. 189.
44 F. Singleton, op. cit., s. 165.
45 S. Estrin, op. cit., s. 189.
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Związanej Pracy, tworzone wewnątrz firm – wszędzie, gdzie dało się
wydzielić grupę zatrudnionych, których praca związana była z realizacją konkretnego zadania46. Doprowadziło to do głębokiej atomizacji gospodarki i marginalizacji roli dyrektorów i zarządów firm. Druga
część reform związana była z odwrotem od kreującej wolny rynek
niezależności przedsiębiorstw. Wprowadzono ramy instytucjonalne,
które miały umożliwić koordynację planów rozwojowych między
przemysłem, a różnymi organizacjami i szczeblami władzy, co było
krokiem wstecz w stosunku do reform z lat sześćdziesiątych47.
Lata 80 to w Jugosławii okres pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, związanej z brakiem płynności finansowej wielu przedsiębiorstw, spadającymi dochodami społeczeństwa i przede
wszystkim, ogromną inflacją48. Władze państwa stanęły przed koniecznością przeprowadzenia fundamentalnych zmian w celu ratowania sytuacji. W listopadzie 1988 r. przyjęto do konstytucji z 1974 r.
135 poprawek, które, wprowadzając całkowicie rynkową ekonomię,
zakończyły eksperyment rynkowego socjalizmu jeszcze przed krwawym końcem samej jugosłowiańskiej federacji49.
Jak już wspomniano, ustrój ekonomiczny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii nie był świadomą implementacją modelu
Oskara Lange (ani żadnego innego opisanego wcześniej w literaturze). Podsumowując charakterystykę tego ustroju można jednak
wskazać obecność (ze zmiennym natężeniem w poszczególnych latach) takich elementów, jak społeczna własność środków produkcji
oraz istnienie mechanizmu rynkowego regulującego ceny większości
dóbr konsumpcyjnych i częściowego rynku pracy istniejącego dzięki możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na niewielką

46 M. W. Howard, Market Socialism and Political Pluralism: Theoretical Reflections
on Yugoslavia, „Studies in East European Thought”, 2001, t. 53, nr 4, s. 309.
47 S. Estrin, op. cit., s. 190.
48 S. Pejovich, op. cit., s. 126.
49 G. Simon, op. cit., s. 22.
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skalę50, przy jednoczesnej regulacji kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dobrami trwałymi. Można zatem
uznać jugosłowiański socjalizm rynkowy za dość podobny do modelu Oskara Lange. Unikalną cechą ustroju SFRJ był bardzo rozbudowany samorząd robotniczy, który znacząco ograniczał centralne
planowanie produkcji w stosunku do rozwiązań proponowanych
przez polskiego ekonomistę. Historia pokazała, że socjalizm rynkowy
w jugosłowiańskim wydaniu poniósł klęskę. Prawdopodobnie nigdy
nie będzie możliwe ostateczne stwierdzenie, czy winę za to ponoszą
wady konstrukcyjne ustroju, czy politycy sprawujący w nim władzę.
Nie ulega jednak wątpliwości, że faktycznie był on połączeniem socjalizmu z pewnymi cechami wolnego rynku.
Należy uznać, że zarówno teoretyczny socjalizm rynkowy Oskara
Lange, jak i jugosłowiańska praktyka ustrojowa wydają się formalnie
spełniać przytoczoną na wstępie definicję trzeciej drogi, ponieważ
łączą lewicową doktrynę socjalizmu opierającego się na uspołecznionej własności środków produkcji z elementami wolnego rynku
typowymi dla gospodarczego liberalizmu. Nie można jednak uznać,
że jest to kompromis pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem, ponieważ to ten drugi był podstawą obu koncepcji, w które wpleciono
jedynie ściśle limitowane elementy wolnego rynku. Socjalizm rynkowy pozostaje nadal socjalizmem, z wszystkimi jego głównymi
założeniami i naczelnymi wartościami. Odpowiedź na pytanie, czy
socjalizm rynkowy jest lepszą wersją socjalizmu wydaje się należeć
do ekonomistów, ponieważ jest uzależniona raczej od ekonomicznej
skuteczności i wydajności poszczególnych rozwiązań, a nie kwestii
politycznych czy społecznych. Może poza związaną z socjalizmem
rynkowym w Jugosławii koncepcją rozwoju samorządów pracowniczych, które faktycznie realizują obecny w ideologii socjalizmu
postulat przekazania władzy w ręce klas pracujących.

50 
Ibidem, s. 21.
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Socjalizm rynkowy to faktycznie inna droga niż kapitalizm i socjalizm znany z większości krajów demokracji ludowej. Nie jest osobnym, trzecim szlakiem. To raczej ścieżka, w którą można zboczyć
z głównej arterii klasycznego socjalizmu.
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ȆȆWhat is the Third Way?, „BBC News”, 27 września 1999 r, http://news.
bbc.co.uk/2/hi/458626.stm (data dostępu: 25 lutego 2015).
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„Trzecia droga”. Peronistowski justycjalizm
a argentyńska gospodarka w drugiej połowie

XX w.

Peronizm – argentyński ruch polityczno-społeczny stworzony w latach 40. XX w. przez Juana Domingo Peróna, prezydenta Argentyny
w latach 1946–1955 i 1973–19741, stanowi jedno z najważniejszych
i najtrwalszych zjawisk w historii tego południowoamerykańskiego państwa. Jednocześnie zaś jest to ruch bardzo złożony, trudny
do jednoznacznego zakwalifikowania przez badaczy2. Trudność
ta widoczna jest na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, biorąc pod
uwagę wymiar ustrojowy, peronizm lokowany może być pomiędzy
1 Juan Domingo Perón sprawował funkcję prezydenta Argentyny dwukrotnie
– na przełomie lat 40. i 50. XX w. oraz w latach 70. Należy jednak zwrócić
uwagę, iż to pierwsza prezydentura była okresem wykształcenia się ruchu
peronistowskiego w pełnym tego słowa znaczeniu. Przedstawiona w niniejszym artykule analiza co do zasady skupia się więc na sytuacji zaistniałej
w tym właśnie okresie historii Argentyny.
2 Ze względu na osobiste doświadczenie Peróna (sprawowanie funkcji attaché
wojskowego we Włoszech Mussoliniego) oraz okoliczności, w których rozpoczął on działalność polityczną (członek przychylnego państwom „Osi” rządu
wojskowego), powszechna, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, była tendencja do utożsamiania peronizmu z faszyzmem. Z drugiej jednak strony,
ze względu na oparcie ruchu peronistowskiego na tradycyjnie lewicowych
związkach zawodowych, peronizm określany był również jako ruch socjalistyczno-lewicujący. Trudności z prawidłowym zakwalifikowaniem peronizmu
zauważają zarówno polscy jak i zagraniczni badacze, najczęściej lokując go
w obrębie szerokiego w swoim znaczeniu populizmu. Patrz: M. Marczewska-Rytko, Populizm: zagadnienia teorii i praktyki politycznej w Ameryce Łacińskiej,
Lublin 1992; M. L. Conniff, Populism in Latin America, Tuscaloosa (AL) 2012.
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demokracją a rządami autorytarnymi. Po drugie, na płaszczyźnie
systemowej, ruch ten stanowi formę pośrednią między kapitalizmem a socjalizmem. Po trzecie zaś, biorąc pod uwagę wymiar
ideologiczny, obiera on kierunek pośredni między materializmem
a idealizmem. To właśnie zajęcie pozycji „trzeciej siły” stało się podstawą peronistowskiej doktryny, nazwanej przez samego Peróna
justycjalizmem (justicialismo). Istotą peronistowskiego justycjalizmu były hasła sprawiedliwości i jedności społecznej, etatyzm,
korporacjonizm oraz przyznanie uprzywilejowanej pozycji klasie
robotniczej. To właśnie masy pracujące stanowiły główne zaplecze
polityczne Peróna, pozwalając mu na objęcie funkcji prezydenta
w 1946 r. i sprawowanie jej przez niemal dekadę. W czasie sprawowania władzy Perón podjął się wprowadzania szeroko zakrojonych
reform państwowych, które doprowadziły do całkowitych przeobrażeń w państwie – zarówno na płaszczyźnie ustrojowej jak i społecznej oraz gospodarczej.
Niniejszy artykuł zwraca szczególną uwagę na zmiany na płaszczyźnie gospodarczej. Jego celem jest przedstawienie wpływu założeń polityczno-doktrynalnych na sferę argentyńskiej gospodarki
w okresie sprawowania władzy przez Juana Domingo Peróna. Weryfikacji poddana zostanie teza o niemożliwości pełnego i całkowicie
skutecznego zastosowania owych rozwiązań w praktyce. W pierwszej kolejności należy jednak zwrócić uwagę, iż specyfika ruchu
peronistowskiego, podobnie jak samej doktryny justycjalistycznej,
wymusza analizowanie przemian gospodarczych w kontekście zachodzących równolegle przemian społecznych. U podstaw wszelkich decyzji podejmowanych przez Peróna w polityce gospodarczej
stało bowiem przekonanie o konieczności poprawy warunków klasy
pracującej oraz zwiększenia sprawiedliwości w gospodarce. Innymi
słowy, strategie i decyzje w polityce gospodarczej Argentyny tego
okresu wynikały w dużym stopniu z uprzywilejowanej pozycji klasy
pracującej, będącej jednocześnie zapleczem politycznym pozwalającym Perónowi utrzymać się u władzy.
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W pierwszej części niniejszego artykułu przedstawiona zostanie
sylwetka Juana Domingo Peróna oraz okoliczności, które pozwoliły
mu przejąć władzę prezydencką. Następie podjęta zostanie analiza
peronistowskiej doktryny justycjalizmu, również biorąc pod uwagę
założenia odnoszące się do sfery gospodarczej. W dalszej kolejności
przedstawiona zostanie sytuacja gospodarcza w rządzonej przez
Peróna Argentynie, szczególnie w kontekście realizacji w praktyce
założeń doktrynalnych oraz problemów, które pojawiać się zaczęły
w państwie już na początku lat 50. Ostatnia część tekstu zawierać
będzie konkluzje i wnioski końcowe. Podjęta zostanie również refleksja nad trwałością wprowadzonych ówcześnie rozwiązań oraz
próba odpowiedzi na pytanie o żywotność peronizmu w polityce
gospodarczej Argentyny późniejszych okresów.

Peronistowska droga do władzy
Lata poprzedzające drugą wojnę światową był w Argentynie czasem
głębokich zmian w strukturze gospodarczej co i społecznej i politycznej. W 1930 r., w wyniku obalenia przez wojsko demokratycznego
rządu Hipólita Yrigoyena, rozpoczęła się w Argentynie tzw. Niesławna
Dekada (Década Infame) – okres niestabilnych rządów konserwatywnych, całkowicie zależnych od poparcia sił zbrojnych. Jednym z podstawowych wyzwań tego okresu była konieczność poradzenia sobie
ze skutkami wielkiego kryzysu światowego, którego skutki były dla
argentyńskiej gospodarki szczególnie widoczne. W okresie tym po raz
pierwszy pojawiać się zaczęły głosy nawołujące do transformacji tradycyjnego dla Argentyny eksportu produktów rolnych i niskoprzetworzonych w kierunku rozwoju przemysłowego państwa. Konieczność tę dostrzegli również przedstawiciele najbogatszej warstwy
społecznej – oligarchii agrarnej. W obliczu światowego kryzysu i spadku popytu na eksportowane przez Argentynę produkty rolne, zgodzili
się oni na wejście w swego rodzaju sojusz z przemysłowcami, którego
celem miało być industrializacja państwa i zwiększenie przemysłu
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krajowego. Należy jednak podkreślić, iż argentyńscy oligarchowie rolni traktowali sojusz z przedsiębiorcami jedynie w kategoriach „mniejszego zła” oraz, co istotniejsze, zjawisko jedynie czasowe3. Nie wzięli
oni jednak pod uwagę konsekwencji przyjęcia takiej polityki. Szybka
industrializacja pociągnęła za sobą zmiany w strukturze zatrudnienia,
a co za tym idzie, zmiany społeczne związane z procesami migracji
wewnętrznych. Tysiące robotników pracujących na roli zdecydowało
się na przeniesienie ze wsi do miast, gdzie zlokalizowane były zakłady przemysłowe. Szacuje się, iż we wczesnych latach 40. do Buenos
Aires co roku przybywało nawet 100 tys. mieszkańców, z których zdecydowana większość pochodziła nie jak dotychczas z zagranicy, ale
z argentyńskiego interioru4. Długofalowym skutkiem industrializacji
było więc powstanie nowej, silnej grupy społecznej – miejskiej klasy
robotniczej. Jednak już na początku lat 40. rosnąca liczba robotników zamieszkujących miasta stanowić zaczęła problem zarówno dla
oligarchów jak i dla przedsiębiorców. Posiadacze ziemscy zdali sobie
sprawę, iż powrót do stanu przed 1930 r. nie jest możliwy. Przedsiębiorcy natomiast nie potrafili poradzić sobie ze stopniową radykalizacją robotników, jednoczących się w obronie swoich interesów.
Narastający kryzys w państwie doprowadził do kolejnej interwencji
zbrojnej w 1943 r., wyniku której do władzy doszli wojskowi związani
z Grupą Niezależnych Oficerów (Grupo de Oficiales Unidos, GOU), na czele z generałami Pedrem Ramírezem i Arturem Rawsonem. W utworzonym rządzie wojskowym funkcję ministra pracy i polityki socjalnej
objął Juan Domingo Perón.
Warto zwrócić uwagę, iż w momencie obejmowania ministerstwa
Perón był człowiekiem szanowanym w środowisku wojskowym. Doceniano jego pracowitość oraz determinację w dążeniu do celu, czego
dowodem była jego błyskotliwa kariera wojskowa. Urodzony w 1895 r.
jako syn farmera, w 1911 r. rozpoczął kształcenie w prestiżowej szkole
3 M. Marczewska-Rytko, op. cit., s. 64.
4 A. Craig, Perón and Peronism: Personalism Personified, „International Journal” ,
1976, vol. 31, No. 4, s. 707.
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wojskowej Colegio Militar de la Nación. Do roku 1930 r. dorobił się
stopnia kapitana, a jego aktywność i lojalność w stosunku do przełożonych pozwoliły mu na wyjazd do rządzonych przez Mussoliniego
Włoch, gdzie służył jako attaché wojskowy. W czasie pobytu w Europie Perón odwiedził również frankistowską Hiszpanię. Doświadczenia
te ugruntowały jego nacjonalistyczne przekonania oraz podziw dla
niezależnych i silnych przywódców politycznych5.
Po objęciu funkcji ministerialnej Perón, mając w pamięci okres
Niesławnej Dekady, doszedł do wniosku, iż oparcie władzy jedynie
na poparciu ze strony wojska i wąskiej elity społecznej nie stanowi
gwarancji trwałości rządów. Zauważył on, iż przywództwo wojskowych, do grupy których zaliczał się również i on, jest przywództwem
kruchym i niepewnym. W takich okolicznościach, zastanawiając się
nad możliwościami poszerzenia bazy społecznej rządu, dostrzegł
on grupę. której potencjał był przez ostatnie lata w państwie ignorowany – miejską klasę pracującą. Zwrócił on uwagę na wysoce
niewystarczające regulacje w zakresie ustawodawstwa pracy, doskonale wczuwając się w istniejące wśród argentyńskich robotników
nastroje „głodu sprawiedliwości społecznej”. Wypuszczane przez
ministerstwo kolejne ustawy o płatnych urlopach, umowach o pracę, odszkodowaniach przy zwolnieniu i innych pozwoliło mu na zyskanie przychylności mas pracujących6. Wojskowy otwarcie popierał
zachodzący w państwie proces industrializacji, dążąc jednocześnie
do zjednania sobie poparcia związków zawodowych. Strategia Peróna opierała się na ustępstwach w stosunku do centrali związkowych w zamian za zapewnienie o całkowitej ich lojalności. Grupy
pracownicze, które nie chciały podporządkować się władzy, były
represjonowane. Szczególnie mocno tępione były organizacje związane bądź sympatyzujące z partią komunistyczną – aby przetrwać
musiały one zejść do podziemia7.
5 D. K. Lewis, History of Argentina, Westport (CT) 2001, s. 96.
6 W. Rómmel, Argentyna, Warszawa 1972, s. 37.
7 M. L. Conniff, op. cit., s. 31.
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W wyniku przetasowań wewnątrz GOU w 1944 r. i objęcia funkcji
głowy państwa przez generała Eldemira Farrella, Perón mianowany
został wiceprezydentem i ministrem wojny. Funkcja ta tylko zwiększyła popularność wojskowego wśród warstwy robotniczej, upatrującej w Perónie jedynego reprezentanta ich interesów. Rządzący
państwem wojskowi zorientowali się jednak, iż coraz silniejsza pozycja wiceprezydenta stanowić może zagrożenie dla jedności rządu
wojskowego. Biorąc pod uwagę wielkie ambicje polityczne Peróna
oraz coraz wyraźniejsze skłonności do występowania w imieniu swoim, a nie władz w których zasiadał, tego typu obaw nie można było
uznać za całkowicie nieuzasadnione. 10 października 1945 r. doszło
do obalenia rządu oraz uwięzienia rządzących wojskowych, w tym
Juana Dominga Peróna. Wiceprezydent osadzony został w areszcie
na położonej na La Placie wyspie Martín García. Aresztowanie Peróna doprowadziło do ogromnych protestów społecznych ze strony robotników domagających się uwolnienia swojego przywódcy. 17 października tysiące zwolenników Peróna, mobilizowanych
przez przywódców związkowych oraz Evę Duarde (znaną też jako
Evita) – przyszłą żonę uwięzionego wojskowego, zgromadziło się
przed pałacem prezydenckim Casa Rosada. Naciski społeczne zmusiły nowe władze do wypuszczenia Peróna z aresztu domowego.
Wbrew przypuszczeniom wielu, wracający w glorii do stolicy Perón
nie zdecydował się na przejęcie władzy z pogwałceniem procedur
demokratycznych. Zapowiedział on bowiem start w wyborach prezydenckich jako kandydat cywilny, z ramienia nowo powstałej Partii
Pracy (Partido Laborista). Mimo mobilizacji przeciwników politycznych – koalicji wyborczej Unia Demokratyczna (Unión Democrática)
na czele z Josém Pascualem Tamborinim oraz antyperonistowskiej
kampanii rozpętanej przez ambasadora USA w Argentynie – Spruille
Bradena, zwolennicy Peróna odnieśli zwycięstwo. On sam uzyskał
fotel prezydencki otrzymując nieco ponad 52% głosów ważnych.
Jego partia cieszyła się ze zwycięstwa w Mieście autonomicznym
Buenos Aires oraz w 10 położonych na północy i w środkowej części
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państwa prowincjach: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos,
Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago
del Estero i Tucumán8.
Perón, posiadając pełnię władzy w państwie, a jednocześnie
ciesząc się poparciem większości społeczeństwa, bez przeszkód
mógł realizować swój program polityczny. Celem umocnienia swojego zaplecza zlikwidował on Partię Pracy, powołując na jej miejsce
w 1947 r. Partię Peronistowską (Partido Peronista). Nowy prezydent,
będący jednostką rządzącą w państwie w sposób praktycznie niepodzielny, odczuwał potrzebę ideologicznej podbudowy podejmowanych decyzji politycznych. Czerpiąc wzorce z Europy był on
przekonany, iż każdy wybitny przywódca musi opowiedzieć się
po stronie konkretnych rozwiązań doktrynalnych. Niedługo po objęciu fotela prezydenckiego Perón mówił:
Mussolini był najwybitniejszym człowiekiem XX wieku, lecz nie
ustrzegł się on szeregu błędów. Jako polityk powinienem podążać jego śladami, ale również unikać pomyłek, jakie popełnił9.

Wnioski, jakie wyciągnął on z doświadczeń europejskich, połączone z osobistymi przekonaniami i preferencjami pozwoliły
na stworzenie zrębów justycjalizmu – „doktryny narodowej” wszystkich Argentyńczyków.

Założenia doktrynalne justycjalizmu
Analizując kwestię założeń justycjalizmu, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na związki owego pojęcia z samym peronizmem.
Co do zasady termin „justycjalizm” odnosi się do doktryny przyjętej przez zwolenników Juana Dominga Peróna, będąc pojęciem
8 C. A. Floria, C. A. García Belsunce, Historia de los argentinos, Buenos Aires 1992,
s. 397.
9 A. Craig, op. cit., s. 706.
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węższym niż sam „peronizm”. Co jednak istotne, w przekonaniu
samego Peróna, podobnie jak jego zwolenników, doktryna justycjalistyczna bezpośrednio wynikała i w sposób całkowity związana
była z peronizmem. Innymi słowy, istnienie justycjalizmu bez peronizmu nie było możliwe. Potwierdzeniem owej tezy może być fakt,
iż w argentyńskim dyskursie tego okresu nie wykształciło się osobne
pojęcie odnoszące się do wyznawcy doktryny justycjalizmu. Osoby
takie były bowiem automatycznie nazywane peronistami. Zwolennicy Juana Dominga Peróna pisali bowiem iż:
Rząd bez doktryny jest jak ciało bez duszy. Z tego powodu peronizm posiada swoją własną doktrynę polityczną, gospodarczą i społeczną – justycjalizm10.

Podstawowe założenia doktrynalne justycjalizmu obecne były
w wypowiedziach Peróna praktycznie od momentu objęcia przez
niego władzy. Minąć musiały jednak aż dwa lata, aby jego koncepcje doczekały się ogłoszenia w jednolitej i spójnej formie. W czasie
odbywającego się w 1949 r. w Mendozie Kongresu Filozoficznego,
argentyński prezydent w swoim słynnym przemówieniu zaprezentował światu doktrynę justycjalizmu11. Wydarzenie to zasługuje
na szczególną uwagę, stanowiąc dowód chęci ustanowienia przez
peronistów trzeciej drogi również w znaczeniu ideologicznym, która przewyższać miała zimnowojenny podział między Wschodem
a Zachodem12. Zasady doktryny justycjalizmu sformułowane zostały
również w nowej argentyńskiej konstytucji z 1949 r., Peronistowskim
programie sprawiedliwości społecznej oraz w pierwszym numerze periodyku „Mundo Peronista”, gdzie opublikowanych zostało
10 
Veinte verdades del justicialismo peronista, „Mundo Peronista” 1951, nr 1, s. 11.
11 Pełny tekst przemówienia Peróna na Kongresie w Mendozie dostępny jest
na stronie internetowej Preyecto Filosofía en español, www.filosofia.org/
mfb/1949a128.htm#07 (data dostępu: 24 października 2014).
12 F. Finchelstein, La Argentina fascista. Los Orígenes ideológicos de la dictadura,
Buenos Aires 2013, s. 117.
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„Dwadzieścia prawd peronistowskiego justycjalizmu”. Owo zestawienie 20 zwięzłych zasad traktowano jako absolutną podstawę,
którą każdy Argentyńczyk powinien „przyjąć jako swoją tarczę
i punkt wyjścia do wszelkiej walki”13.
Podstawową i niepodważalną zasadą, będącą fundamentem
doktryny justycjalizmu, było oparcie ram polityczno-społecznych
państwa na kolektywie. W pierwszej kolejności był nim naród, w drugiej zaś ruch peronistowski, z którym identyfikowana miała być owa
doktryna. Zgodnie z takimi założeniami, za prawdziwą demokrację
uznawana była tylko taka, w której władze działają zgodnie z oczekiwaniami narodu oraz bronią jednego tylko interesu – tego należącego do ludu. Warto zwrócić uwagę, iż peronizm był w swoim
założeniu ruchem nacjonalistycznym. Dla peronistów bowiem, polityka i władza nie miały być wartościami samymi w sobie, lecz narzędziami prowadzącymi do osiągnięcia dobrobytu państwa i narodowej wielkości. Justycjalizm realizować miał zasadę równowagi praw
jednostki i społeczności. Jako doktryna stricte kolektywna, główny
nacisk kładła ona na warstwę pracującą i jej problemy. Należy zwrócić uwagę iż dla peronizmu, w przeciwieństwie do marksizmu, nie
istniało pojęcie walki klas. Zdaniem zwolenników Peróna bowiem,
naród argentyński powinien współpracować na jednej płaszczyźnie i razem przyczyniać się do budowy nowoczesnej Argentyny,
w której praca jest zarówno przywilejem, jak i obowiązkiem. Warto
podkreślić, iż instytucją odpowiedzialną za zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej miało być państwo. Ów paternalizm widoczny był chociażby w postaci prezydenckiej deklaracji praw pracownika14 z roku 1947. Już w samej preambule podkreślone zostało, iż
to prezydent spełniać powinien rolę arbitra świata pracy, uznając
iż prawa będące pochodnymi wynikającymi z pracy, podobnie jak
13 
Veinte verdades…
14 
Perón proclama los Derechos del Trabajador, www.elindependiente.com.
ar/papel/hoy/archivo_2012/noticias_v.asp?238472 (data dostępu: 25 października 2014).
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wolności jednostki, stanowią naturalny porządek rzeczy, wynikający
z ludzkiej godności. Zgodnie z owym dokumentem, za przysługujące pracownikom prawa uznane zostały: prawo do pracy, prawo
do sprawiedliwego wynagrodzenia, prawo do podnoszenia swoich
umiejętności zawodowych, prawo do godnych warunków pracy,
prawo do ochrony zdrowia, prawo do dobrobytu, prawo dostępu
do świadczeń socjalnych, prawo ochrony rodziny, prawo poprawy
bytu ekonomicznego, prawo obrony interesów związków zawodowych15. Należy również zwrócić uwagę, iż zapisy deklaracji zostały
bezpośrednio inkorporowane do argentyńskiej konstytucji z 1949 r.,
jako artykuł 37 ustawy zasadniczej16.
Aktywna rola państwa w zakresie zagwarantowania praw pracowniczych była jednym z podstawowych założeń justycjalistycznej polityki gospodarczej. Jako doktryna gospodarcza, justycjalizm
zakładał realizację zasad ekonomii społecznej, a więc takiej, w której kapitał przekłada się bezpośrednio na gospodarkę, a ta działa
w służbie dobrobytu społeczeństwa17. Zdaniem Peróna i jego zwolenników, podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego było
rozwiązanie problemów społecznych, przede wszystkim zaś problemów świata pracy18. Zadaniem państwa miało być zapewnienie
sprzyjających warunków do rozwoju, co doprowadzić miało zarówno do poprawy sytuacji ekonomicznej robotników, jak i zwiększenia
niezależności gospodarczej państwa oraz zmniejszenia podatności
na wzloty i upadki systemu światowego. Ów nacjonalizm gospodarczy był dla peronistów elementem absolutnie koniecznym, wynikającym z diagnozy stanu argentyńskiej gospodarki. Za podstawowy
problem uznane zostało bowiem zbytnie uzależnienie Argentyny
od zagranicznych towarów przemysłowych, połączone z koniecznością eksportu jedynie nisko przetworzonych produktów rolnych.
15 
Ibidem.
16 
Ibidem.
17 
Veinte verdades…
18 M. Marczewska-Rytko, op. cit., s. 66.
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Elementami sprzyjającymi budowie nowej, niezależnej od państw
trzecich Argentyny miał być więc rozwój przemysłu krajowego. Sam
Perón twierdził, iż „przyszłością narodu będzie uprzemysłowienie,
inaczej Argentyna zostanie na poły kolonialnym państwem”19. Warto podkreślić iż koncepcja ta, znana jako strategia industrializacji
poprzez substytucję importu, powszechna była w Ameryce Łacińskiej już od lat 30 XX w., a jednym z głównych jej zwolenników był
argentyński ekonomista Raúl Prebisch20.
Konieczność rozwijania przemysłu krajowego musiała, zgodnie
z koncepcją peronistowską, łączyć się z protekcjonizmem gospodarczym pozwalającym faworyzować lokalne przedsiębiorstwa kosztem
zagranicznych. Jako iż instytucją czuwającą nad gospodarką miało
być z założenia państwo, konieczne było również zapewnienie kontroli państwowej nad większością przemysłu działającego w państwie.
Co istotne, państwo nie powinno podważać zasad wolności gospodarczej, a jedynie działać w celu zapewnienia sprawiedliwej równowagi między siłami produkcji i wysokością dochodu narodowego21.
Doktryna justycjalistyczna wyznaczała standardy tzw. „trzeciej
drogi”, którą kierowała się Argentyna w okresie rządów Peróna. Koncepcja ta, związana głównie z działaniami w zakresie polityki zagranicznej, odnosiła się również do sfery gospodarczej. Zakładała ona
negację powojennego bipolarnego podziału świata oraz związanego z nim podziału na strefy wpływów dwóch mocarstw. Justycjalizm
postulował odrzucenie zarówno kapitalistycznego indywidualizmu
19 
Ibidem.
20 Zdaniem zwolenników owej teorii, w tym samego Prebischa, jedynie rozwój własnego sektora produkującego dobra przetworzone, kosztem eksportu tego typu towarów, doprowadzić może do rozwoju gospodarczego
państwa oraz przezwyciężenia ciążącego nad państwami rozwijającymi
się podziału na „bogate centrum” i „biedne peryferia”. Więcej na ten temat:
J. Toye, R. Toye, Raúl Prebisch and the limits of industrialization, [w:] E. J. Dosman (red.), Raúl Prebisch: Power, Principle, and the Ethics of Development,
Buenos Aires 2006, s. 21–30.
21 J. D. Perón, Doctrina peronista, filosofía, política, social, Buenos Aires 1948,
s. 119.
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oraz skrajnie kolektywnego komunizmu, oraz zajęcie pozycji alternatywnej, znajdującej się pomiędzy owymi skrajnymi rozwiązaniami22.
Podsumowując, doktryna justycjalistyczna stanowić miała narzędzie pozwalające zbudować nowe, nowoczesne państwo i społeczeństwo, odpowiadające standardom przedstawianym przez
zwolenników prezydenta. Sam Perón miał w tej konfiguracji spełniać
rolę arbitra między grupami interesu politycznego i gospodarczego.

Peronistowska gospodarka
Głoszone przez peronistów postulaty w zakresie polityki gospodarczej trafiły w powojennej Argentynie na podatny grunt. Państwo
znalazło się bowiem w bardzo korzystnej sytuacji finansowej, związanej z posiadaniem znacznych nadwyżek z handlu z państwami
pogrążonymi w konflikcie światowym. Rząd peronistowski przeznaczał owe nadwyżki na spłacanie zadłużenia zagranicznego, nacjonalizację przedsiębiorstw międzynarodowych, subsydiowanie
przemysłu i wydatki socjalne23.
W 1946 r. peronistowski rząd ogłosił tzw. Plan Pięcioletni (Plan
Quinquenal del Gobierno) na lata 1947–1951. Był to swego rodzaju
projekt zmian legislacyjnych i inwestycji na najbliższe lata. Przykładowo, wśród trzydziestu zaproponowanych zmian znalazły się
między innymi: projekt reorganizacji ministerstw, prawa wyborcze
dla kobiet, ustawa o publicznej ochronie zdrowia, projekt reformy
szkolnictwa wyższego, ustawa dotycząca przemysłu narodowego,
projekt zmian kodeksu celnego mający na celu ochronę produktów

22 A. Cisneros, C. Escudé, Una política exterior independiente, [w:] Eidem, Historia
de las Relaciones Exteriores Argentinas, t. XI, Relaciones económicas externas
de la Argentina, 1943–1989, portal Iberoamérica y el Mundo, www.argentina-rree.com/11/11-003.htm (data dostępu: 30 listopada 2014).
23 J. B. Brennan, Prolegomenon to Neoliberalism. The Political Economy of Populist Argentina, 1943–1976, „Latin American Perspectives” 2007, vol. 37, No. 3,
s. 50.
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krajowych24. Zdaniem głównych architektów argentyńskiej polityki
gospodarczej tego okresu, otwarcie argentyńskiego rynku na zagraniczne inwestycje niosłoby za sobą zagrożenie upadkiem rozwijającego się od lat 30. przemysłu rodzimego. Wyrazem protekcjonistycznej polityki państwa była powszechna nacjonalizacja,
głównie w zakresie usług. Pod kontrolę państwa przeszły koleje,
usługi telefoniczne, linie lotnicze, ale i system bankowy. Decyzje
te, połączone z rosnącymi wydatkami socjalnymi, doprowadziły
do natychmiastowego wzrostu wydatków publicznych w państwie
aż o 30%25. Zwiększające się koszty zatrudnienia pracowników
miały być równoważone przez tanie kredyty udzielane przedsiębiorstwom przez państwowe banki. Perónowi i jego zwolennikom
zależało bowiem aby w państwie wykształciła się grupa „narodowej
burżuazji” – przedsiębiorców prywatnych, oddanych jednak sprawie
narodowej oraz zdolnych do odgrywania wiodącej roli w procesie
industrializacji26. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z doktryną
justycjalizmu i poglądami samych peronistów, to państwo miało
być instytucją w pierwszej kolejności odpowiadającą za rozwój
i dobrobyt społeczeństwa. W celu zapewnienia stałych dopływów
finansowych przeznaczanych na ten cel, władze zdecydowały się
na przejęcie pełnej kontroli nad „tradycyjnymi” argentyńskimi sektorami – rolnictwem i hodowlą. Jedną z pierwszych decyzji rządu
peronistowskiego było powołanie Argentyńskiego Instytutu Promocji Handlu (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI)
– instytucji odpowiedzialnej za argentyński przemysł eksportowy.
IAPI stał się wyłącznym nabywcą wytwarzanych w państwie płodów
rolnych. Jako monopolista miał więc również prawo ustalania cen.
Ustalając ceny skupu poniżej tych, za które później odsprzedawa24 A. Cisneros, C. Escudé, El primer plan quinquenal, [w:] Eidem, Historia de las
Relaciones Exteriores Argentinas, t. XI, Relaciones económicas externas de la
Argentina, 1943–1989, portal Iberoamérica y el Mundo, www.argentina-rree.
com/11/11-006.htm (data dostępu: 30 listopada 2014).
25 L. Bethell (red.), Argentina Since Independence, Cambridge 2002, s. 249.
26 J. B. Brennan, op. cit., s. 52.
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no towary zagranicznym nabywcom, jednostka generowała zyski
płynące bezpośrednio do kasy państwowej27. W obliczu rosnącego
uprzemysłowienia, środki te stanowiły bardzo istotne źródło dochodu narodowego. O ile bowiem w 1946 r. wynagrodzenia pracowników pochłaniały 37% dochodu narodowego, w 1950 r. było to już
50%28. Związane to było to zarówno ze zwiększeniem liczby zatrudnionych w sektorze państwowym, jak również wzrostem płac. Licząc
ogółem, wskaźnik zatrudnienia w państwie w drugiej połowie lat 40.
wzrósł aż o 7 punktów procentowych, wynosząc w 1950 r. 46%29.
Pomiędzy rokiem 1946 a 1949 poziom płac realnych pracowników
przemysłowych wzrósł natomiast o 53%30. Warto zwrócić uwagę,
iż w związku z rozszerzeniem zakresu działalności usług publicznych
świadczonych przez państwo zwiększyła się również liczba zatrudnionych w administracji31.
Industrializacja i zwiększenie zatrudnienia doprowadziły również
do wzrostu liczby zrzeszonych w wiązkach zawodowych i organizacjach pracowniczych. W ciągu zaledwie dwóch lat – od 1946 r.
do 1948 r. liczba związkowców zwiększyła się z 877 000 do ponad
1,5 miliona. Szacuje się, iż w przedsiębiorstwach przemysłowych
zlokalizowanych w obszarach miejskich do struktur związkowych
przynależało 50 do 70% zatrudnionych32. Pracownicy ci stanowili bezpośrednie zaplecze wyborcze peronistów i to do nich w pierwszej kolejności skierowany był realizowany przez partię program polityczny.

27 D. K. Lewis, op. cit., s. 104.
28 J. B. Brennan, op. cit., s. 51.
29 A. Cisneros, C. Escudé, Las medidas implementadas, [w:] Eidem, Historia de las
Relaciones Exteriores Argentinas, t. XI, Relaciones económicas externas de la
Argentina, 1943–1989, portal Iberoamérica y el Mundo, www.argentina-rree.
com/11/11-005.htm (data dostępu: 30 listopada 2014).
30 D. James, Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946–1976, Buenos Aires 2010, s. 24.
31 A. Cisneros, C. Escudé, Las medidas implementadas…
32 L. Bethel, op. cit., s. 252.
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Pierwsze lata rządów peronistów pozwalały odnosić wrażenie,
iż prowadzona w myśl doktryny justycjalizmu polityka stanowi skuteczne i jedyne rozwiązanie również dla argentyńskiej gospodarki.
Wzrost gospodarczy oscylujący w granicach 8% rocznie, dynamiczne uprzemysłowienie, a jednocześnie znacząca poprawa warunków
życia tysięcy robotników dawały nadzieję na realizację postulatów
o budowie nowej Argentyny, opartej na sprawiedliwości społecznej.
Szybko okazało się jednak, iż pozytywne okoliczności w których przyszło Perónowi rozpoczynać swoją prezydenturę, nie utrzymały się
długo. Miało to związek zarówno ze zmianami w polityce i gospodarce międzynarodowej, co i problemami wewnątrz samego państwa.

Gospodarka i polityka w kryzysie
Jak wspomniane zostało powyżej, początkowy sukces modelu peronistowskiego wynikał z korzystnych dla Argentyny uwarunkowań
powojennej gospodarki światowej. Państwo to, dysponując nadwyżkami z lat wcześniejszych mogło rozwijać przemysł, jednocześnie zaś czerpać dodatkowe środki z kontrolowanego przez władze
sektora rolno-spożywczego. Pierwsze symptomy zmiany takiej sytuacji pojawiać zaczęły się już w roku 1948, w związku z inauguracją przez Stany Zjednoczone tzw. Planu Marshalla. Zaprojektowany
w celu odbudowy gospodarek europejskich po II wojnie światowej,
oferował on państwom Europy tanie kredyty i pożyczki. Mogły one
wykorzystać owe środki finansowe na zakup amerykańskich i kanadyjskich produktów. Plan Marshalla pozwolił Stanom Zjednoczonym wzmocnić ich sojuszników w początkowej fazie zimnej wojny,
jak również uniknąć powojennej recesji w sytuacji przekształceń
przemysłów zbrojeniowych na cywilne33. Amerykańskie produkty
spożywcze zalały europejski rynek, zmniejszając tym samym zainteresowanie państw eksportem z innych części świata. Argentyna
33 Więcej na temat planu Marshalla znaleźć można w monografii: K. Kowalski,
Plan Marshalla. Uwarunkowania i skutki gospodarczo-polityczne, Łódź 2014.
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została więc de facto odcięta od swojego tradycyjnego rynku zbytu.
Dodatkowo również, napływ taniego zboża z USA i Kanady doprowadził do obniżenia cen produktów rolnych na rynku światowym.
W takich okolicznościach argentyński IAPI zmuszony był do obniżenia cen skupowania towarów znacznie poniżej pierwotnych stawek.
Działania Instytutu spotkały się z bardzo negatywnym przyjęciem
ze strony rolników, którzy po raz pierwszy pouczyli się realnie wyzyskiwani przez władze państwowe. Sfrustrowani polityką rządu,
który nakładał obciążenia na rolnictwo w celu wsparcia pracowników obcego im sektora przemysłowego, wielu z rolników zdecydowało się na zmianę profilu działalności na taką, która nie byłaby
kontrolowana przez IAPI. W coraz większych ilościach uprawiać zaczęto owies i rośliny na paszę dla bydła, które nie podlegały kontroli ze strony państwa34. Dodatkowo, skutkiem poprawy warunków
życia ludności i co za tym idzie zwiększającej się konsumpcji, coraz
większa część krajowej produkcji rolnej pozostawać musiała w państwie. O ile w okresie poprzedzającym II wojnę światową, aż połowa
płodów rolnych eksportowana była za granicę, w latach 1945–1949
liczba ta spadła do zaledwie 1/435. W roku 1949 deficyt handlowy
Argentyny wyniósł już 160 mln USD36. Kolejnym dużym ciosem dla
pogrążonej w stagnacji Argentyny była wielka susza przełomu lat
1951 i 1952. Zanotowane zbiory spadły do poziomu najniższego
od 50 lat, a Argentyna, po raz pierwszy od 1898 r. zmuszona była
importować zboże37.
Pod koniec dekady lat 40. w Argentynie zauważać zaczęto również sprzeczności w założeniach samej doktryny justycjalistycznej,
szczególnie zaś w sferze polityki gospodarczej. Prowadzona w państwie strategia industrializacji mającej zastąpić eksport nie okazała się skuteczna. Paradoksalnie bowiem okazało się, iż skutkiem
34 D. Lewis, op. cit., s. 106.
35 
Ibidem.
36 L. Bethell (red.), op. cit., s. 257.
37 
Ibidem.
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szybkiego uprzemysłowienia jest coraz większe uzależnienie Argentyny od dostawców zagranicznych. Konieczne stało się eksportowanie surowców energetycznych, półproduktów takich jak stal czy
papier, części i maszyn, których brak uniemożliwiał dalszy rozwój38.
Problemem gospodarki argentyńskiej stała się również nieobecna wcześniej inflacja. Na początku lat 50. ceny w państwie zaczęły
gwałtownie rosnąć a warunki życia nie pogorszały się. Sam Perón
upatrywał szansy na poprawę sytuacji gospodarczej Argentynie
w wojnie koreańskiej, jednak szybko okazało się, iż jego ocena sytuacji międzynarodowej była błędna. Konflikt w Korei nie przekształcił
się bowiem w wojnę światową w którym Argentyna zachowałaby
neutralność, czerpiąc z tego korzyści39.
Perón zdołał uzyskać reelekcję w wyborach prezydenckich
w 1951 r. zdobywając 62% głosów ważnych, zdając sobie jednak
sprawę, iż nie utrzyma on poparcia mas robotniczych w sytuacji
dalszego pogorszenia sytuacji gospodarczej państwa. Dodatkowo,
osoba której Perón zawdzięczał w znacznym stopniu swój polityczny sukces – jego żona Evita – ciężko zachorowała i zmarła w lipcu
1952 r. Był to dla Peróna moment zwrotny w drugiej prezydenckiej
kadencji40. Postanowił on wykorzystać ów moment jedności ruchu
robotniczego do poprawy wizerunku władzy, w ostatnim czasie
znacznie podkopanego pogarszającą się sytuacją w państwie.
Mimo iż stagnacja gospodarcza, inflacja i rozrzutność wydatków
państwowych uniemożliwiły pełną realizację pierwszego planu pięcioletniego, niedługo po jego zakończeniu ogłoszono rozpoczęcie
od roku 1953 Drugiego Planu Pięcioletniego (Segundo Plan Quinquenal). W przeciwieństwie do pierwszego planu, stawiającego na industrializację, głównym celem planu drugiego była redukcja inflacji oraz ożywienie w sektorze rolnictwa. Jego zapisy przewidywały
38 L. A. Romero, Breve Historia Contemporánea de la Argentina, Buenos Aires
2001, s. 122.
39 W. Rómmel, op. cit., s. 42.
40 I. Krasicki, Evita, Isabelita i Caudillo, Warszawa 1977, s. 138.
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również większe otwarcie na zagraniczne inwestycje bezpośrednie,
co niewątpliwie kłóciło się z pierwotnie przyjętą w doktrynie zasadą gospodarki narodowej. Peroniści liczyli jednak, iż zagraniczny kapitał byłby w stanie sfinansować argentyński przemysł ciężki
i umożliwić import niezbędnych maszyn i części41. Co prawda w wyniku planu udało się obniżyć inflację w państwie do poziomu 5%
w 1953 r., produkcja przemysłowa i rolnictwo tkwiły jednak w martwym punkcie42. Konieczne były cięcia w świadczeniach socjalnych
oraz zwolnienia części pracowników biurokracji. Decyzje te, bezpośrednio dotkliwe dla większości argentyńskiego społeczeństwa,
przyczyniły się do spadku popularności samego Peróna, którego
władza opierała się właśnie na poparciu mas. Sytuacja ta bardzo
szybko zaczęła być wykorzystywana przez przeciwników politycznych peronistów, zarówno w państwie jak i za granicą. Podkreślali
oni łatwo zauważalne niedostatki dotykające obywateli, takie jak
przykładowo zakłócenia w produkcji i dystrybucji wołowiny. Cieniem na peronistach kładły się też sukcesyjnie ujawniane afery korupcyjne, również na najwyższych szczeblach władzy. Doprowadzało to do spadku zaufania do samego rządu, stopniowo stwarzając
klimat przyzwolenia dla zmian politycznych w państwie43. Związki
zawodowe, dawniej podstawowa siła napędowa Peróna, zawiedzione pogorszeniem warunków życia obywateli i nakładanymi restrykcjami, utraciły cierpliwość wobec swojego lidera. Zapoczątkowana
w kwietniu 1954 r. przez pracowników zakładów metalurgicznych
fala strajków ogarnęła państwo44.
Ogromnym błędem który popełnił Perón w drugiej kadencji prezydenckiej było również doprowadzenie do konfliktu z kościołem
katolickim. W początkowym okresie prezydentury hierarchowie kościelni byli skłonni popierać Peróna, traktując go jako mniejsze zło
41 D, Lewis, op. cit., s. 109.
42 
Ibidem.
43 I. Krasicki, op. cit., s. 139.
44 D. Lewis, op. cit., s. 110.
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w obliczu zagrożenia lewicowego bądź komunistycznego. Z drugiej
strony jednak zdawali oni sobie sprawę, iż powszechne i kolektywne idee justycjalistyczne mogą stać się w oczach obywateli swego
rodzaju alternatywą dla religii katolickiej. Tradycyjny dla Ameryki
Łacińskiej sojusz miecza i krzyża został w peronistowskiej Argentynie zastąpiony sojuszem lidera i ludu45. Gdy jednak pojawiać się
zaczęły pierwsze napięcia na linii władza-obywatele, kościół katolicki wyszedł z cienia. Hierarchowie coraz częściej decydowali się
na otwartą krytykę peronistowskiego projektu politycznego, podkreślając iż głoszone przez Peróna postulaty straciły związek z rzeczywistością. Szybko rosła również liczba zakładanych organizacji
chrześcijańskich – w teorii apolitycznych, w praktyce prowadzących
działalność opozycyjną. Pod koniec 1954 r. Perón, zaniepokojony
coraz śmielszymi poczynaniami kościoła, postanowił sięgnąć do radykalnych i zdecydowanych środków. Ogłosił on bowiem zmianę
charakteru państwa na całkowicie świeckie, odbierając tym samym
wszystkie przywileje grupom religijnym. Pierwszym podjętym przez
władze krokiem było odebranie osobowości prawnej wszystkim
organizacjom powstałym na bazie religijnej (a więc również tych
stojącej w wyraźnej opozycji do Peróna). W obliczu ogromnych
protestów ze strony wyznawców, Perón zdecydował się na kolejne
ograniczenia. Na przestrzeni kilku zaledwie dni odebrane zostały
subsydia dla katolickich szkół, zalegalizowano prostytucję i rozwody
oraz usunięto religię ze szkół (wprowadzoną w 1947 r. decyzją peronistów)46. Na początku 1955 r. aresztowanych zostało kilku księży
protestujących przeciwko władzy państwowej. Kościół katolicki zyskał rangę symbolu opozycji wobec peronizmu, a święta i procesje
religijne coraz częściej przybierały formę manifestacji politycznych47.

45 F. Finchelstein, op. cit., s. 114.
46 C. A. Floria, C. A. García Belsunce, op. cit., s. 147.
47 J. Hedges, Argentina: A Modern History, London 2011, s. 162.
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Grupą, która uważnie i z zaniepokojeniem przyglądała się sytuacji
panującej w państwie, byli wojskowi. Postawa taka wynikała zasadniczo z istniejącą w Argentynie tradycją zaangażowania zbrojnych
w losy kraju. Mimo iż w 1945 r. zostali oni odsunięci od władzy przez
Peróna, ciągle żywili oni charakterystyczne przekonanie o ciążącej
odpowiedzialności za losy państwa i narodu. Najwyżsi dowódcy
z zaniepokojeniem odebrali informację o peronistowskim projekcie powołania milicji robotniczej mającej bronić zdobyczy systemu
przed opozycją. W ich przekonaniu bowiem projekt ten stanowił
pierwszy krok do całkowitej marginalizacji i w efekcie zastąpienia
sił zbrojnych oddziałami paramilitarnymi. Zdecydowali się oni interweniować. 16 września 1955 r. argentyńscy wojskowi pod dowództwem generała Eduarda Leonardiego rozpoczęli w Córdobie
zbrojny zamach stanu. Siłom rządowym, mimo przewagi liczebnej,
brakowało woli walki. Przez pięć kolejnych dni żadnej ze stron nie
udało się przechylić szali zwycięstwa. 23 września prezydent Perón
poinformował wojskowych o chęci podjęcia negocjacji. Do rozejmu
między stronami nigdy jednak nie doszło, gdyż dnia następnego
Perón wyjechał z państwa i udał się do Paragwaju48. Rozpoczął się
w historii Argentyny okres określony przez przywódców sił zbrojnych jako „Rewolucja Wyzwoleńcza”.
Warto podkreślić, iż odsunięcie od władzy Peróna nie doprowadziło do całkowitego upadku peronizmu, szczególnie zaś w jego
warstwie ideologicznej. Zmiany jakie zaszły w państwie okazały się
trwałe, a pamięć o liderze mas nie umarła. Świadczy o tym chociażby powrót Peróna do Argentyny w 1973 r. i ponowne sprawowane
przez niego funkcji prezydenta, aż do śmierci w 1974 r. Rządy Peróna
skończyły się, ale obecność doktryny i haseł przez niego głoszonych
stała się stałym elementem argentyńskiej polityki również w okresach późniejszych, widocznym również obecnie.

48 L. Bethell (red.), op. cit., s. 262–263.
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Podsumowanie
Przedstawione powyżej rozważania wyraźnie potwierdzają, jak
istotnym dla historii nowoczesnej Argentyny był ruch peronistowski.
Perón był pierwszym argentyńskim prezydentem, którego poglądy i założenia brały pod uwagę całość społeczeństwa, ale również
cieszyły się poparciem większości obywateli. Dostrzeżenie przełomowego charakteru peronistowskiego programu politycznego nie
zwalnia jednak z konieczności dostrzeżenia słabych punktów owych
rządów, szczególnie w sferze gospodarczej. W pierwszej kolejności
należy zauważyć, iż realizacja justycjalistycznej wizji „Nowej Argentyny”, w odniesieniu do sytuacji społecznej, gospodarczej i prawnej
w państwie po II wojnie światowej, wymagała ogromnych środków
finansowych. Stroną odpowiedzialną za owe działania miało być
państwo. Model taki możliwy był do realizacji w okresie, gdy Argentyna dysponowała nadwyżkami z okresu wojny, jednak szybko okazało się, iż pieniądze te bardzo szybko się skończyły. Innymi słowy,
program polityczny peronistów zbudowany został na korzystnych
dla Argentyny warunkach gospodarki powojennej, które prędzej
czy później musiały się jednak skończyć. Krótkookresowe plany pięcioletnie, opierające się na realizacji celów doraźnych, nie mogły
zastąpić długofalowej strategii, której nigdy nie wypracowano. Nie
podjęto również prób racjonalnego prognozowania, abstrahując
zupełnie od możliwości zmian w gospodarce światowej. Powyższe
rozważania potwierdzają więc hipotezę, jakoby założenia doktrynalne justycjalizmu oraz postulowane przez peronistów szybkie
reformy nie były możliwe do pełnej realizacji. Wynikało to zarówno
z ograniczonych środków finansowych, co i krótkiego czasu przeznaczonego na przeprowadzenie reformy systemowej.
Z drugiej jednak strony nie ulega wątpliwości, iż orientacja
doktrynalna Peróna, podobnie jak podjęte przez niego na tej bazie działania, wyrastały ze sprzeciwu wobec istniejącego modelu
państwa burżuazyjno-oligarchicznego oraz chęci wprowadzenia
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nowej jakości zarówno w sferze społecznej co i politycznej. Dzięki
reformom peronistowskim przeprowadzonych w pierwszych latach
prezydentury, ale również słowom płynącym od charyzmatycznego
lidera, w Argentynie zaszły trwałe przekształcenia społeczne. Perón, jako pierwszy polityk nad La Platą, dostrzegł klasę robotniczą
i uczynił ją nie tylko swoim zapleczem politycznym, ale również pełnoprawnymi obywatelami. Wprowadzenie ustawodawstwa pracy,
praw wyborczych kobiet czy zabezpieczeń socjalnych przybliżało
Argentynę do standardów światowych. Nie ulega też wątpliwości,
iż rozwinięcie się przemysłu samochodowego, lotniczego czy petrochemicznego stanowiło realne osiągnięcie rozwojowe Argentyny, dostrzegane również na świecie. Warto również zwrócić uwagę,
iż peronizm, w przeciwieństwie do wcześniejszego reżimu wojskowego, opierał się na demokratycznej aprobacie obywateli. Sam Perón nie zamierzał rządzić wbrew woli społeczeństwa, które było dla
niego głównym odnośnikiem.
Warto również zwrócić uwagę, iż o doniosłości założeń doktryny
justycjalistycznej świadczyć może jej niezwykła żywotność i obecność w argentyńskiej polityce okresów późniejszych. Burzliwa historia Argentyny po II wojnie światowej obfitowała w częste zmiany
władzy, nie wszystkie przeprowadzone w sposób demokratyczny.
W tych okolicznościach peronizm zaczął być traktowany jako swego rodzaju alternatywa dla panującego porządku. Widoczne było
to w roku 1973, kiedy sam Perón powrócił do władzy, ale również
w pierwszych latach XXI w. – po tym jak Argentyna pogrążyła się
w bankructwie mimo przeprowadzania liberalnego programu reform. Polityka prowadzona obecnie przez argentyńską prezydent
Cristinę Fernández de Kirchner bezpośrednio nawiązuje do tradycyjnego peronizmu, zarówno w sferze socjalnej (liberalne reformy
w sferze obyczajowej), co i gospodarczej (nacjonalizm gospodarczy). „Jesteśmy peronistami. Zawsze będziemy blisko ludzi i ich
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problemów”49 – słowa te, wypowiedziane przez obecną prezydent,
stanowią doskonałe potwierdzenie niemalejącego mimo upływającego czasu znaczenia ruchu i doktryny peronistowskiej.
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