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Artyku zajmuje si analiz spo ecznych i psychologicznych aspektów neoliberalnego
modelu rynkowego, w znacznej mierze w nawi zaniu do pogl dów Leszka Balcerowicza.
Wskazuje, e neoliberalizm opiera si na ograniczonym rozumieniu wolno ci i jej znaczenia
w yciu ludzi i nie uwzgl dnia, e sposób rozumienia wolno ci zale y od ideologicznych
przekona . Nadto, neoliberalizm ignoruje fakt, e w warunkach wolno ci zwi zek mi dzy
indywidualnym wysi kiem (produktywno ci ) a uzyskiwanymi dobrami (nagrodami) ulega
rozlu nieniu, co jest przejawem autodestruktywnych tendencji w systemie rynkowym. Defekty mechanizmów rynkowych nie s jednak argumentem na rzecz zwi kszania kontroli pa stwa nad rynkiem. Nale y poszukiwa innych mechanizmów przezwyci ania tych defektów.
G ówne poj cia: neoliberalny model rynkowy; wolno ; ideologia; rynek a pa stwo; Leszek Balcerowicz.

W lutym 2013 roku John Goedde przewodnicz cy Senackiego Komitetu do
spraw Edukacji w stanie Idaho zg osi projekt ustawy, która nakazywa aby wszystkim uczniom szkó rednich w Idaho przeczyta ksi k Ayn Rand Atlas Shrugged
i zda z niej test jako warunek uzyskania dyplomu uko czenia szko y (w polskim
t umaczeniu ta ksi ka ukaza a si w 2007 roku pod tytu em Atlas zbuntowany).
Goedde nie upiera si jednak przy tej legislacji. Stwierdzi , e chodzi o mu raczej
o wys anie pewnego sygna u do rz dz cych w zwi zku z decyzjami, które podejmuj
(Celock 2013).
Ksi ka ta, opublikowana po raz pierwszy w 1957 roku, zdoby a, mimo wielu
wysoce negatywnych ocen, ogromn popularno . W roku 1991 w surveyu przeprowadzonym na zamówienie Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych w ród
cz onków Book-of the-Month Club uzyska a drugie miejsce w rankingu popularnoci – pierwsze miejsce zaj a Biblia.
Wywar a ona wp yw na my lenie znacz cych postaci ycia publicznego w Stanach Zjednoczonych, w tym takich jak Alan Greenspan – wieloletni przewodnicz cy Banku Rezerw Federalnych w USA, uwa any przez bardzo d ugi czas za guru
kapitalistycznej gospodarki, Clarence Thomas – s dzia S du Najwy szego, Glenn
Beck – publicysta, ideolog Tea Party. Trzy lata temu kandydat na wiceprezydenta
z ramienia Partii Republika skiej w wyborach 2012 roku, Paul Ryan, wyrazi nast puj c opini : „S dz , e Ayn Rand wykona a lepsz ni ktokolwiek inny robot
budowy moralnych podstaw kapitalizmu, a w a nie te moralne podstawy s obecnie
atakowane” („The Washington Post” 08/13/2012).
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Twórczo Ayn Rand, ﬁlozofki i powie ciopisarki, stanowi wyk ad szeroko akceptowanego, przyjmowanego z entuzjazmem sposobu my lenia o naturze kapitalizmu
i jego przeciwnikach. Autorka istotne elementy swego stanowiska stre ci a nast puj co:
„Cz owiek – ka da jednostka ludzka – jest celem samym w sobie, a nie rodkiem
do czyich celów. Istnieje dla siebie, a nie dla innych. Nie ma wi c po wi ca si dla
innych, ani innych po wi ca dla swoich celów. D enie do realizacji w asnego, racjonalnie rozumianego interesu i w asnego szcz cia jest najwy szym moralnym celem jego ycia. Idealnym systemem polityczno-ekonomicznym, w którym cz owiek
te cele mo e realizowa , jest laissez-fair kapitalizm. W systemie tym ludzie wchodz
ze sob w relacje nie jak oﬁara i oprawca, pan i niewolnik, lecz jako «handlowcy»
(traders) – wolne jednostki dokonuj ce swobodnej wymiany dóbr dla wzajemnych
korzy ci. W tym systemie nikt nie mo ne otrzyma jakiejkolwiek warto ci od innych
uciekaj c si do przemocy i nikomu nie wolno ucieka si do ﬁzycznej przemocy
wobec drugich. Rz d dzia a jako policjant, który chroni prawa cz owieka. Stosuje
si ﬁzyczn tylko w wypadku konieczno ci odparcia ﬁzycznego ataku – jest ona
skierowana przeciw tym, którzy taki atak inicjuj . W idealnym systemie gospodarka
i pa stwo powinny by ca kowicie odseparowane, tak jak odseparowane s pa stwo
i Ko ció ” (Rand 1962, http://kostisvelonis.blogspot.com/2011/08/introducing-objectivism-by-ayn-rand.html).
W swej powie ci Atlas zbuntowany Rand opisuje kraj, w którym ludzie o wielkich osi gni ciach, g ównie biznesmeni, s gn bieni, prze ladowani, eksploatowani.
Ale buntuj si przeciw takiemu traktowaniu i podejmuj strajk odmawiaj c pracy
dla spo ecze stwa, które ich nie docenia uwa aj c, e dzia anie dla zysku jest niemoralne. S wi c jak Atlas, który d wiga na ramionach wiat, ale wiat ten zrzuca
z ramion, kiedy spotyka si z niewdzi czno ci . Konsekwencje s dla wiata fatalne.
Entuzjastyczni czytelnicy tej powie ci – przede wszystkim biznesmeni, ale nie
tylko, widz w niej apologi kapitalistycznej gospodarki i spo ecznej roli biznesmena, a zarazem pot pienie polityki pa stwa, które przez podatki, regulacje i inne
ingerencje utrudnia ycie biznesowi. Wspomniany wy ej Paul Ryan, w cytowanej
wy ej wypowiedzi uj to tak: „To, co jest szczególnego w tym, co dzieje si obecnie w rz dzie, na wiecie, w Ameryce, to tak jak by my yli teraz w powie ci Ayn
Rand1” (Mayer 2012, http://www.newyorker.com).
Rand w swych utworach literackich i tekstach ﬁlozoﬁcznych przedstawia a ideologi systemu rynkowego. Teoretyczne podstawy tej ideologii zawieraj prace
ekonomistów nale cych do nurtu okre lanego obecnie przez wielu autorów jako
neoliberalny2. Rozwijaj oni pogl d, e wolnorynkowy kapitalizm jest najlepszym
z mo liwych (daj cych si pomy le ) spo eczno-ekonomicznych systemów. Zapew1

W okresie wyborczym Ryan zdystansowa si od Rand. Jej ateizm by dla niego bardzo politycznie niewygodny.
2
Przedstawiciele tego nurtu okre laj swoje stanowisko jako liberalne. Wywo uje to nieporozumienia dwojakiego rodzaju. Jedno wynika z faktu, e stanowisko liberalne w Europie znaczy co dok adnie
odwrotnego ni w Stanach Zjednoczonych. A ponadto, jak twierdzi Andrzej Walicki wybitny specjalista od historii my li liberalnej, pogl dy przedstawicieli tego nurtu ca kowicie rozmijaj si z uj ciem
rozwijanym w ramach g ównego nurtu liberalizmu (Walicki 2012). A Zdzis aw Sadowski stwierdza:
„Z tradycji liberalizmu zrodzi a si m.in. koncepcja spo ecznej gospodarki rynkowej” (2011: 76).
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nia on warunki szybkiego rozwoju gospodarczego i pomna ania spo ecznej pomy lno ci, je li nie jest ograniczany przez polityk pa stwa.
Stanowisko neoliberalne przez kilkadziesi t lat mia o pozycj hegemoniczn
w o rodkach akademickich, w ród polityków, w ród dzia aczy gospodarczych. Zyska o znaczny stopie popularno ci w szerokich kr gach opinii publicznej. Dopiero
w ostatnich latach, pod wp ywem kryzysu, narasta zaczyna krytycyzm wobec tego
sposobu my lenia. Ale mimo owej fali krytycyzmu neoliberalny sposób my lenia
o roli rynku ma nadal bardzo du y wp yw na opinie elit politycznych i gospodarczych, na media i na postawy wielu tzw. przeci tnych obywateli. Tak e w Polsce.
Zasady i efekty dzia ania systemu rynkowego s analizowane przede wszystkim
w kategoriach ekonomicznych. Ale maj one nie tylko ekonomiczny charakter. Rynek jest przecie pewn form spo ecznych stosunków, maj cych okre lony wp yw
na ludzk motywacj i na sposób ycia ludzi. Jego w asno ci mo na wi c analizowa nie tylko z perspektywy ekonomicznej, ale tak e z perspektywy innych nauk
spo ecznych. W tym tek cie zamierzam zaj si analiz systemu rynkowego z perspektywy psychologicznej. Jej punktem wyj cia b dzie charakterystyka g ównych
cech tego systemu przedstawianych w pracach przedstawicieli nurtu neoliberalnego.
W Polsce najwybitniejszym teoretykiem systemu rynkowego ujmowanego
z neoliberalnej perspektywy, a zarazem politykiem, który ów system w Polsce
wprowadza , jest Leszek Balcerowicz. W ostatniej publikacji Odkrywaj c wolno
(Warszawa 2012) przedstawi w sposób zwarty swój pogl d na natur tego systemu
i zamie ci w niej, jak napisa , „kilkadziesi t znakomitych, w mojej opinii, tekstów,
które dotycz wolno ci w spo ecze stwie” (Balcerowicz 2012: 58). Pogl dy przedstawione w tej ksi ce b d jednym z g ównych róde niniejszej analizy.

System rynkowy w uj ciu neoliberalnym:
wolno jako zasada fundamentalna
Wed ug neoliberalnych autorów podstawow dla opisu systemu rynkowego kategori jest wolno . Rynek mo e efektywnie dzia a i rozwija si dzi ki wolno ci,
a wolno rynkowa jest jednym z najlepszych zabezpiecze innych rodzajów wolno ci.
Chodzi tu o wolno , która dotyczy jednostki, a nie spo ecze stwa. Jest ona przeciwie stwem niewoli. Ale, jak zauwa a Leszek Balcerowicz, nie jest to proste przeciwie stwo (wolno – niewola), bo wolno ma charakter stopniowalny i w ró nych spo ecze stwach mo e by jej wi cej lub mniej. Jest jej tym wi cej, im mniej
ludzkich dzia a podlega nakazom i zakazom wydawanym przez pa stwo (Balcerowicz 2012: 19). Podobnie o wolno ci mówi s ynny ekonomista Fryderyk von Hayek:
„wolno to brak przymusu, a wi c sytuacji, gdy dzia ania jednego cz owieka s
podporz dkowane woli innego cz owieka – jego celom” (Hayek 2012: 243).
S ró ne rodzaje wolno ci: wolno ci osobiste (mo liwo swobodnego dysponowania sob ), wolno s owa (mo liwo swobodnego wyra ania swoich opinii),
wolno ci cywilne (mo liwo gromadzenia si i organizowania si dla wspólnych
celów), wolno ci polityczne (mo liwo uczestniczenia w zarz dzaniu pa stwem),
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ale szczególne znaczenie ma wolno gospodarcza (Balcerowicz 2012: 39– 40). Mówi c o wolno ci gospodarczej podkre la si jej trzy fundamentalne aspekty: wolno
konkurencji, prywatna w asno , pa stwo minimalne.
Wolna konkurencja
Pe na wolno gospodarcza to sytuacja, gdy nie ma adnych ogranicze dla produkowania, sprzedawania, dostarczania dóbr i us ug wszelkiego rodzaju. Ka dy,
kto potraﬁ co wytworzy , obs u y , dostarczy – czy to w sferze materialnej czy
symbolicznej (np. informacj , wiedz , rozrywk , dzie o sztuki) mo e, konkuruj c
z innymi, uczestniczy w rynkowej wymianie.
Takiej pe nej wolno ci nie ma nigdzie na wiecie, bo pa stwa w ró ny sposób
wolno konkurencji ograniczaj .
Ograniczaj wolno umów. Chodzi tu przede wszystkim o umowy mi dzy pracodawc a pracownikiem, które stanowi form wzajemnej wymiany. Prawo angaowania si we wzajemn wymian jest naturalnym prawem cz owieka, w które nikt
nie powinien si wtr ca . Je li wymiana ta jest dobrowolna i nie wynika z oszustwa,
to tym samym jest korzystna dla ka dej ze stron. Tymczasem pa stwa wolno t
ograniczaj . Ustalaj p ace minimalne, wymagania dotycz ce czasu pracy, urlopów
itp. A wszystko to powinien regulowa rynek.
Ingerencje te opieraj si na fa szywym, zdaniem neoliberalnych ekonomistów,
za o eniu o asymetrii si mi dzy pracownikiem a pracodawc . S one przejawem
paternalizmu wobec pracowników. Przynosz im szkody doprowadzaj c do wzrostu
bezrobocia i spadku zatrudnienia (Balcerowicz 2012: 41). W rzeczy samej ograniczaj wolno obu stron – pracowników i pracodawców.
W niektórych krajach ograniczenia wolno ci pracowników id bardzo daleko.
W ró nych regionach Chin panuje wprowadzony w 1958 roku system Hukou. Jest to
wymóg rejestracji gospodarstw domowych w okre lonym administracyjnym okr gu.
Opuszczenie miejsca rejestracji – np. w poszukiwaniu pracy – wymaga zgody lokalnych w adz (Potocka i Pieczonka 2012). Takie ograniczenia wolno ci pracownika s
te szkodliwe dla pracodawców.
Ograniczenia dotycz tak e swobody rynkowej konkurencji w ró nych dziedzinach ycia. Niektóre pa stwa nie dopuszczaj do niej w edukacji, w s u bie zdrowia
lub te wprowadzaj ró ne regulacje, licencje, limity itp. (Balcerowicz 2012: 32).
George Reisman3 konkretyzuje to stanowisko wskazuj c, e pa stwa tworz
ogromne instytucje, które maj kontrolowa i regulowa dzia alno gospodarcz
w ró nych obszarach. Napisa : „Proces akumulacji kapita u zosta nadszarpni ty
i mo e ostatecznie zosta odwrócony w jego konsumpcj jako efekt kolejnych rz dowych regulacji, podnosz cych koszty produkcji i tym samym zmniejszaj cych
jej wydajno . Odnosi si to zasadniczo do wszystkich regulacji narzuconych przez
takie agencje rz dowe, jak: Environmental Protection Agency (Agencja Ochrony
rodowiska), Occupational Safety and Health Administration (Urz d Bezpiecze 3
Wywodz cy si z klasycznej austriackiej szko y ekonomicznej (ucze Ludwika von Misesa)
autor tysi cstronicowego dzie a pt. Capitalizm (1998).
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stwa i Higieny Pracy), Consumer Product Safety Commission (Komisja Ochrony
Konsumenta), National Labor Relations Board (Krajowa Rada Stosunków Pracy),
Food and Drug Administration (Urz d ds. ywno ci i Lekarstw). Na skutek tego
produktywno pracy wykonywanej w gospodarce jest mniejsza, ni by aby w przeciwnym razie” (Reisman 2012, http://mises.pl/blog/2012/03/13/reisman-ku-chwalekapitalistycznego-jednego-procenta/).
W asno prywatna jako prawo wolno ciowe
Prywatna w asno
rodków produkcji to drugi z fundamentów wolnego rynku.
Jest to „generalne wolno ciowe prawo cz owieka” (Balcerowicz 2012: 42). Znaczy
ono, e tym, co jest nasz w asno ci , rozporz dzamy tylko my sami i my sami
mamy nieograniczone prawo do korzystania ze . Prawo to bywa przez pa stwa
w ró ny sposób ograniczane. Przyk adem tych ogranicze s prawa okre laj ce
warunki zak adania ﬁrm, urz dowa kontrola nad sposobem u ytkowania w asno ci
(np. w formie kontroli czynszów), ograniczenia mo liwo ci korzystania z owoców
w asnej pracy w formie nak adanych na nie podatków itp. (Balcerowicz 2012: 43).
Ograniczenia te przyczyniaj si do hamowania rozwoju gospodarczego.
Balcerowicz wypowiada si na ten temat w sposób nast puj cy: „Jak wskazuj rozleg e do wiadczenie i badania empiryczne, szeroki zakres wolno ci w tym
zw aszcza prywatnej w asno ci ma kolosalne i pozytywne znacznie dla podstawowych warunków ycia milionów ludzi [...] A jednak w a nie ta wolno , szczególnie
za w asno prywatna, podlega a i ci gle podlega b d demonizacji i pot pieniu,
b d niech ci ze strony wielu intelektualistów [...], którzy wywarli g boki wp yw
na polityk ” (Balcerowicz 2012: 44). Mo na tu wspomnie , e to w a nie owo „pot pienie” i „demonizacja” s g ównym tematem powie ci Atlas zbuntowany.
Pa stwo minimalne jako gwarant wolno ci
Prawid owe dzia anie systemu rynkowego wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Wspomniany wy ej Reisman napisa o tym tak: „Istnienie wolno ci wymaga
istnienia rz du, ale wymaga bardzo specyﬁcznego jego rodzaju, mianowicie, ograniczonego rz du (limited government), rz du, którego funkcje ograniczone s jedynie
do obrony i do dzia a odwetowych wobec tych, którzy inicjuj akty przemocy –
a wi c do dzia a o charakterze policyjnym, s dowym i obrony narodowej.
W prawdziwie kapitalistycznym spo ecze stwie rz d nie wykracza poza te funkcje. Tak wi c np. nie dyktuje cen, p ac lub warunków pracy. Nie okre la metod
produkowania lub rodzaju produktów, które maj by produkowane [...] Nie buduje
domów, nie zapewnia wykszta cenia, opieki medycznej czy emerytur [...] Wszystkie
potrzeby ekonomiczne s zaspokajane prywatnie, w czaj c w to potrzeb charytatywnej pomocy tam, gdzie ona si pojawia. Wydatki rz dowe s odpowiednio ci le
ograniczone i nie przekraczaj kosztów wype niania funkcji obronnych. Tym samym
ci le ograniczone s podatki” (Reisman 1998: 21).
Nie wszyscy neoliberalni ekonomi ci ujmuj funkcje pa stwa w tak ograniczony
sposób. Friedrich von Hayek stwierdza, e „Dzia ania pa stwa wi ce si ze stosowaniem przymusu z pewno ci nie s jego jedynymi zadaniami”. Wspomina tytu-
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em przyk adu o takich zadaniach, jak opieka nad niepe nosprawnymi czy chorymi,
utrzymanie dróg, dostarczanie informacji (Hayek 2012: 256–257).
Ale chyba wszyscy neoliberalni ekonomi ci s zgodni co do tego, e pa stwo nie
powinno zajmowa si zapewnianiem „spo ecznej sprawiedliwo ci”. Balcerowicz
wskazuje na „immanentn niejasno ” tego poj cia, a równocze nie dowodzi, e usiowania wprowadzenia jej w ycie s z ró nych powodów szkodliwe, przede wszystkim dlatego, e prowadz do ograniczenia wolno ci. Ograniczenia takie osi gaj
znaczny poziom tam, gdzie dochodzi do rozbudowywania „pa stwa socjalnego”.
Pa stwo socjalne oferuje obywatelom „takie wiadczenia jak «darmowe» us ugi
zdrowotne czy «bezp atna» o wiata oraz rozmaite zasi ki pieni ne dla bezrobotnych, pogrzebowe, chorobowe itp.”, a tym samym wymaga „silnie podwy szonych
podatków, a to mo na traktowa jako ograniczenie wolno ci gospodarczej” (Balcerowicz 2012: 34). A co si tyczy podatków, to w ocenie cytowanego przez Balcerowicza szwedzkiego ekonomisty K. Wicksella „Przejawem jaskrawej niesprawiedliwo ci by oby przymuszanie kogo do o enia na dzia alno , która nie wspiera jego
interesów lub której jest zdecydowanie przeciwny” (tam e, s. 43).
Szkodliwo pa stwa socjalnego polega te na czym innym. Jak pisze s ynny
ekonomista (noblista) Gary Becker, polityka opieku cza prowadzi do uzale nienia
i powstania „kultury bezradno ci”. Dotyczy to mi dzy innymi pomocy po katastrofach ywio owych. Pomoc taka, jak zauwa a Piotr Aleksandrowicz recenzent ksi ki
Beckera i Posnera, uruchamia paradoks dobrego Samarytanina, to znaczy ludzie dotkni ci katastrof nie racjonalizuj swojego post powania, bo wiedz , e otrzymaj pomoc. Dlatego polityka transferów socjalnych powinna by zmieniona (Becker
i Posner 2013).
Pa stwa ograniczaj wolno w inny jeszcze sposób. Oprócz wspomnianego
wy ej wymagania p acenia podatków („pod wp ywem pa stwowego przymusu,
a nie dobrowolnie”) wprowadzaj przeró ne prawnoadministracyjne regulacje czy
licencje, które maj negatywny wp yw na dzia alno gospodarcz , a tak e przynosz szkody spo eczne. Tak np. „zaostrzenie, wymaganej przez prawo, prewencyjnej
kontroli skutków nowych lekarstw ograniczy cz stotliwo wprowadzania na rynek
farmaceutyków o niebezpiecznych skutkach ubocznych. To samo dzia anie opó ni
jednak wprowadzanie nowych leków, które mog yby zniwelowa cierpienia i odsun w czasie mier wielu ludzi” (Balcerowicz 2012: 23–24).
Pa stwo, które mia oby s u y wolno ci, a nie j ogranicza , okre lane bywa przez
zwolenników rynkowej ideologii jako pa stwo minimalne. Balcerowicz opisuje je
w sposób nast puj cy: „Pa stwo minimalne [...] to organizacja, która na danym terytorium ma monopol na przymus i przemoc po to, by pe ni tam funkcje powszechnej
agencji ochrony ludzi przed ﬁzyczn agresj ze strony innych ludzi” (tam e, s. 14).
Rynkowe reformy jako realizacja zasad gospodarczej wolno ci
Neoliberalna koncepcja wolnego rynku nie jest jedynie jak abstrakcyjn teori , o któr tocz si spory mi dzy naukowcami. Ma ona bezpo rednie prze o enie
na polityczn praktyk , a tak e wp yw na sposób my lenia znacznej cz ci biznesmenów, a równie wielkich rzesz ludzi, którzy uwa aj , e system rynkowy jest
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gwarancj ich szans yciowych. Popieraj oni postulat reform formu owany przez
neoliberalnych ekonomistów, którzy twierdz , e tylko konsekwentne wprowadzenie tych reform mo e wyci gn kraje z zapa ci gospodarczej i przyczyni si do
przyspieszenia wzrostu. Ci ekonomi ci maj sprecyzowany i konsekwentny program
naprawy i doskonalenia ycia spo eczno-gospodarczego. Program ten sprowadza si
do poszerzania wolno ci gospodarczych, tak jak s one przez neoliberaln doktryn
rozumiane, bowiem im wi cej gospodarczych wolno ci, tym lepiej dla gospodarki
i spo ecze stwa. Jak napisa Balcerowicz: „zawsze chodzi o zmniejszenie zasi gu
pa stwa, zwi kszenie konkurencyjno ci”4. Realizacja tej rekomendacji wymaga szeregu praktycznych posuni , takich jak:
Prywatyzacja wszystkich lub niemal wszystkich spo ecznych instytucji – nie tylko fabryk czy banków, ale tak e szkó , szpitali, teatrów, programów emerytalnych itp.
Zapewnienie elastycznego rynku pracy, a wi c zniesienie wszelkich ogranicze
prawnych dotycz cych zatrudniania i zwalniania pracowników, pensji minimalnych,
warunków pracy, urlopów itp.
Ograniczenie lub zlikwidowanie „pa stwa socjalnego” – „wolni ludzie sami
mog i powinni zadba o swoje potrzeby”.
Ograniczenie funkcji pa stwa – pa stwo powinno by ma e (tanie), ale silne
i skuteczne.
Zredukowanie podatków, bo dzi ki temu wi cej rodków mo e by skierowane
na rozwój gospodarczy. Ograniczenie funkcji pa stwa tak redukcj umo liwia.
Posuni cia te okre lane s jako prorynkowe reformy.
Polityczne implikacje tego sposobu my lenia ujawni y si najwyra niej wtedy,
gdy do w adzy w Wielkiej Brytanii dosz a Margaret Thatcher, a w Stanach Zjednoczonych Ronald Reagan. „Neoliberalny nurt w ekonomii, g osz cy bezwzgl dn
supremacj wolnego rynku i prywatnej przedsi biorczo ci nad pa stwem i polityk
spo eczn przek ada si szybko na neoliberaln polityk ograniczaj c rol pa stwa
w gospodarce” (Ko odko 2008: 209).
Taki sam kierunek reform przedstawia wspomniany wcze niej kandydat na wiceprezydenta USA kongresman Paul Ryan. Jako przewodnicz cy komisji bud etowej Kongresu opracowa dokument, który nazwa Mapa Drogowa do Przysz o ci
Ameryki (Road Map to America’s Future Act). Dokument ten zak ada mi dzy innymi obni enie górnej stawki podatkowej do 25%, czyli dla najbogatszych (a wi c
zmniejszenie obci e owego Atlasa, który „na swych barkach d wiga ca ludzko ”) i stopniowe ograniczanie czy likwidowanie pa stwa socjalnego5. Podobny
kierunek reform zawiera dokument przygotowany przez dyrektora Instytutu Gospodarki wiatowej, okre lany jako Konsens Waszyngto ski6 (1989).
4
Z wywiadu przeprowadzonego z Balcerowiczem przez Witolda Gadomskiego. „Gazeta Wyborcza” 9–10.03.2013.
5
W marcu 2013 roku grupa konserwatywnych kongresmanów sformu owa a postulat wobec liderów Partii Republika skiej w Kongresie USA, aby projekt Ryana by podstaw negocjacji bud etu
z prezydentem Obam .
6
Krytycy dyrektyw zawartych w tym dokumencie twierdz , e mia y one katastrofalne konsekwencje dla krajów, w których zosta y zastosowane. Omawia to Ko odko (2008).
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Rzecznicy tego rodzaju polityki maj po swojej stronie silne argumenty. Mo na
przecie wskaza , e kapitalistyczny system wolnorynkowy przyczyni si do ogromnego wzrostu ludzkiej produktywno ci, a tym samym do rozwoju ekonomicznego
i cywilizacyjnego. Ilustruj to ustalenia historyków, które przytacza Grzegorz Ko odko. Jak podaje, dochód na mieszka ca w pierwszym tysi cleciu naszej ery prawie si
nie zmieni , przez pierwsze 800 lat drugiego tysi clecia wzrós tylko o 50%, natomiast
w ostatnich dwustu latach (a wi c w okresie, w którym kapitalizm sta si dominuj cym systemem gospodarczym) PKB na osob wzrós o miokrotnie (Ko odko 2008:
70). Spowodowa o to zasadnicz popraw warunków ycia wielkich rzesz ludzi.
Sukcesy gospodarki rynkowej doprowadzi y do ogromnego zwi kszenia liczby
jej zwolenników i upowszechnienia rynkowej ideologii. Szeroko podzielane jest
przekonanie, e dalszy rozwój ludzko ci mo liwy jest tylko wtedy, je li system rynkowy zapanuje we wszystkich dziedzinach ycia, a wi c je li zapanuje prawdziwa
wolno .
Neoliberalna doktryna ekonomiczna opiera si na idei wolno ci. Wolno , jak
twierdzi Balcerowicz, ma podwójne znaczenie „jako warto samoistna, odpowiadaj ca naturze i godno ci cz owieka” oraz jako „warto instrumentalna, bo jej szeroki zakres daje pozytywne skutki dla ludzi” (Balcerowicz 2012: 27–28). Wszak e
sens obu tych twierdze dotycz cych wolno ci nie jest oczywisty. S istotne powody,
aby neoliberalny sposób my lenia o ich znaczeniu uzna za wysoce uproszczony.

Wolno

jako warto

samoistna – uproszczenia neoliberalnej interpretacji

Wolno jest powszechnie uwa ana za jedn z fundamentalnych ludzkich warto ci. D enie do wolno ci i obrona wolno ci bywa jednym z g ównych motywów
cz owieka – mo e dla niej po wi ci wszystko inne, w tym zdrowie i ycie, swoje
i najbli szych. Uj cie kapitalistycznego rynku – wolnego rynku – jako realizacji tej
w a nie warto ci nadaje, niejako automatycznie, pozytywne znaczenie tym wszystkim ekonomicznym zasadom, które wolno ci rynkowej maj s u y . Staj si one,
niemal ex deﬁnitione, pozytywne, bo umo liwiaj realizacj ludzkiego pragnienia
wolno ci. Jako z o jawi si zatem wszystko to, co wolno ogranicza, co stanowi
form (ﬁzycznego) przymusu.
Powi zanie zasad wolnego rynku z kategori „wolno ” nadaje tym zasadom
wysok warto moraln . Nie od razu jest jednak oczywiste, e owa kategoria rozumiana jest w tym wypadku w bardzo specyﬁczny sposób.
Koncentracja na jednym tylko rodzaju wolno ci
Cho neoliberalni zwolennicy wolnego rynku mówi o wolno ci „w ogóle”, to
koncentruj si na jednym tylko rodzaju wolno ci – na wolno ci gospodarczej. To jej
w a nie broni twierdz c, e jest ona ograniczana przez podatki, przez interwencj
pa stwa, przez prawo pracy, przez ustawy dotycz ce p acy minimalnej, przez paternalizm pa stwa opieku czego itp.
Balcerowicz zauwa a, e s ró ne rodzaje wolno ci, ale uznaje prymat wolno ci
gospodarczej. Napisa : „Historia i wspó czesno znaj systemy, w których – po-
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dobnie jak w socjalizmie – w adza pa stwowa nie jest wybieralna w wyborach, ale
jest dopuszczona w asno prywatna. Sam ten fakt oznacza, e w owych systemach
istnieje wi kszy zakres wolno ci i mniejszy zakres represyjno ci ni w socjalizmie”
(tam e, s. 56). Jako przyk ady maj ce potwierdza t tez wymienia Singapur, Hongkong, Tajwan. Zupe nie nie wspomina krajów, w których, mimo zachowania prawa
w asno ci i zasad wolnego rynku, panowa terror polityczny na szerok skal , z wyj tkowym, jak na kraje cywilizowane, poziomem okrucie stwa, takich jak Chile, Argentyna, San Salwador i inne. W krajach tych inne wspominane przez Balcerowicza
wolno ci (wolno osobista, wolno s owa i mediów, wolno ci cywilne, wolno
polityczna) by y brutalnie gwa cone. Mo na wyci ga st d wniosek, i w neoliberalnym uj ciu nie chodzi o wolno w ogóle, ale o tak wolno , która zapewnia
korzystne warunki dla kapitalizmu7.
Nie zmierzam tu sugerowa , e Balcerowicz rzeczywi cie lekcewa y inne formy wolno ci i e dla gospodarczych wolno ci popar by autorytarne, brutalne czy
ludobójcze re imy. Zwracam tylko uwag na to, e jednostronna koncentracja na
gospodarczych wolno ciach mo e doprowadza do utraty z pola widzenia negatywnych skutków ubocznych, do jakich realizacja tych wolno ci per fas et nefas mo e
doprowadza .
Negatywne rozumienie wolno ci
Neoliberalne uj cie uwzgl dnia tylko wolno w rozumieniu tzw. negatywnym,
jako brak przymusu, odrzucaj c pozytywne rozumienie wolno ci, które dotyczy
uprawnie jednostki, w tym uprawnie socjalnych. Balcerowicz twierdzi, e takie
w a nie rozumienie wolno ci jest zgodne ze stanowiskiem klasycznego liberalizmu.
Wybitny polski przedstawiciel liberalizmu Andrzej Walicki ma w tej sprawie dok adnie odwrotne zdanie. Pokazuje, e prominentni przedstawiciele tego nurtu uznawali,
i warunkiem wolno ci jest mo liwo realizacji w asnego yciowego potencja u.
W tym uj ciu wolne spo ecze stwo to takie, które owe mo liwo ci swoim obywatelom stwarza (Walicki 2012).
Ró nice w rozumieniu wolno ci nie s przypadkowe. Milton Rokeach, autor klasycznych bada nad systemami warto ci, wykaza , e s one zwi zane z przekonaniami ideologicznymi. Omawiaj c wyniki tych bada Stanley Feldman zauwa a:
„Dla kapitalistów wolno to brak przymusu, przede wszystkim ze strony rz du. Dla
socjalistów wolno to mo liwo realizacji w asnych celów, a to mo e wymaga
wysi ków rz du, aby usuwa bariery takie jak n dza lub rasizm” (Feldman 2003:
493). W tym wietle negatywne rozumienie wolno ci przez zwolenników neoliberalizmu uzna wypada za wynik ich ideologicznych preferencji8.
7
Nie jest to tylko domys . Potwierdza go mi dzy innymi post powanie zwolenników kapitalistycznego wolnego rynku w ród ameryka skich politycznych elit, które np. dopomog y w zwyci stwie genera a Pinocheta w Chile.
8
W tej sprawie wyst puj ró nice mi dzy europejskim a ameryka skim rozumieniem liberalizmu. Obecnie w Europie za libera ów uwa aj si ci, dla których wolno to tylko brak przymusu,
a wi c przyjmuj negatywne rozumienie wolno ci, natomiast w Stanach Zjednoczonych ci, którzy
obok negatywnych uwzgl dniaj tak e prawa pozytywne (do czego ).
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Wolno nie jest jedyn wa n warto ci
Neoliberalna charakterystyka ycia spo eczno-politycznego przedstawiana jest
tak, jakby wolno by a jedyn wa n dla ludzi warto ci . Nie uwzgl dnia, e do
bardzo wa nych, a niekiedy wa niejszych nale e mog : równo , solidarno , bezpiecze stwo, zachowanie ycia. Warto ci te, w zale no ci od sytuacji, mog funkcjonowa harmonijnie, albo te wchodzi w konﬂikt. Jeden z cz stszych konﬂiktów
warto ci dotyczy wolno ci i równo ci.
Balcerowicz podejmuje ten problem. Uwa a, e mi dzy wolno ci a równo ci
nie ma sprzeczno ci, je li równo rozumie si jako powszechno praw (równe prawa dla wszystkich) i równo szans. Sprzeczno pojawia si wówczas, gdy równo
interpretowana jest jako egalitaryzm ekonomiczny, a wi c jako wymóg spo ecznej
sprawiedliwo ci, które to poj cie, zdaniem tego autora, jest „immanentnie niejasne”.
Tak rozumiana równo ma, jego zdaniem, wysoce szkodliwe konsekwencje dla gospodarki (Balcerowicz 2012: 30–33).
Znaczenia, jakie przypisywane s przez ludzi wolno ci i równo ci, by y poddawane wielu badaniom. Ca y ich cykl zainicjowa Rokeach (1973). Stwierdzi
mi dzy innymi, e du wag do równo ci, a ma do wolno ci przypisywali zwolennicy ideologii komunistycznej, a du wag do obu – zwolennicy ideologii
socjalistycznej. Z kolei zwolennicy kapitalizmu wysoko cenili wolno , a nisko –
równo . Cech szczególn badanych Amerykanów by o to, i przypisywali oni
wysok rang wolno ci, natomiast ró nili si tym, jakie znaczenie mia a dla nich
równo . Ci, którzy przypisywali jej wysok wag , popierali instytucje pa stwa dobrobytu (czyli, jak okre la to Balcerowicz, pa stwa socjalnego), a spo ród kandydatów na prezydenta preferowali osoby o liberalnych (w ameryka skim znaczeniu)
pogl dach. Natomiast nisk ocen równo ci mia y osoby o prawicowych pogl dach
(Feldman 2003).
Stwierdzenia powy sze nasuwaj wniosek, i z kwesti relacji mi dzy wolno ci
i równo ci sytuacja jest podobna jak z kwesti rozumienia wolno ci. Pogl dy w tej
sprawie nie przedstawiaj stanowiska nauki, lecz s wyrazem przyjmowanych przez
poszczególnych autorów ideologicznych za o e .
Wolno mo e wchodzi w konﬂikt równie i z innymi warto ciami, takimi
jak np. bezpiecze stwo lub humanitaryzm. Pierwszy z tych konﬂiktów wyst pi
w spo ecze stwie Stanów Zjednoczonych ze szczególn si po ataku na World Trade Center. Idea walki z terroryzmem, która ow adn a wtedy umys y du ej cz ci
obywateli Ameryki, a tak e Europy postawi a na porz dku dziennym pytanie: jak
bardzo mo na i nale y ograniczy wolno , aby zwi kszy bezpiecze stwo. W tym
wypadku chodzi o g ównie o wolno ci polityczne i obywatelskie, ale równie w jakim stopniu i gospodarcze. Jak pokaza a praktyka, ludzie gotowi s akceptowa
do znaczne ograniczenia wolno ci (Cohrs i in. 2005; Thorisdottir i Jost 2011). Co
wi cej, stwierdzono tak e, i debaty, w których zastanawiano si nad zagro eniami,
odbywane w sytuacji podwy szonego niepokoju wywo anego, przez wydarzenia 11
wrze nia 2001 roku, sk ania y do wi kszych ogranicze wolno ci obywatelskich.
Ale reakcje Afroamerykanów by y odmienne – u nich debata nad zagro eniem powodowa a zwi kszenie poparcia dla obywatelskich wolno ci.
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Badania te mo na traktowa jako ilustracj tezy, e waga, jak ludzie przypisuj okre lonej warto ci, mo e si zmienia w zale no ci od sytuacji. Znaczy to,
e i wolno nie jest dla nich jedyn czy absolutn warto ci . Konkuruje z innymi
warto ciami.
Jedn z nich jest humanitaryzm, który Feldman i Steenbergen opisuj jako: „trosk o dobro innych ludzi i przekonanie, e powinno si pomaga ludziom w potrzebie” (2001: 373). Autorzy ci stwierdzili, e wyznawanie tej warto ci czy si
z silnym poparciem polityki socjalnej, ale nie dla ingerencji pa stwa w procesy
ekonomiczne. Z kolei wysokie znaczenie przypisywane egalitaryzmowi kojarzy o
si z poparciem strukturalnych zmian w systemie gospodarczym, ze zwi kszeniem
interwencji pa stwa w gospodark .
Balcerowicz dostrzega istnienie takiej warto ci jak humanitaryzm (cho nie
u ywa tego terminu) i konieczno pomagania ludziom w trudnych sytuacjach. Ale
uwa a, e „pa stwo socjalne nie jest jedynym sposobem pomagania ludziom w autentycznej potrzebie [...] Ekspansja pa stwa socjalnego wypiera skuteczniejsze, niepa stwowe sposoby pomocy ludziom w potrzebie” (Balcerowicz 2012: 37).
Nie wiadomo, na jakiej podstawie teza ta zosta a sformu owana. Jest zapewne
prawd , e w niedu ych spo eczno ciach, w grupach o wysokim stopniu spójno ci
(jak tradycyjne klany, pewne wiejskie spo eczno ci, rozbudowane rodziny) wzajemna pomoc jest bardzo skuteczna. Ale sytuacja wygl da zupe nie inaczej we wspó czesnych spo ecze stwach, gdzie wysoki stopie urbanizacji oraz znaczny stopie
ruchliwo ci poziomej i pionowej poci ga za sob rozpad bliskich wi zi i zanik nieformalnych systemów wsparcia. Przekonanie, e prywatne inicjatywy, np. w formie
fundacji czy organizacji pozarz dowych, mog w skali kraju skutecznie rozwi zywa problemy biedy, bezdomno ci, niedo stwa zwi zanego z wiekiem i ci kimi
chorobami, upo ledzenia ﬁzycznego i psychicznego, nie ma adnych podstaw empirycznych.
Stwierdzenia powy sze mo na podsumowa nast puj co: teza, e dzi ki wolnemu rynkowi ludzie maj mo liwo realizacji najwa niejszej dla siebie wartoci – osi gaj wolno – opiera si na ograniczonej interpretacji poj cia „wolno ”
oraz na zignorowaniu znaczenia pluralizmu ludzkich warto ci. Uznawanie prymatu
jednego tylko rodzaju wolno ci – wolno ci gospodarczej, i to wolno ci rozumianej
negatywnie, mo na uzna za jednostronne czy wr cz tendencyjne uj cie tego problemu. Oczywi cie s takie osoby i takie grupy spo eczne, dla których wolno ,
w szczególno ci wolno gospodarcza, to warto priorytetowa, bo w a nie w warunkach pe nej wolno ci maj oni najwi ksze mo liwo ci rozwoju swego osobistego
potencja u (a przynajmniej o tym s przekonani). S to, z regu y, grupy spo ecznie
najsilniejsze. To one wykazywa b d najwi ksze poparcie idei nieograniczonej gospodarczej wolno ci. Ale trudno uzna , e sposób rozumienia warto ci przez okrelone grupy spo eczne czy okre lon kategorie ludzi ma by traktowany jako ogólnie
obowi zuj cy.
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Wolno

jako warunek rozwoju gospodarczego –
ten medal ma dwie strony

Neoliberalne uj cie wolno ci gospodarczej uzasadniane jest nie tylko wzgl dami
moralnymi. Równie wa ne, a mo e nawet wa niejsze s uzasadnienia odwo uj ce
si do jej ekonomicznego znaczenia. Wed ug tego pogl du tylko w pe ni wolny, konkurencyjny rynek mo e gwarantowa najwy szy poziom produktywno ci, a wysoki
poziom tej produktywno ci to gwarancja spo ecznej pomy lno ci. Bior c pod uwag
sukcesy gospodarki rynkowej w kilku ostatnich stuleciach stanowisko takie wielu
ludziom mo e wydawa si wysoce przekonywuj ce.
„Wolno ciowe prawo do pracy” jako stanowisko ideologiczne
Jednym z podstawowych warunków rozwoju gospodarczego jest, wed ug zwolenników neoliberalnej ekonomii, wolno w zakresie stosunków pracy – brak
przymusu rozci gni tego na stosunki pracy. Pracownicy to wolni ludzie, którzy
dobrowolnie zawieraj kontrakty z pracodawcami. Nikt, ani pa stwo, ani zwi zki
zawodowe nie powinien si w to wtr ca .
„Wtr canie si ” pa stwa opiera si na „paternalistycznym za o eniu, e w pewnych rodzajach transakcji jedna strona jest immanentnie [...] s absza ni inna, wi c
prawo musi j chroni , ograniczaj c wolno umów” (Balcerowicz 2012: 26). Jest
ono nie tylko nies uszne, ale i szkodliwe – przynosi negatywne konsekwencje gospodarcze. Powoduje „os abienie sk onno ci i zdolno ci ﬁrm do zatrudniania pracowników oraz windowanie p ac ponad wzrost wydajno ci pracy – przyczynia si do
d ugofalowego bezrobocia”. W a ciwa polityka to „wolno ciowe prawo do pracy”,
zapewniaj ce tworzenie tzw. elastycznych rynków pracy.
Fa szywe za o enie równo ci stron
Neoliberalne za o enie, e stosunki mi dzy pracodawc a pracownikiem s ,
a w a ciwie powinny by , wynikiem kontraktu dwóch autonomicznych podmiotów,
które d c do realizacji swoich indywidualnych interesów uk adaj si mi dzy sob
osi gaj c obopólne korzy ci, opisuje pewne szczególne sytuacje rynkowe, np. takie
jak zatrudnianie przez ﬁrm mened era lub eksperta, ale w wi kszo ci sytuacji opiera si na ﬁkcji. Nie uwzgl dnia ono pewnych istotnych cech tej spo ecznej sytuacji,
a w zwi zku z tym przedstawia j w zdeformowany sposób.
Przede wszystkim uj cie to nie uwzgl dnia wielkiej dysproporcji si mi dzy pracodawc a pojedynczym pracownikiem, najwi kszej wtedy, gdy jest nim du a ﬁrma.
Dysproporcja ta wynika z faktu, e dla pracownika zdobycie i utrzymanie pracy jest
warunkiem pozyskania rodków niezb dnych do ycia (na ogó nie tylko dla siebie,
ale tak e dla rodziny), a dla ﬁrmy to kwestia wi kszych lub mniejszych trudno ci
jego zast pienia.
Uk ad si mi dzy pracodawc i pracownikiem mo e by ró ny w zale no ci od
ró nych czynników, takich jak stan rynku pracy (bezrobocie os abia pozycje pracownika), od wielko ci ﬁrmy (ma a ﬁrma mo e bardziej zale e od pojedynczych
pracowników), od specyﬁcznych kompetencji pracownika (osoba posiadaj ca uni-
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katowe kompetencje wa ne dla ﬁrmy ma siln pozycj przetargow ). W sytuacji
niedoboru pracy, a tak e innych ogranicze sytuacji pracownika (posiadanie rodziny,
trudno ci znalezienia mieszkania w innej miejscowo ci itp.) pracownik jest z góry
na du o s abszej pozycji, je li nie jest chroniony ani przez zwi zki zawodowe ani
przez prawo pracy.
Dysproporcja si wynika tak e z faktu ogranicze poznawczych ludzi (por. zjawisko „ograniczonej racjonalno ci” – bounded rationality – Kahneman 2003). Cho
ograniczenia te dotycz wszystkich ludzi (por. te Kahneman 2012) ale ich konsekwencje dotyka mog w du o wi kszym stopniu pojedynczego pracownika ni
ﬁrmy. Firma kompensowa mo e te ograniczenia korzystaj c z pomocy wyspecjalizowanego personelu.
Zniekszta cony opis efektów „wolno ciowego prawa do pracy”
Teza, e ograniczenia „wolno ciowego prawa do pracy” przynosz negatywne
skutki gospodarcze nasuwa, w wietle dost pnych danych ekonomicznych, powa ne
w tpliwo ci. Tak np. dane dotycz ce gospodarki Stanów Zjednoczonych w ostatnich
dekadach wydaj si pozostwa w sprzeczno ci z tez , e ograniczenia te doprowadzaj do „windowania p ac ponad wzrost wydajno ci pracy”.
Wprawdzie w tym kraju ochrona pracowników jest s absza ni w Europie, ale
i tak, zdaniem neoliberalnych ekonomistów, za du a. Tymczasem w ostatnich 30
latach mo na dostrzec ogromn ujemn rozbie no mi dzy wzrostem wydajno ci
pracy a wzrostem p ac. W latach 1979–2007 (przed wybuchem kryzysu) wydajno
pracy ros a o oko o 1,5% rocznie w pierwszej dekadzie, o ponad 2% w drugiej i ponad 2,5% w ostatnich 7 latach, a wi c cznie znacznie powy ej 60%. W tym czasie
wed ug Congressional Budget Ofﬁce dochody osób zatrudnionych, po odj ciu podatków i transferów socjalnych, zmieni y si ró nie w ró nych grupach spo ecznych.
Wzros y o 275% w najwy szej grupie dochodowej obejmuj cej górne 1% gospodarstw domowych, o 65% w kolejnej grupie licz cej 19%. Najni sze 20% gospodarstw domowych uzyska o 18% wzrost dochodów. W tym wietle teza, e prawna
ochrona pracowników prowadzi do windowania p ac ponad wydajno jawi si jako
niezgodna z faktami, przynajmniej w gospodarce Stanów Zjednoczonych.
Jeszcze wyra niej rozmija si ona z do wiadczeniem krajów skandynawskich.
Kraje te od szeregu lat rozwijaj si niemal nieprzerwanie. W Szwecji PKB w ci gu
ostatnich 20 lat (1990–2011) wzrós z oko o 250 mld dolarów do oko o 550 mld,
w Dani z oko o 130 mld do oko o 330 mld9. Tymczasem w obu tych krajach wszystkie szczegó owe warunki pracy i p acy ustalane s w uk adach mi dzy bran owymi
zwi zkami zawodowymi i organizacjami, a wi c wbrew zasadzie „wolno ciowego
prawa pracy”.
Nie jest oczywi cie wykluczone, e znajd si przyk ady potwierdzaj ce tez ,
e ochrona pracowników mo e doprowadzi do „windowania p ac” powy ej wydajno ci. Ale jest wystarczaj co wiele faktów, aby uzna , e twierdzenie to nie ma
charakteru ogólnego. W pewnych warunkach mo e by prawdziwe, a w innych nie.
9

Notabene w Polsce przyrost by jeszcze wi kszy. ród o danych: Bank wiatowy.
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To samo dotyczy twierdzenia, e regulacje dotycz ce p acy minimalnej przyczyniaj si do d ugofalowego bezrobocia. Badania, które na ten temat przeprowadzi
Center for Economic and Policy Research w Waszyngtonie obejmuj ce okres od
2000 roku, wykaza y, e podwy szenie p acy minimalnej ma o zarabiaj cych pracowników wywiera bardzo ma y lub aden wp yw na poziom zatrudnienia. Dzieje
si tak dlatego, e pracodawcy przystosowuj si do tej sytuacji zapewniaj c sobie
porównywalne poziomy zysków. Zaobserwowano, e w takich sytuacjach zmniejsza
si wymiana pracowników, poprawia organizacja pracy, obni a si p ace tych, którzy
zarabiaj najwi cej, minimalnie zwi ksza si cen produktów (Schmitt 2013).
Co si tyczy poziomu bezrobocia, to jest on, jak twierdz ró ni ekonomi ci,
w g ównej mierze zale ny od sytuacji ekonomicznej i polityki gospodarczej. Wygl da na to, e czenie poziomu bezrobocia z poziomem p acy minimalnej to raczej
zabieg perswazyjny ni twierdzenie naukowe.
W tym kontek cie mo na wspomnie o polityce gospodarczej prowadzonej
w Polsce po 1989 roku. Jak podaje Tadeusz Kowalik, na pocz tku transformacji
Departament Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Finansów sformu owa prognoz
stopy wzrostu PKB Polski w latach 1990–2000 i stopy bezrobocia. Dokument ten
przewidywa , e w latach 1990–1995 obni y si ono z oko o 25% do oko o 16% i na
tym poziomie pozostanie do 2000 roku. Przewidywania te okaza y si trafne (Kowalik 2009: 101–102). Kowalik uwa a , e fakty te dowodz , i poziom bezrobocia
w Polsce zale a od polityki gospodarczej prowadzonej przez rz dy.
Jednostronna interpretacja sprawiedliwo ci
Idea „wolno ciowego prawa do pracy” nie uwzgl dnia, e w stosunkach pracodawca–pracownik liczy si nie tylko wielko materialnych korzy ci. Prowadzone przez kilka dziesi cioleci badania nad systemami motywacyjnymi dowodz , e
w stosunkach pracy bardzo du e znaczenie dla ludzi ma zachowanie sprawiedliwoci. W wielu sytuacjach ma wi ksze znaczenie ni maksymalizacja w asnego interesu (Jost i Kay 2010; Lerner 2002).
W ocenie sprawiedliwo ci ludzie odwo uj si najcz ciej do jednej z trzech zasad: zasady zas ugi (wi cej nale y si temu, kto bardziej przyczyni si do powstania
pewnych materialnych czy symbolicznych warto ci), zasady równego podzia u (ka dy tyle samo) i zasady „wed ug potrzeb” (Deutsch 1985). W sytuacjach pracy na ogó
uznawana jest zasada zas ugi (merytokratyczna), jako e sprzyja produktywno ci. Ale
wa n rol mog odgrywa i dwie pozosta e. Tak np. szeroko podzielane jest przekonanie, e sprawiedliwo wymaga, aby równi otrzymywali tyle samo (cho sens
poj cia „równi” bywa ró nie deﬁniowany). Uwa a si tak e, i sprawiedliwo wymaga zapewnienia pewnego minimum dla wszystkich (Jost i Kay 2010: 1129; Macko,
Malawski i Tyszka 2012). Rynek odwo uje si do innej zasady sprawiedliwo ci.
„Sprawiedliwo rynkow ” mo na okre li jako „sprawiedliwo proceduraln ” – za sprawiedliwy uznaje si podzia , który przeprowadzono zgodnie z ustalon
procedur (Tyler 2001). W tym wypadku procedur t okre la zasada poda y i popytu. Ta zasada mo e wchodzi w konﬂikt ze wszystkimi trzema wy ej wspomnianymi zasadami. Uzasadnia niebotyczne zarobki szefów wielkich korporacji (i to tak e
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tych, którzy narazili swoje ﬁrmy i akcjonariuszy na wielkie straty) i niskie zarobki
przeci tnych pracowników konkuruj cych na globalnym rynku.
Zwolennicy neoliberalizmu uznaj priorytet tej w a nie zasady uznaj c j za realizacj „wolno ciowego prawa do pracy”. Dowodz , e jej naruszanie na skutek
prawnej ochrony pracowników powoduje „windowanie p ac ponad wzrost wydajnoci pracy”, a tak e „przyczynia si do d ugofalowego bezrobocia”. Innymi s owy jest
szkodliwe i dla gospodarki, i dla pracowników.
To rozumowanie ma jednak w tpliwe podstawy empiryczne. Nie uwzgl dnia te ,
e dla ludzi mog by wa ne inne ni rynkowe zasady sprawiedliwo ci
Negatywne konsekwencje spo eczno-gospodarcze
Przewaga „wolno ciowego prawa do pracy” w tpliwa jest z innego jeszcze powodu. Rzecznicy tego pogl du nie uwzgl dniaj , e wa nym faktem spo ecznym s
indywidualne i kolektywne wyobra enia o sprawiedliwo ci. Ich ignorowanie wywouje silne poczucie niesprawiedliwo ci, co przynosi powa ne negatywne konsekwencje, z których dwie maj szczególnie istotne znaczenie dla funkcjonowania systemu
spo eczno-gospodarczego.
Jedn z tych konsekwencji jest gniew z powodu niesprawiedliwo ci. Gniew taki
jest jednym z g ównych motywacyjnych czynników pobudzaj cych do dzia a kolektywnych. Niepokoje spo eczne, wybuchy niezadowolenia, akcje zbiorowe mog
doprowadza do ukszta towania destruktywnego konﬂiktu spo ecznego o negatywnych konsekwencjach dla gospodarki. Mo e te uruchamia spo eczne zmiany (Jost
i Kay 2010).
Inn , mniej widoczn konsekwencj odczuwanej niesprawiedliwo ci jest zjawisko okre lane w literaturze ameryka skiej jako „social loaﬁng”, co bywa t umaczone
na j zyk polski jako „spo eczne pró niactwo” lub „bumelanctwo” (Latane, Williams
i Harkins 1979). Chodzi o to, e przy wykonywaniu dzia a zbiorowych poszczególni ich uczestnicy staraj si minimalizowa swoje nak ady pracuj c wolno, kiepsko,
nieodpowiedzialnie. Zapobieganie temu zjawisku wymaga rozbudowanej, surowej
i na ogó kosztownej kontroli. Trzeba te zapewni , aby kontrolerzy sami nie mieli
sk onno ci do „spo ecznego pró niactwa” (problem kontroli kontrolerów).
Zjawiska tego rodzaju wywieraj negatywny wp yw na poziom spo ecznej produktywno ci. Tak wi c owo wolno ciowe prawo, które produktywno ci ma s u y ,
mo e, w rzeczy samej, j pogarsza .
Trudno zaprzeczy , e uwzgl dnianie spo ecznego poczucia sprawiedliwo ci
mo e by trudne, poniewa wyobra enia o sprawiedliwo ci ró nych osób i grup
bardzo si mog ró ni . Dlatego wa n rol do odegrania maj odpowiednie instytucje, takie jak zwi zki zawodowe, w ramach których wyobra enie o sprawiedliwo ci
mog by uzgadniane. W a nie w tej dziedzinie wa n rol ma do odegrania pa stwo
tworz c, w procesie demokratycznym, systemy norm, które nadaj okre lon interpretacj poj ciom sprawiedliwo ci w stosunkach pracy10.
10

Warto zauwa y , e jedn z takich norm jest ustalenie poziomu p acy minimalnej. Jest ono
zgodne ze spo ecznym przekonaniem o konieczno ci zapewnienia pewnego minimum dla wszystkich
obywateli, z przyjmowan w tym wypadku zasad „wed ug potrzeb”.
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Wszystkie przytoczone tu fakty nasuwaj wniosek, e teza o pozytywnym znaczeniu „wolno ciowego prawa do pracy” jest wyrazem pewnego specyﬁcznego ideologicznego stanowiska. Przedstawianie jej jako jedynie s usznej, naukowej prawdy
wydaje si bezpodstawne. Nie znaczy to jednak, e interwencja pa stwa w stosunki
pracy nie mo e mie negatywnych konsekwencji. To mo e zale e od charakteru
tej interwencji i okoliczno ci, w których jest podejmowana. Ale zakwestionowania
wymaga teza ogólna, która, na podstawie ideologicznych za o e interwencj tak
apriorycznie odrzuca jako nies uszn i szkodliw .
Wolna konkurencja a produktywno – tak ale....
Wolna konkurencja jest osiow cech rynkowego kapitalizmu. Jasno przedstawi to
ju Adam Smith. Twierdzi , e uczestnicy rynku kieruj c si w asnym interesem d
do sprzeda y swoich towarów lub swej pracy po najwy szej mo liwej cenie i kupowania towarów lub pracy po cenie najni szej. Przyczynia si to do rozwoju konkurencji
mi dzy sprzedaj cymi i mi dzy kupuj cymi, i do ustabilizowania cen na poziomie
równowagi mi dzy poda a popytem. D enie do maksymalizacji w asnych korzy ci
(drogo sprzeda – tanio kupi ) dzi ki konkurencji doprowadza do ograniczenia tych
celów i ustalenia cen rynkowych. Aby powi kszy w asn korzy trzeba wi c oferowa produkty lepsze, ta sze, atrakcyjniejsze, a wi c zwi ksza produktywno .
W tym uj ciu si nap dow ca ego mechanizmu jest ekonomiczny w asny interes.
Wytwarza on, jak s usznie stwierdza Smith, pot ne emocje zwi zane z d eniem
do zabezpieczenia materialnego bytu swojego i swoich bliskich („podopiecznych”),
a tak e z d eniem do umocnienia czy podwy szenia pozycji spo ecznej – presti u,
uznania itp. (Whitehead 1991).
Charakterystyka kapitalistycznego systemu rynkowego w pracach zwolenników
neoliberalizmu k adzie nacisk na znaczenie wolnej konkurencji jako podstawowego
warunku dzia ania ca ego mechanizmu. Jak napisa Balcerowicz „Nawet najmniejsze
ograniczenia wolno ci w postaci ró nych kombinacji antywolno ciowych i antykonkurencyjnych regulacji oraz rozrostu pa stwa socjalnego przynios y spo ecze stwom
powa ne szkody, takie jak spowolnienie wzrostu gospodarki, wysokie d ugofalowe
bezrobocie [...], kryzysy, rozwój szarej strefy i – niekiedy – wzrost korupcji. Widzimy to obecnie szczególnie wyra nie w niektórych krajach Unii Europejskiej, takich
jak Grecja, Portugalia, Hiszpania i W ochy” (Balcerowicz 2012: 48).
Co jest kluczowym warunkiem rozwoju produktywno ci w kapitalizmie?
Wed ug tego neoliberalnego wyja nienia podstawowym warunkiem rozwoju
ludzkiej produktywno ci jest wolno . Wyja nienie to pomija jednak inny bardzo
wa ny warunek tego rozwoju, warunek dostrzegany przez Adama Smitha. Zwróci
on uwag na fakt, e system rynkowy stwarza silne powi zanie mi dzy dzia alnoci produktywn uczestników rynku (produkowaniem i dostarczaniem dóbr)
a ich w asnym dost pem do dóbr. Innymi s owy, rynek kapitalistyczny powi za
stopie osi ganego bogactwa ze stopniem zaanga owania w dzia alno produktywn . Pod tym wzgl dem ró ni si on zasadniczo od innych historycznie znanych systemów organizowania ycia spo ecznego.
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Dost p do dóbr jest spraw fundamentaln dla podtrzymania ludzkiego ycia i jako ci ycia. Wszak e przez d ugie okresy ludzkiej historii ci, którzy przyczyniali si
do pomna ania dóbr, mieli nader po lednie miejsce w spo ecze stwie, a ich w asny
dost p do dóbr by bardzo ograniczony. Najwi kszy uzyskiwano dzi ki umiej tno ci
wykorzystania ﬁzycznej przewagi – podbój, grabie , zniewolenie by y najbardziej
skutecznym sposobem pomna ania maj tku w asnego i wspólnoty.
W dawnych systemach by y te inne rozpowszechnione sposoby uzyskiwania dost pu do dóbr. Bardzo wa nym jego warunkiem by odziedziczony status spo eczny
zwi zany z przynale no ci do okre lonej rodziny lub klanu, do okre lonej warstwy
spo ecznej (szlachty, arystokracji czy gminu, cz owieka wolnego czy niewolnika,
pana czy s ugi itp.) oraz z pe nion rol (wodza, cz onka starszyzny, kap ana itp.).
Czynne zaanga owanie w dzia alno produktywn , w tym handel, nara a o na utrat wysokiego statusu – degradowa o osob „szlachetnie urodzon ”.
Innym wa nym sposobem dost pu do dóbr by o uzyskiwanie darów. Królowie,
ksi ta, panowie feudalni rozdawali dobra tym, którzy si dla nich zas u yli – na
tej drodze mo na by o doj do znacznych bogactw. W redniowiecznej Europie zakonnicy i duchowie stwo utrzymywali si w du ej cz ci z obowi zkowych danin.
Pewne dobra rozdawane by y tak e cz onkom klas ni szych. Ja mu na, wspomaganie ubogich by o powszechn praktyk dawnych spo ecze stw. Na szerok skal
korzysta z tego np. rzymski plebs. W mniejszych spo eczno ciach dobra zgromadzone przez dan wspólnot bywa y rozdzielane mi dzy wszystkich potrzebuj cych
jej cz onków (na zasadzie solidarno ci).
Zasady panuj ce w systemach przedkapitalistycznych musia y koncentrowa wysi ki ludzi na innych ni produktywna dzia alno formach aktywno ci – na doskonaleniu wojennego rzemios a, na rywalizacji o utrzymanie lub podwy szenie statusu,
na zdobywaniu zas ug w oczach „mo nych”, na umiej tno ci zg aszania roszcze
i wymuszania ich spe nienia. A tak e na wymuszaniu od producentów – niewolników, ch opów-poddanych, rzemie lników okre lonej ilo ci wytwarzanych przez
nich dóbr. Rewolucyjny charakter rynkowego kapitalizmu na tym przede wszystkim
polega, e na pierwsze miejsce w ród warunków zdobywania bogactwa, a tak e podstawowych rodków do ycia, wysuwa dzia alno produktywn .
Pod tym wzgl dem rynkowy kapitalizm ró ni si nie tylko od dawnych systemów, ale tak e od systemów wspó czesnych budowanych na innej ni rynkowe zasadach. W krajach, w których panowa system gospodarki centralnie sterowanej,
jednym z g ównych sposobów dost pu do wa nych dóbr, a wi c g ówn „walut ”
by a aprobata w adzy. Tak wi c zamiast koncentrowa wysi ek na produktywnej
dzia alno ci trzeba by o, przede wszystkim, stara si o przychylno „dysponentów
dóbr” (Reykowski 2005).
System kapitalistyczny ca kowicie zmieni t sytuacj . Zacz nagradza tych,
którzy przyczyniali si do pomna ania dóbr i ich dostarczania, tak wi c nagradza
dzia alno produktywn . Im bardziej efektywna okazywa a si ta dzia alno , tym
wi ksz ilo dóbr – wi kszy maj tek – mo na by o uzyska . Wa nym warunkiem
efektywno ci tak zbudowanego systemu jest ograniczenie czy zamkni cie innych
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dróg dost pu do dóbr. Jedn z takich dróg jest to, co zwolennicy neoliberalizmu
nazywaj „rozdawnictwem” maj c na my li zasady pa stwa opieku czego.
Powi zanie dost pu do dóbr z w asn dzia alno ci produktywn mo e owocowa wielkim wzrostem produktywno ci, je li nie istniej bariery i ograniczenia dla
ekonomicznej dzia alno ci. O znaczeniu tego warunku pisze Fryderyk von Hayek.
Zwraca on uwag na to, e dzi ki wolno ci mo na podejmowa dzia ania, których
wynik nie jest z góry znany. Tylko wtedy powstawa mog nieprzewidziane innowacje – nowe instytucje, nowe wzorce post powania, nowe sposoby wykorzystania
zasobów, nowe narz dzia itp. Nie mog yby si one pojawia , gdyby ogranicza swobod dzia ania do przypadków, o których z góry wiemy, e przynios okre lone dobre skutki. Tak wi c, jak pisze, dobrodziejstwa wolno ci nigdy nie stan si naszym
udzia em, je li nie pogodzimy si z tym, e niektórzy zrobi z niej, naszym zdaniem,
niew a ciwy u ytek (Hayek 1994: 53–55).
Wolno gospodarcza a deformacja mechanizmów rynkowych
Hayek zauwa a, e z wolno ci mo na zrobi „niew a ciwy u ytek”. Ale zdaje si nie zauwa a , e ów „niew a ciwy u ytek” mo e doprowadza do gro nych
konsekwencji. Tak gro n konsekwencj jest rozwijanie si procesów, które rynkow efektywno podwa aj . W warunkach pe nej wolno ci dochodzi mo e do
rozrywania zwi zku mi dzy warto ci uzyskiwanych dóbr a warto ci dóbr, które jednostka czy organizacja dostarczaj na rynek. Innymi s owy, w warunkach
wolno ci mo e dochodzi do deformacji mechanizmów rynkowych.
Ró ne deformacje tych procesów rynkowych znane s ekonomistom od do
dawna i okre lane jako defekty rynku (market failures). Za defekty uznaje si takie
zjawiska, jak przerzucanie kosztów dzia alno ci produkcyjnej na inne podmioty (co
doprowadza mi dzy innymi do takich konsekwencji, jak niszczenie rodowiska naturalnego, degradacja obszarów miejskich itp.), a tak e takie jak powstawania monopoli (Satz 2001). Ale do tej listy wypada oby doda inne jeszcze, o bardzo du ym
znaczeniu dla funkcjonowania rynkowego systemu.
Jedn z takich deformacji jest ogromny rozrost rynków ﬁnansowych, dzi ki czemu spekulacje ﬁnansowe sta y si jednym z g ównych sposobów pomna ania maj tku. Od pewnego czasu spekulacje na rynkach ﬁnansowych, cho nie przyczyniaj si
do pomna ania dóbr, odgrywaj we wspó czesnej gospodarce bardzo znacz c rol .
Jak napisa Sadowski „dominuj c pozycj w gospodarce wiatowej uzyska kapita
ﬁnansowy [...] W tzw. rozwini tym wiecie obroty na rynkach ﬁnansowych wielokrotnie przekroczy y wielko obrotów handlu wiatowego” (2012: 444), a laureat
Nagrody Nobla, Joseph Stiglitz podaje, e 40% zysków przedsi biorstw pochodzi
z sektora ﬁnansowego (Forum 2010).
Innym wa nym powodem deformacji mechanizmów rynkowych jest fakt, e
sukces rynkowy staje si zale ny, w du ym stopniu, nie tylko od jako ci dzia a
produktywnych, lecz od jako ci dzia a perswazyjnych, czyli jak to si okre la, od
zdolno ci „dotarcia do klienta”. Na rozwój tej zdolno ci po wi cona jest ogromna
cz
wysi ku podmiotów rynkowych. Reklama i marketing staj si coraz bardziej
rozbudowywanymi formami aktywno ci rynkowej, a zdolno do skutecznej per-
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swazji i manipulacji – najbardziej poszukiwanymi kompetencjami. Sukces rynkowy
w wielu dziedzinach zdaje si zale e w wi kszym stopniu od innowacyjnych rozwi za w sferze marketingu ni w zakresie jako ci i cen produktów.
Za deformacj mechanizmów rynkowych uzna mo na tak e zjawiska oderwania decyzji ekonomicznych od ich konsekwencji dla decydentów. Jak zauwa a Stiglitz, zarz dzaj cy wielkimi organizacjami gospodarczymi mog podejmowa decyzje inwestycyjne, które im samym przynosz wielkie natychmiastowe korzy ci, ale
nara aj na wielkie ryzyko tych, którzy im powierzyli swoje zasoby (np. klientom
funduszy emerytalnych). Stwierdza te , e wymiana rynkowa poci ga za sob koszty
lub korzy ci dla tych, którzy w tej wymianie nie brali udzia u. Tak np. katastrofa
jednego z uczestników rynku mo e doprowadzi do katastrofy wielu innych, którzy
z dzia aniami tego pierwszego nie mieli nic wspólnego. Taka katastrofa mo e mie
bardzo szeroki zasi g. W Stanach Zjednoczonych „miliony w a cicieli domów utraci o je, a dalsze miliony przekona y si , e ich domy nic ju nie s warte (have seen
the equity in their homes disappear), ca e spo eczno ci zosta y zdewastowane; podatnicy musieli pokry straty ponoszone przez banki; robotnicy stracili swe stanowiska
pracy” (Stiglitz 2010: 15).
Eliminacja czy modyﬁkacja przemocy?
Warunkiem zachowania wolno ci jest ochrona przed przemoc . System oparty
na przemocy traktowany jest jako przeciwie stwo systemu rynkowego. Przemoc
(w sferze dzia alno ci gospodarczej) to najwi kszy wróg kapitalizmu i ekonomicznego rozwoju. Chodzi tu nie tylko o bezpo redni ﬁzyczn agresj (morderstwo,
porwanie, rabunek, zaw aszczenie, kradzie ), ale tak e o inne dzia ania polegaj ce
na rozporz dzeniu cudz w asno ci bez zgody w a ciciela czy lub wbrew jego woli,
takie jak oszustwo, defraudacja, sprzeniewierzenie itp. (Reisman 1998: 21). Mo na
powiedzie , e system rynkowy tworzy warunki ku temu, aby rywalizacja o ograniczone zasoby i zwi zane z ni konﬂikty interesów dokonywa y si w trybie „strategii
wymiany” i konkurencji zamiast „strategii przemocy”.
Ale w rzeczywisto ci przemoc w gospodarce rynkowej nie zanika, tylko zmienia
formy. Zwolennicy neoliberalizmu dostrzegaj takie sytuacje wtedy, gdy chodzi o ruchy spo eczne wymuszaj ce na stronie kapitalistycznej okre lone ust pstwa i przywileje. Nie dostrzegaj natomiast innych przejawów tego zjawiska, je li dotyczy ono
kapita u. A ma ono wiele ró nych przejawów, takich jak niszczenie konkurentów czy
wykorzystywanie posiadanej ekonomicznej przewagi w relacjach z pracownikami lub
klientami.
Jednym z instrumentów tej przemocy bywaj instytucje wymiaru sprawiedliwoci. Zauwa a to mi dzy innymi Becker (radykalny zwolennik systemu rynkowego)
przytaczaj c wyniki bada , z których wynika, e „w a ciciele mniejszych nieruchomo ci dostaj zwykle odszkodowania ni sze w porównaniu do warto ci rynkowej
ni w przypadku wi kszej w asno ci” (Baker i Posner 2013: 68).
Ale w niszczeniu konkurentów czy uzyskiwaniu kontroli nad pracownikami b d
klientami przydatne okazuj si tak e ró ne instytucje pa stwa i media.
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Wszystkie te fakty zdaj si wskazywa , e w warunkach wolno ci dochodzi
mo e nie tylko do rozwoju spo ecznej produktywno ci, ale równie do rozwoju takich form ycia, które produktywno ci szkodz . Mo e te dochodzi do koncentracji
si w r ku stosunkowo niewielkich grup, a w konsekwencji do ograniczania wolnoci.

G ówne konkluzje
Do wiadczenie kilkuset lat rozwoju wolnorynkowego kapitalizmu daje podstawy do twierdzenia, e wolno gospodarcza rzeczywi cie przyczynia si do post pu
cywilizacyjnego i do polepszenia warunków ycia bardzo wielu spo ecznych grup.
Do wiadczenie kilkudziesi ciu lat dominacji pa stwa jako organizatora ycia gospodarczego, co mia o miejsce w niektórych krajach wiata, pokazuje, i system
na tej dominacji oparty jest – mimo fragmentarycznych sukcesów (jak np. program
kosmiczny w ZSRR) – ekonomicznie niewydolny. Wszak e owe sukcesy wolnego
rynku jako regulatora dzia alno ci gospodarczej w wielu jej zakresach sta y si podstaw nieuprawnionych generalizacji.
Radykalni zwolennicy wolnego rynku uwa aj , e sukcesy te uzasadniaj przekonanie, i dla pomy lnego rozwoju ludzko ci konieczne jest maksymalne poszerzenie gospodarczej wolno ci. G osz , e w warunkach wolno ci dzia a „niewidzialna r ka rynku” gwarantuj ca optymalne wykorzystanie zasobów materialnych
i zasobów ludzkiej pracy, co przyczynia si do szybkiego rozwoju produktywno ci
i do rozwoju spo eczno-gospodarczego. Natomiast wszelkie ograniczenia wolno ci
rynkowych przez pa stwo zak ócaj dzia anie „niewidzialnej r ki”, a tym samym
hamuj wzrost. Dlatego domagaj si reform rynkowych, czyli wprowadzenia zasad
wolno ci gospodarczej we wszelkich (prawie) dziedzinach ycia.
Ten sposób my lenia spotyka si z krytyk wielu ekonomistów. Ale zas uguje on
na krytyczn analiz równie z innej ni ekonomiczna perspektywy. Taka analiza
wykazuje, e „teoria wolno ci” w sposób nader wybiórczy przedstawia wa ne fakty,
w zwi zku z czym jej rekomendacje maj bardzo powa ne luki i ograniczenia.
Przede wszystkim nale y zauwa y , e „teoria wolno ci” pomija pewn g ówn
cech systemu rynkowego, dzi ki której przyczyni si on do rewolucyjnych zmian
spo ecznej produktywno ci – pomija fakt, e system ów zapewni cis e powi zanie
mi dzy ilo ci uzyskiwanych przez ludzi dóbr a efektywno ci ich w asnej produktywnej dzia alno ci. Cho powi zanie to nigdy nie by o doskona e, ale i tak by o
zdolne do mobilizowania wielkich zasobów ludzkiej przedsi biorczo ci i innowacyjno ci. Wa nym warunkiem ich wykorzystania by a i jest wolno gospodarcza.
Ale wolno ma te drug stron – umo liwia rozwijanie si procesów, które owo
powi zanie mi dzy dost pem do dóbr a produktywno ci rozrywaj . Jest to jeden
z przejawów autodestrukcyjnych mechanizmów systemu rynkowego, mechanizmów
przez zwolenników wolno ci ignorowanych.
Inn bardzo wa n luk „teorii wolno ci” jest ignorowanie tej szczególnej cechy
systemu rynkowego, który w warunkach pe nej wolno ci doprowadza do wzrastaj cej nierównowagi si mi dzy ró nymi grupami spo ecznymi i umo liwia tym, którzy
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w grze rynkowej zdobywaj przewag , na wykorzystywanie jej dla przewagi tej
umacniania. Cho bowiem rynkowa konkurencja zast puje ﬁzyczn przemoc w walce o ograniczone zasoby, ale z drugiej strony sama umo liwia wprowadzanie innych,
zmodyﬁkowanych form przemocy. Sytuacja taka jest zarzewiem napi i konﬂiktów
spo ecznych, które niezale nie od innych konsekwencji maj te negatywny wp yw
na produktywno systemu. Na zjawiska te zwracaj te uwag ekonomi ci. Tak np.
Sadowski pisze o „pog bianiu nierówno ci dochodowych i generowanych przez nie
konﬂiktach oraz o rujnowaniu rodowiska naturalnego” jako o autodestrukcyjnych
tendencjach w kapitalizmie (2011: 72).
Fakt, e wolnorynkowy kapitalizm ma pewne, istotne, czy nawet fatalne wady
ignorowane przez jego fundamentalistycznych zwolenników, sk ania wielu krytyków do postulatu wzmocnienia pa stwa i zwi kszenia jego roli gospodarczej. Konsekwentni obro cy rynkowych wolno ci wskazuj z kolei na fatalne wady pa stwa.
Zwracaj uwag na to, e dzia anie pa stwa opiera si na mechanizmach biurokratycznych, które nie s zdolne do efektywnego pobudzania produktywnej dzia alnoci, ani te do efektywnego gospodarowania zasobami.
Spór ten ujmowany jest, niemal z regu y, w formie opozycji pa stwo czy rynek,
a najcz ciej w formie pytania „ile pa stwa?, ile rynku?”. Wszak e wydaje si , e
jest to le postawione pytanie. Rzecz bowiem w tym, e oba te systemy wykazuj
bardzo powa ne wady i w obu, cho z ró nych powodów, dochodzi do rozrywania
zwi zku mi dzy dzia alno ci produktywn a dost pem do dóbr. Tak wi c centralnym pytaniem nie powinno by „wi cej czy mniej pa stwa”. Najwa niejsze bowiem
jest znajdywanie sposobów minimalizacji wad jednego i drugiego systemu.
Ka dy z tych systemów to pewien uk ad spo ecznych stosunków, który w pewnym ograniczonym zakresie jest spo ecznie funkcjonalny. Ka dy te ma defekty,
które w pewnych sytuacjach nasilaj si doprowadzaj c do szkodliwych dysfunkcjonalnych konsekwencji. Bezkrytyczne traktowanie któregokolwiek z nich uniemo liwia ch odn analiz jego mocnych i s abych stron, i dobre rozpoznanie okoliczno ci,
w których zawodzi. I w a nie g ównym zarzutem, jaki mo na postawi radykalnym
przedstawicielom neoliberalizmu, jest ów brak krytycznej reﬂeksji nad wadami rynkowego mechanizmu. Ten brak sprawia, e ta doktryna staje si bli sza ideologii ni
nauce. Jej zwolennicy zdaj si popiera pogl d Rand, e dla wspó czesnego spoecze stwa nie ma nic lepszego ni dzi ki wolno ci umacnia pot g owego Atlasa
d wigaj cego na swych ramionach ca y wiat. Jest to jednak teza ideologiczna, a nie
naukowa.
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Economic Freedom as an Ideology
Summary
The article focuses on social and psychological aspects of criticisms of neo-liberal market
model, mostly referring to the views of Leszek Balcerowicz. It points out that neo-liberal approach
is based on a limited concept of freedom and its meaning in human life, underestimating the
connection between freedom and ideological beliefs of people. Moreover, neo-liberalism does
not take into account the fact that in conditions of economic freedom the interference between
the level of individual effort (productivity) and access to goods (rewards) is weakened and may
lead to self-destruction of the market system. But the shortcomings of the market mechanisms
are not an argument for their replacement with state control over economy. They rather should
instigate problem solving efforts.
Key words: neo-liberal market model; economic freedom; ideology; market vs state; Leszek
Balcerowicz.

