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Gospodarka rynkowa nakłada na demokra-
cję poważne obciążenia, prowadząc do pew-
nego paradoksu. Mimo że wolny rynek 
pomaga instytucjom demokratycznym, 
w  krajach z  gospodarką rynkową pełna 
równość polityczna, która byłaby demokra-
tycznym ideałem, nie jest jednak możliwa, 
gdyż taka gospodarka wytwarza nierówno-
ści między obywatelami w dostępie do sfery 
politycznej, a co za tym idzie, ma wpływ na 
decyzje i działania rządu. Szczególne zagro-
żenie powodowane znacznym zróżnicowa-
niem społecznym pod względem ekono-
micznym pojawia się dla rozwiniętych 
demokracji przez brak ograniczeń na dota-
cje dla partii politycznych i  na reklamę 
wyborczą, co prowadzi często do oligarchi-
zacji władzy. Bogatym sprzyja nie tylko sys-
tem fi nansowania kampanii wyborczych, 
ale i  możliwość lobbingu w  parlamentach, 
które pomagają przeforsować korzystną dla 
nich politykę podatkową. Nierówności eko-

nomiczne powodują, że ludzie zaczynają 
żyć w  różnych obszarach kulturowych, 
demokratyczna wspólnota zaś powinna 
bazować na wspólnym doświadczeniu opar-
tym choćby na  edukacji, służbie zdrowia 
czy wojsku. Do tego partie polityczne dzia-
łające w  istniejących demokratycznych 
instytucjach nie proponują programów 
skoncentrowanych wokół kwestii społecz-
nie ważnych, a promują sprawy drugorzęd-
ne wywołujące jednak duże społeczne emo-
cje. Właśnie emocje, a  nie racjonalna 
kalkulacja w  świetle badań psychologicz-
nych, na które ogromne sumy wykładają 
np. republikanie w  USA, decydują o  sku-
teczności wyborczego przekazu. 
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Wprowadzenie
Pojawienie się wolności w systemie politycznym państw Zachodu 
nie nastąpiło w  sposób demokratyczny. We wczesnonowożytnej 
Europie warunkiem posiadania reprezentacji politycznej była wła-
sność, a ówcześni liberałowie, np. Mill, obawiali się, że demokracja 
przedstawicielska może stanowić zagrożenie dla prywatnej wła-
sności [Ingham 2011: 237]. Rozwój instytucji kapitalizmu wolno-
rynkowego i jego rozprzestrzenienie się w XX wieku doprowadziło 
do wzrostu gospodarczego i zamożności społeczeństw, co skutko-
wało osłabieniem konfl iktów społecznych i przyczyniło się do roz-
woju edukacji, w  tym demokratycznych przekonań. Edukacja 
z kolei pomaga tworzeniu innowacji, a przez to stymuluje wzrost 
gospodarczy. Korzystna dla tego wzrostu jest również niezawisłość 
sądów, przestrzeganie prawa własności i  egzekwowanie zobowią-
zań, co m.in. jest wyznacznikiem państwa prawnego, które jest sil-
niej wspierane właśnie przez system demokratyczny. Czynniki te 
sprzyjają też rozwojowi klasy średniej, która pragnąc wolności, 
gwarancji praw własności, rządów prawa i udziału we władzy, jest 
wyrazicielem demokratycznych postaw i kultury [Dahl 2000: 153]. 

Wiek XX stał się okresem triumfalnego pochodu demokracji 
w  świecie. Gospodarka rynkowa nakłada jednak na demokrację 
poważne obciążenia, prowadząc do pewnego paradoksu [Dahl 2000: 
58]. Mimo że wolny rynek pomaga instytucjom demokratycznym, 
to w krajach z gospodarką rynkową pełna równość polityczna, która 
byłaby demokratycznym ideałem, nie jest jednak możliwa, gdyż 
taka gospodarka wytwarza nierówności między obywatelami 
w dostępie do sfery politycznej, a co za tym idzie ma wpływ na decy-
zje i działania rządu [Dahl: 147]. Wynika to z nierównego rozdziału 
dochodów, wiedzy, prestiżu społecznego, dostępu do mediów itp. 
i  jest też związane z  niedemokratycznym zarządzaniem kapitali-
stycznymi przedsiębiorstwami i też takim podziałem zysków [Dahl 
2000: 168]. Nie istnieje demokracja akcjonariuszy, gdyż liczba gło-
sów zależy od liczby posiadanych akcji, kluczowe decyzje dotyczące  
kierowania przedsiębiorstwem zaś należą do menedżerów. Niede-



101

Prakseologia nr 158,  t .2/2016

mokratyczny charakter zarządzania paradoksalnie funkcjonuje też 
w znacznej liczbie partii politycznych, tzw. wodzowskich. Niezdro-
wy proces skupiania władzy zachodzi nie tylko w  ekonomii, ale 
i polityce, często łącząc te elementy, czego potwierdzeniem wydają 
się rodzinne kariery polityczne Bushów czy Clintonów. 

Szczególne zagrożenie powodowane znacznym zróżnicowaniem 
społecznym pod względem ekonomicznym pojawia się dla rozwi-
niętych demokracji przez brak ograniczeń na dotacje dla partii poli-
tycznych i na reklamę wyborczą, co prowadzi często do oligarchiza-
cji władzy [Steward 2008: 54]. Duże znaczenie ma w tym względzie 
stosunkowo niedawny wyrok amerykańskiego Sądu Najwyższego 
znoszący ograniczenia fi nansowania komitetów wyborczych, które 
nie są bezpośrednio powiązane z partiami. Tzw. Super PAC (political 
action committee), czyli komitet akcji politycznej, dzięki decyzji Sądu 
Najwyższego z 2010 r., może wspierać wybranego polityka nieogra-
niczoną sumą środków pieniężnych przekazywanych przez korpo-
racje i milionerów. Pozwala to omijać przepisy regulujące fi nanso-
wanie kampanii wyborczych. Już obecnie koszty kampanii 
prezydenckiej w  USA jednego kandydata, jak wskazują przykłady 
Obamy i  Romneya, sięgają miliarda dolarów. Tyle też zamierza 
przeznaczyć na kampanię wyborczą w 2016 r. niezależny kandydat, 
były burmistrz Nowego Yorku Michael Bloomberg. Ostatnio poja-
wiła się informacja, że fundacje związane z  rodziną Clintonów 
zebrały w sumie ok. 3 mld dolarów. Bogatym sprzyja nie tylko sys-
tem fi nansowania kampanii wyborczych, ale i możliwość lobbingu 
w parlamencie, który pomaga przeforsować korzystną dla nich poli-
tykę podatkową. 

Skutki polityki neoliberalnej

Relacja między demokratycznym systemem politycznym państwa, 
nakazującym traktować ludzi jako równych, a jego niedemokratycz-
nym systemem gospodarczym i zglobalizowanym rynkiem prowa-
dzącym do coraz większych nierówności społecznych stanowi aktu-
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alnie poważny i wciąż narastający problem. Lata osiemdziesiąte XX 
wieku odznaczały się  w modelowych demokracjach – Stanach Zjed-
noczonych i Wielkiej Brytanii – triumfalnym pochodem najbardziej 
afi rmującej wolny rynek neoliberalnej ideologii kształtowanej pod 
wpływem chicagowskiej szkoły ekonomicznej wykorzystującej 
myśli Friedmanna i Hayeka. Ekonomiczny neoliberalizm opowiadał 
się za deregulacją rynków, prywatyzacją oraz ograniczeniem roli 
państwa w gospodarce. Jego założeniem było i pozostaje, że gospo-
darka będzie efektywniej funkcjonować, jeśli będzie odpowiadać 
modelowi idealnie konkurencyjnego rynku [Ingham 2011: 22, 122]. 
Instytucje państwa opiekuńczego ulegały demontażowi, a podatki 
obniżeniu, przez co wspierano redystrybucję dochodu w górę. Ideo-
logia neoliberalna kolonizuje poza sferą polityczno-gospodarczą 
także inne dziedziny życia, jak system nauki, opieki zdrowotnej czy 
sądownictwo [Sandel 2013]. Kryzysy gospodarcze powodowane 
forsowaniem ortodoksyjnej neoliberalnej polityki i  wychodzenie 
z nich w strefi e euro poprzez defl acyjną politykę gospodarczą naru-
szają społeczną spójność, prowadzą do silnych wstrząsów politycz-
nych, zwiększenia zróżnicowania majątkowego, wykluczenia spo-
łecznego, bezrobocia, szczególnie wśród młodzieży, co sprzyja 
partiom populistycznym i nacjonalistycznym i przypomina niekie-
dy sytuację w  latach trzydziestych XX wieku we Włoszech, Niem-
czech czy Hiszpanii. Ubocznym skutkiem neoliberalizmu jest coraz 
większy wzrost nierówności społecznych. Nie chodzi przy tym tylko 
o  problem głodu i  ubóstwa, który w  zachodnich demokracjach 
w skrajnych przejawach został zasadniczo wyeliminowany, ale nad-
mierną koncentrację bogactwa. Od XVIII w. na co wskazuje Piketty 
w głośnej ostatnio pracy Kapitał XXI wieku, z wyjątkiem okresu mię-
dzywojennego i trzydziestu lat po drugiej wojnie światowej, nierów-
ności rosną, ponieważ po opodatkowaniu roczna stopa zysku z kapi-
tału (4–5 procent) przekracza o  ok. 2 procent poziom wzrostu 
gospodarczego państw i nie ma to związku z powstawaniem mono-
poli, a  jest immanentną cechą wolnego rynku [Tracy 2014: 52]. 
Kapitał reprodukuje się bowiem szybciej, niż rośnie produkcja 
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gospodarcza. Najbogatsi uzyskując dochód z inwestycji i przez dzie-
dziczenie, osiągają zatem szybszy jego przyrost niż pracownicy 
z  tytułu wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie z  pracy jest 
bowiem wyżej opodatkowane niż dochody z  kapitału, a  podatki 
spadkowe są likwidowane. Piketty kwestionuje opublikowaną 
w 1955 r. teorię Kuznetsa, zgodnie z którą nierówności dochodowe 
mają w  rozwiniętej gospodarce kapitalistycznej spontanicznie się 
zmniejszać, niezależnie od polityki gospodarczej danego państwa, aż 
do ustabilizowania, przez co korzystać ze wzrostu mogą także uboż-
si. Wzrost miałby być jak przypływ, który podnosi wszystkie łodzie. 
Badania Kuznetsa oparto jedynie na deklaracjach podatkowych 
pochodzących z federalnego podatku dochodowego w Stanach Zjed-
noczonych w  latach 1913–1948. W  latach 1910–1920 10 procent 
najbogatszych osób w  USA otrzymywało rocznie 45–50 dochodu 
narodowego, zaś w końcu lat czterdziestych część przypadająca na tę 
grupę spadła do 30–35 procent [Piketty 2014: 40]. Wytłumaczyć to 
jednak można interwencjonizmem państwa związanym z  Wielkim 
Kryzysem z 1929 r.  i  dwiema wojnami światowymi. Wprowadzany 
wówczas w USA tzw. Nowy Ład wiązał się z rozwojem zabezpieczeń 
socjalnych, progresją podatkową, tworzeniem miejsc pracy w sekto-
rze publicznym [Galbraith 2014: 82]. Okresy wojen łączyły się 
bowiem z opodatkowaniem, wywłaszczeniami i nacjonalizacją kapi-
tału. Po drugiej wojnie światowej nierówności społeczne ulegały też 
zmniejszeniu na skutek socjaldemokratycznej polityki państw zmie-
rzających do stworzenia państwa opiekuńczego (welfare state) pod 
wpływem rozwoju technologicznego, rosnącej roli związków zawo-
dowych, dekolonizacji, początkowych powojennych sukcesów gospo-
darki socjalistycznej ZSRR i  groźby przejęcia władzy na Zachodzie 
przez lokalne partie komunistyczne. Od lat osiemdziesiątych XX w. 
i rozprzestrzeniania się w świecie neoliberalnej polityki znanej z rzą-
dów Th atcher i Reagana poziom nierówności rośnie, a opodatkowa-
nie pracy jest wyższe niż dochodów z kapitału.

Neoliberalny thatcheryzm został entuzjastycznie przejęty przez 
transformujące się gospodarki krajów postkomunistycznych, które 
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mogły w ten sposób odreagować wieloletnie centralne planowanie 
i  brak mechanizmów rynkowych. Zachłyśnięcie się tym modelem 
miało być receptą na szybki rozwój gospodarczy, a w dłuższej per-
spektywie dogonienie najwyżej rozwiniętych gospodarczo państw. 
W Polsce kierunek tzw. reform szokowych znany jest jako plan Bal-
cerowicza. Jakkolwiek trudno negować pozytywne skutki reform, 
które uwolniły przedsiębiorczość, pozwoliły na prywatyzację i opa-
nowanie galopującej infl acji oraz otwarcie polskiej gospodarki na 
rynki międzynarodowe, to jednocześnie przedwcześnie doprowa-
dzono do wystawienia zapóźnionych technologicznie i niedoinwe-
stowanych sektorów gospodarczych na nierówną konkurencję 
zagranicznych koncernów. Wydaje się, że nieznane były polskim 
ekonomistom wykształconym pod wpływem marksistowskiej myśli 
społecznej prace wybitnych zachodnich teoretyków ekonomii, jak 
założyciel niemieckiej szkoły narodowej i  zwolennik protekcjoni-
zmu Friederich List, który zalecał wyrównanie poziomu gospodar-
czego państwa do stopnia zbliżonego z otoczeniem innych gospoda-
rek w  przypadku planowania otwarcia granic i  likwidacji barier 
celnych [Stankiewicz: 197–202]. Wszystkie szybko rozwijające się 
państwa, jak Korea Południowa, Tajwan czy Singapur, a wcześniej 
Japonia, Szwajcaria czy Niemcy, stosowały taką strategię, w czasie 
gdy były na niskim poziomie rozwoju. Niestety na skutek umiejęt-
nej perswazji Jeff reya Sachsa – doradcy rządów krajów Europy 
Wschodniej, zaleceń Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
i  Banku Światowego, reprezentujących interesy najbardziej rozwi-
niętych państw większość postsocjalistycznych gospodarek wybrała 
drogę na skróty, a  rządy tych państw błędnie uważały, że samo 
wprowadzenie neoliberalnych zasad do gospodarki będzie źródłem 
sukcesu [Kieżun 2012]. Nie bez znaczenia pozostawała chęć rady-
kalnej i szybkiej przebudowy systemu gospodarczego na podstawie 
nowej, całkowicie odmiennej od dotychczasowej doktryny społecz-
no-ekonomicznej oraz społecznych oczekiwań szybkiego zrównania 
poziomu konsumpcji z bogatymi krajami Zachodu. Dużą rolę ode-
grał w  tym względzie też dyktat kredytodawców oczekujących 
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reform liberalnych w zamian za redukcję długów oraz sytuacja geo-
polityczna, która wymuszała umiędzynarodowienie gospodarki 
w perspektywie dążenia do członkostwa w Unii Europejskiej. Wiara 
w ekonomię neoliberalną zakładała, że instrumentami pieniężnymi, 
takimi jak stopy procentowe czy podaż pieniądza, można łagodzić 
cykliczność gospodarki. Niepotrzebne w  tym ujęciu są szeroko 
zakrojone działania państwa w  zakresie programów społecznych, 
inwestycji publicznych. Takie zadania wymagałyby podniesienia 
podatków, co stało się społecznie niepopularne, a poza tym to niskie 
podatki mają pobudzać wzrost gospodarczy. 

Nierówności społeczne a globalizacja

Obecnie według raportu Oxfam najzamożniejszy 1 procent ludno-
ści świata (ok. 70 mln osób posiadających przeciętnie ok. 2,7 mln 
dolarów) dysponuje 48 procent światowego majątku. Jeszcze 
w 2009 r. było to 44 procent, a więc trend narastania nierówności 
się pogłębia [Stasiński 2015: 13]. Jednak można również wskazać, 
że dostępne porównania dochodów w krajach bogatych i biednych 
szacują zwykle poniżej wartości dochód krajów biednych, gdyż np. 
koszt analogicznych usług w  kraju biednym jest znacznie niższy, 
a  zatem siła nabywcza jego społeczeństwa znacznie wyższa. 
Uwzględniając powyższe, można dostrzec, że dochodowe nierów-
ności w  poszczególnych krajach są większe od takich nierówności 
pomiędzy krajami w  skali świata [Cohen 2000: 111, odmiennie 
White: 190]. Najszybciej nierównomierności w podziale dochodów 
narastają w  Chinach, gdzie też jest najwięcej benefi cjentów dyna-
micznego rozwoju gospodarczego. Obszary największej biedy 
w  świecie – 1,25 dolara dziennie na przeżycie – spadło z  2 mld 
w roku 1990 do około pół miliarda obecnie. Nadal jednak w biedzie, 
za mniej niż 2,5 dolara dziennie żyje 2,7 mld osób, a więc 38 pro-
cent ludności świata [Kołodko 2013: 291]. Mimo że zróżnicowanie 
dochodów między państwami się zmniejsza, to i tak jest ono nadal 
bardzo duże, biorąc pod uwagę kraje najuboższe, np. zarobki 
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szwaczki w Bangladeszu ok. 120 zł miesięcznie wobec kilkadziesiąt 
razy większych dochodów z tejże działalności w kraju wysokorozwi-
niętym i pomijając okoliczność, że nawet tam należy ten zawód do 
najgorzej opłacanych (z  wyjątkiem może krawców – celebrytów). 
Nie wynika to z mniejszych kwalifi kacji krawcowej w Bangladeszu, 
która pracuje w trudniejszych warunkach technicznych i socjalnych 
ani z mniejszej jej wiedzy zawodowej, a  jedynie z niskiej  produk-
tywności całej gospodarki krajów rozwijających się, będącej skut-
kiem uwarunkowań systemowych, np. korupcji w  administracji 
i  sądownictwie, złego prawa, gorszej infrastruktury technicznej. 
W takich warunkach można nawet mówić o większej przedsiębior-
czości ludności z krajów biednych, gdzie zresztą średnio dwa razy 
większa liczba ludności pracuje na własny rachunek. Jedynie ogra-
niczenia imigracyjne istniejące w krajach wysokorozwiniętych spra-
wiają, że poziom płac nie może zostać wyrównany. Niestety zwolen-
nicy wolnego rynku są niekonsekwentni, nie postulując swobodnego 
przepływu pracowników. Według teorii korzyści komparatywnych 
kraje bogate produkują dobra o  wysokiej wartości dodanej, które 
wymagają małych nakładów pracy, a większych kapitału (maszyn), 
biedne zaś odwrotnie. Tak więc kapitaliści z  Północy korzystają 
z  eksportu, natomiast import z  biednego Południa przyczynia się 
do zniszczenia miejsc pracy [Cohen 2000: 39]. Ta teoria została 
zakwestionowana przez ekonomistów wskazujących, że np. USA 
eksportują dobra bardziej pracochłonne, tyle że wymagające pracy 
wykwalifi kowanej, a importują produkty z o wiele większym udzia-
łem pracy niewykwalifi kowanej [Cohen 2000: 40]. Wpływa to na 
strukturę zatrudnienia w  krajach wysokorozwiniętych, premiując 
profesjonalistów.

Na skutek globalizacji produkcja przemysłowa w większości jed-
nak przenosi się z  bogatego Zachodu na Wschód. Prowadzi to do 
obniżenia wynagrodzeń pracowników w  krajach wysokorozwinię-
tych oraz do zastępowania umów o pracę umowami cywilnymi tzw. 
śmieciowymi. Pozytywne skutki globalizacji dają się zauważyć 
w postaci wychodzenia z najostrzejszych form niedostatku – głodu 
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i ubóstwa, chociaż największymi benefi cjentami zmian okazują się 
najbogatsi zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Największe 
koncerny zlecają produkcję markowych towarów podwykonawcom, 
płacąc promil ich ostatecznej wartości, np. fi rma Nike sprzedawała 
buty po 80 dolarów, płacąc indonezyjskim zleceniobiorcom 12 cen-
tów od wyprodukowanej pary. Na zarzut wyzysku dyrektor general-
ny przedstawicielstwa tej fi rmy w  Indonezji Woodman stwierdził, 
że owszem, płace są niskie, ale dajemy pracę tysiącom ludzi, którzy 
w  przeciwnym razie nie pracowaliby nigdzie [Harney 2009: 179]. 
Oburzenie społeczne, skierowane pod adresem koncernów, wymu-
siło kontrole dostawców, monitorowanie zakładów przemysłowych 
i zatrudnianie zewnętrznych audytorów oraz wprowadzanie kodek-
su postępowań etycznych, co trochę poprawiło warunki pracy u zle-
ceniobiorców i ograniczyło zatrudnianie dzieci. Jednak nacisk naj-
większych korporacji, np. Wal-Martu, na obniżanie cen pokazuje 
jak wykluczają się wymagania programów audytu stawiane dostaw-
com przez międzynarodowe korporacje [Harney 2009: 189]. Zgod-
ność zapewnia  fałszowanie dokumentacji, w której zawarte są dane 
na temat wysokości wypłat i  czasu pracy. Przypomina to warunki 
pracy XIX-wiecznego dzikiego kapitalizmu w Europie i USA. Zresztą 
już na początku XIX wieku amerykańskie przędzalnie bawełny fał-
szowały certyfi katy i prowadziły podwójną księgowość oraz uczyły 
dzieci kłamać na temat ich wieku [Harney 2009: 192]. Kontrolowa-
nie ludzi jest jednak trudniejsze niż dokumentów i w  trakcie roz-
mów w czasie kontroli warunków pracy prawda często wychodzi na 
jaw. Chodzi przy tym również o nieprzestrzeganie miejscowego pra-
wa, gdyż jak stwierdzono zaledwie 20 procent chińskich fabryk sto-
suje się do wymogu miejscowej płacy minimalnej, a jedynie 5 pro-
cent do przepisów określających długość czasu pracy [Harney 2009: 
197]. Miejscowi nowobogaccy kupują nieruchomości, drogie samo-
chody i zegarki, wydają przyjęcia dla urzędników odpowiedzialnych 
za sektorowe regulacje w  ich branży. Chińscy milionerzy posyłają 
dzieci do prywatnych szkół w  kraju i  za granicą [Harney 2009: 
99]. Dość zaskakujące jest, że największy udział w elicie bogactwa 
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(60–70 procent) posiadają menedżerowie, co tłumaczy się niespra-
wiedliwością społeczną gromadzenia majątku tylko w drodze dzie-
dziczenia z pomniejszeniem roli talentu i przedsiębiorczości [Pearce 
2014: 58]. Jedynie jedna trzecia dochodów górnego procenta naj-
bogatszych to w USA to dochody z kapitału. Niestety nawet przed-
siębiorcy, którzy samodzielnie doszli do majątku po pewnym okre-
sie zamieniają się w rentierów, którzy już jedynie czerpią dochody 
ze zgromadzonego kapitału. Nie stanowią one jednak motywacji do 
dalszej innowacyjnej aktywności gospodarczej. Przesadnie wysokie 
wynagrodzenia menedżerów i bankowców amerykańskich (podob-
nie jak brytyjskich)  nie są uzasadnione funkcją motywacyjną ani 
nie stanowią rekompensaty za zasługi, gdyż w okresie lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych wynagrodzenia te były znacznie niższe 
zaś sukcesy fi rm większe. Obecnie przeciętne wynagrodzenie dyrek-
tora generalnego jest 300–400 razy wyższe niż pracownika w zarzą-
dzanej przez niego fi rmie. W  latach tych było ono jedynie 30–40 
razy wyższe. Przeciętne wynagrodzenie za godzinę pracy pracowni-
ków najemnych wzrosło w latach 1973 do 2006 od 18,9 dolara do 
21,34 dolara wzrost dochodu rodziny amerykańskiej zaś wyjaśnić 
można przez konieczność pracy kobiet dla utrzymania poziomu 
życia [Chang 2013: 199]. W  innych krajach wynagrodzenia kadry 
zarządzającej nie są już tak wysokie. W  Japonii wynoszą jedynie 
25 procent, zaś w Szwecji i Holandii odpowiednio 44 i 40 procent 
amerykańskiego poziomu. Wskaźniki te byłby jeszcze niższe, gdyby 
wzięto pod uwagę przysługujące amerykańskim menedżerom opcje 
na zakup akcji i  wysokie odprawy przysługujące też w  przypadku 
braku sukcesów w  zarządzaniu. Udziałowcy fi rm nie kwestionują 
olbrzymich wynagrodzeń szefów fi rm dopóki ci zapewniają im wyso-
kie dywidendy przez obniżanie pensji, umowy śmieciowe, zmniej-
szanie inwestycji. Wynagrodzenia te nie pozostają bez związku 
z  ogólną tendencją współczesnych gospodarek do ufi nasowienia 
przy ograniczaniu głównej działalności produkcyjnej, co skutkuje  
powstawaniem fi nansowych spółek-córek fi rm i  znacznego zwięk-
szenia się sektora fi nansowego na świecie. Prowadzi to do tworzenia 
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nowych, służących głównie spekulacji, instrumentów, jak np. 
pochodne na rynku nieruchomości, które wspierając model kapitali-
zmu typu kasyno, obliczone są na realizację szybkich zysków, a nie 
długoterminowe inwestycje w  przedsiębiorstwa, które z  uwagi na 
chęć zachowania dużej płynności kapitału zostają ograniczone. Jed-
ną z  prób zredukowania różnicy prędkości reagowania fi nansów 
i realnej gospodarki był zaproponowany podatek od transakcji fi nan-
sowych, zwany podatkiem Tobina [Chan 2013: 309] oraz wprowa-
dzenie większej kontroli fuzji i przejęć.  

Wyznaczniki nierówności społecznych

Joseph Schumpeter w pracy z 1942 r. Kapitalizm, socjalizm, demokra-
cja nie zauważa tendencji, żeby kapitalizm prowadził do tego, iż 
bogaci stają się jeszcze bogatsi, biedni zaś – jeszcze biedniejsi. W tym 
okresie jednak daleko jeszcze było do czasu triumfu neoliberalizmu 
jednak niektóre uwagi autora warto przypomnieć. Jak pisze „cokol-
wiek by powiedzieć o miarach statystycznych opracowanych w tym 
celu, jedno jest pewne: kształt piramidy dochodów, wyrażonych 
w  pieniądzu, nie zmienił się zbytnio w  okresie objętym naszym 
materiałem (dla Anglii jest to cały XIX wiek, a to samo zjawisko moż-
na obserwować we wszystkich krajach, dla których istnieją wystar-
czające informacje statystyczne), a i względny udział płac wykazywał 
zasadniczą stałość. Dopóki zatem rozważamy, jak mogłaby się zacho-
wywać machina kapitalistyczna pozostawiona samej sobie, nie ma 
powodu do przekonania, że podział dochodów lub rozrzut wokół 
naszej średniej będzie w 1978 r. znacząco różny od tego, który obser-
wowano dla 1928 r. Otrzymany rezultat możemy wyrazić w nastę-
pujący sposób: gdyby kapitalizm powtarzał uzyskiwane dotąd wyni-
ki przez następne pół wieku, poczynając od 1928 roku, pozwoliłoby 
to uporać się z wszystkim, co według obecnych standardów można 
by nazwać biedą, nawet w  najuboższych warstwach społecznych, 
z wyjątkiem tylko przypadków patologicznych” [Schumpeter 2009: 
82]. W pierwszej z tych kwestii jednak Schumpeter się mylił, gdyż 
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nierówności jednak rosły, mimo że słusznie zauważa ogólny wzrost 
zamożności społeczeństwa. Dalej pisze bowiem, że „maszyna kapita-
listyczna jest przede wszystkim maszyną masowej produkcji, która 
w sposób nieuchronny oznacza także produkcję dla mas; natomiast 
poruszając się w górę po drabinie dochodów indywidualnych stwier-
dzamy, że coraz większa ich część jest wydawana na usługi osobiste 
i na wyroby rękodzielnicze, których ceny są w znacznej mierze funk-
cja stawek płac. Weryfi kacja tego stwierdzenia jest prosta. Nie ulega 
wątpliwości, że współczesny robotnik ma dostęp do pewnych rzeczy, 
o których taki Ludwik XIV mógłby tylko marzyć – np. do nowocze-
snych usług dentystycznych. Ogólnie rzecz biorąc jednak niewiele 
jest rzeczy naprawdę ważnych, które budżet na takim królewskim 
poziomie mógłby zyskać dzięki osiągnięciom kapitalizmu. Nawet 
tempo podróżowania mogło mieć dla takiego szacownego dżentel-
mena względnie mniejsze znaczenie. Oświetlenie elektryczne nie 
jest żadnym szczególnym dobrodziejstwem dla kogoś, kto ma dość 
pieniędzy, by sobie kupić odpowiednią ilość świec i opłacić służbę, 
która przycina knoty. To właśnie tania odzież, tania bawełna i sztucz-
ny jedwab, buty, samochody itd. są typowymi osiągnięciami produk-
cji kapitalistycznej, i nie są to z reguły ulepszenia, które by wiele zna-
czyły dla ludzi bogatych. Królowa Elżbieta miała jedwabne 
pończochy. Nie jest typowym osiągnięciem kapitalizmu dostarcza-
nie większej ilości jedwabnych pończoch królowym, lecz umożliwie-
nie dostępu do tego dobra robotnicom fabrycznym, dostępu opłaca-
nego coraz mniejszym wysiłkiem. […] Problemy zaopatrzenia mas 
w towary były skutecznie rozwiązywane dzięki temu, że  towary te 
obejmowano zasięgiem metod produkcji kapitalistycznej. Najważ-
niejsza dziedzina pozostająca dotąd poza tym zasięgiem budownic-
two mieszkaniowe – zbliża się do rozwiązania opartego na  budowie 
domów z  prefabrykatów” [Schumpeter 2009: 82–84]. Jednak pro-
blem nierówności to nie tylko kwestia ubóstwa mniej zamożnych, 
ale również kwestie psychologiczne związane z  niemożliwością 
awansu fi nansowego i  frustracje wynikające z  porównań. Różnice 
dochodów budzą też największe emocje, jeżeli rośnie ich wpływ na 
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dostęp do dóbr szczególnie wrażliwych (żywność, opieka medyczna, 
mieszkanie).

Nierówności dochodowe mierzy się współczynnikiem Giniego od 
1 do 100. Im on jest niższy, tym nierówności są mniejsze. W krajach 
biednych zróżnicowanie dochodów jest przeważnie większe niż 
w bogatych, choć np. w Togo wynosi 34,4. W Namibii współczynnik 
Giniego wynosi 74,3, w  Kenii, Kongo i  Mozambiku – 47. Znaczne 
nierówności majątkowe istnieją również w  Ameryce Południowej 
(Kolumbia – 58,5, Brazylia – 55, Argentyna – 50) natomiast w Azji są 
stosunkowo niewielkie różnice w  podziale dochodów (Korea Pd.  – 
31,6, Indie – 36,8, Malezja – 37,9) [Bąkiewicz 2013: 43]. Aktualnie 
do najbardziej egalitarnych w  tym względzie społeczeństw należą 
kraje skandynawskie, np. w Szwecji kształtuje się na poziomie 24,9 
a  Finlandii – 25,4. Niski współczynnik, ok. 26, ma Dania, Belgia, 
Holandia, ok. 35 zaś wynosi on na Łotwie, Litwie, Rumunii, Bułga-
rii i  Grecji. W  Polsce na poziomie skandynawskim występował 
w okresie PRL-u, w okresie transformacji ustrojowej zaś wynosił ok. 
34. W  latach 2005–2013 współczynnik ten obniżył się w  Polsce 
z 35,6 w 2005 r. do 30,7 w 2013 r. i kształtuje się podobnie do śred-
niej unijnej (30,5). Dochody 40 procent najbiedniejszych Polaków 
od chwili wejścia do Unii Europejskiej rosły szybciej niż pozostałej 
części społeczeństwa. Można to częściowo tłumaczyć napływem 
unijnych dopłat dla rolników i emigracji.  Polski współczynnik jest 
niższy niż w Rosji (42) i USA (40,8), jednak wynosi znacznie więcej 
niż w Czechach (24,5) czy Słowacji (24,2). Kraje Europy Zachodniej 
mają podobny do polskiego współczynnik (Niemcy – 29,7, Francja – 
30,1, W. Brytania – 30,2, Włochy – 32,5, Hiszpania – 33,7). W Pol-
sce górne 5 procent społeczeństwa kontroluje 53 procent majątku, 
a  współczynnik Giniego dla bogactwa wynosi 74 [Woś 2014: 65]. 
Według Credite Suisse 50 000 osób kontroluje jedną trzecią mająt-
ku wszystkich Polaków. Najlepiej zarabiający mają nie tylko docho-
dy, ale też zasoby. 

Kryzys 2008 r. zwiększył nierówności. Banki dostały ogromną 
pomoc od państwa a dla klasy średniej podwyższono podatki, kor-
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poracje zaś korzystają z optymalizacji podatków i z rajów podatko-
wych. Teoria tzw. skapywania okazuje się nieprawdziwa. Co więcej, 
bogactwo jest pompowane z dołu do góry, co wynika z okoliczności, 
iż po obniżeniu opodatkowania kapitału pod presją doktryny neoli-
beralnej w budżetach państw zaczęło brakować pieniędzy, a rządy 
zmuszone zostały pożyczać od fi nansowych elit pieniądze, które 
wcześniej dostawały w  podatkach. Odsetki od tego płacą wszyscy 
podatnicy [Sowa 2015]. Państwo podatków zmienia się w państwo 
długów, a  rządy muszą pożyczać pieniądze w  bankach przez co 
zacieśniają się więzi państw z sektorem fi nansowym.

Demokracja a liberalizm

Demokracja i  liberalizm zmierzają w  odmiennych kierunkach: 
demokracja ku wspólnocie, liberalizm – ku indywidualizmowi. Jak 
zauważa Marcin Król owocami tego może być demokracja z liberali-
zmem, demokracja bez liberalizmu, liberalizm tolerujący demokra-
cję i  liberalizm bez demokracji. Ostatnio staje się dominujący, 
z  uwagi na malejącą rolę wspólnoty demokratycznej, liberalizm 
tolerujący ledwie demokrację głoszący postulat minimalizmu 
i  zbędności państwa ograniczanego do kwestii zagranicznych 
i  obronnych [Król 2015: 28]. Do tego partie polityczne działające 
w  ramach istniejących demokratycznych instytucji nie proponują 
programów skoncentrowanych wokół kwestii społecznie ważnych, 
a promują sprawy drugorzędne wywołujące jednak duże społeczne 
emocje. Właśnie emocje, a nie racjonalna kalkulacja w świetle badań 
psychologicznych, na które ogromne sumy wykładają np. republika-
nie w USA, decydują o skuteczności wyborczego przekazu [Westen 
2014: 23]. Wielokrotne porażki partii demokratycznej tłumaczyć 
można przecenianiem roli rozumu i racjonalnej kalkulacji u wybor-
cy. Zresztą sam demokratyczny akt głosowania w  czasach, kiedy 
partie polityczne nie proponują rzetelnych programów wyborczych, 
a główną w nich rolę odgrywają ich szefowie desygnujący kandyda-
tów na pierwsze miejsca list wyborczych i opierający się na sile tele-
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wizyjnych spotów, wydaje się mało istotny. Dyskurs polityczny sku-
pia się na drugorzędnych kwestiach, sprawy społeczne zaś, jak bieda 
i nierówności, nie interesują aktywnych zamożnych wyborców [Król 
2015: 28]. Współcześnie widoczny jest brak nowych, pozytywnych 
ideologii wskazujących hierarchię wartości, pomagających zrozu-
mieć rzeczywistość i udoskonalać świat [Król 2015: 28]. Do osłabie-
nia czynnika demokratycznego prowadzi też polityczna internacjo-
nalizacja, gdyż na tym poziomie decyzje podejmują międzynarodowe 
elity polityczne i biurokratyczne [Dahl 2000: 168]. Nawet taki twór 
jak Unia Europejska cierpi na braki demokracji z uwagi na stosun-
kowo niewielką rolę i kompetencje Parlamentu Europejskiego. Sys-
tem powiązań właścicieli kapitału sięga ponad granice w zglobalizo-
wanej gospodarce i pozwala na promowanie ich interesów poprzez 
różne umowy handlowe, np. Transatlantyckie Partnerstwo w Obsza-
rze Handlu i Inwestycji (TTIP).

Z  drugiej strony demokratyczny system polityczny pozwala na 
zakwestionowanie liberalnego modelu gospodarki przez formuło-
wanie, czego obawiał się już dawno Mill, socjalizujących i antyryn-
kowych programów wyborczych. W  warunkach państwa opiekuń-
czego powstawało niebezpieczeństwo płynące nie tylko od 
uzurpującej sobie coraz więcej uprawnień władzy, ale też z  dołu 
w postaci współobywateli, którzy popadając w coraz większe uzależ-
nienie, troszczą się bardziej o swoje ekonomiczne bezpieczeństwo 
niż powszechną wolność [Pipes 2000: 429]. Poza tym uzależnienie 
będące skutkiem opieki społecznej niszczy przedsiębiorczość 
i sprzyja ubóstwu. Wolność jest bowiem z istoty sprzeczna z równo-
ścią. Ludzie są różni pod względem inteligencji, talentu, ambicji, 
wytrwałości i in. Natomiast zgodna z wolnością jest równość szans 
i  równość wobec prawa, a  nie zaś równość wynagradzania [Pipes 
2000: 418]. Równość szans jest jednak trudna do urzeczywistnienia 
przy braku odpowiedniego poziomu dochodów, np. równość praw 
w ubieganiu się o pracę nie wystarcza, jeżeli nie posiada się odpo-
wiednich kwalifi kacji, a  mimo równego dostępu do edukacji tylko 
zamożniejsi mogą pozwolić sobie na dodatkowe zajęcia szkolne czy 
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korepetycje. Pewien poziom nierówności jest społecznie tolerowa-
ny, jednak większe rozwarstwienie majątkowe prowadzi do psy-
chicznych frustracji, narkomanii, wzrostu przestępczości i  chorób 
psychicznych. Tłumaczy się to panującym duchem konkurencji 
i przykładania większej wagi do społecznej pozycji i dóbr material-
nych [Markowski 2014: 88]. Nierówności ekonomiczne powodują, 
że ludzie zaczynają żyć w  różnych obszarach kulturowych, demo-
kratyczna wspólnota zaś powinna bazować na wspólnym doświad-
czeniu opartym choćby na  edukacji, służbie zdrowia czy wojsku. 
Zaostrza się przez to polaryzacja kulturowa i ideologiczna, a opozy-
cja traktuje administrację przeciwnika jak śmiertelnego wroga [Kra-
stew 2015].

Wprowadzanie równości równość niszczy, gdyż wprowadzający 
ją w zamian za to żądają dla siebie przywilejów. Często też używają 
przy tym przymusu. Mimo tego popularny jest egalitaryzm, gdyż 
utratę wolności odczuwa się tylko w  momencie jej pozbawienia, 
natomiast nierówność dotyka w  każdej chwili [Pipes 2000: 419]. 
Już Tocqueville, myśląc o przyszłości, pisał, że nie obawia się tyranii 
władców, ale ich opiekuńczości, która pozbawi narody wolności 
poprzez zaspokajanie ich pragnień, by następnie wykorzystywać to 
uzależnienie [Pipes 2000: 431]. 

Preferencje określonych społecznych wartości prowadzą do 
wyboru różnych politycznych opcji w demokratycznym akcie głoso-
wania i wpływają przez to na gospodarkę. Wysokie tempo wzrostu 
gospodarczego wiąże się zazwyczaj z większym stopniem nierówno-
ści, a  niskie tempo ze znacznym zakresem redystrybucji i  niskim 
zróżnicowaniem dochodów. Paradoksalnie jednak zbyt daleko idące 
neoliberalne reformy doprowadziły do osłabienia światowego wzro-
stu gospodarczego, który w latach sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych wynosił 3 procent rocznie, zaś od lat osiemdziesiątych tylko 
1,4 procent. Tłumaczy się to m.in. brakiem przyrostu inwestycji 
[Chang 2013: 193]. 

Oprócz naturalnych właściwości ludzi, wyborów w zakresie poli-
tyki gospodarczej na ukształtowanie nierówności wpływa postęp 
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technologiczny, który rewolucjonizuje rynek pracy. Automatyzacja 
produkcji w  drugiej połowie XX wieku wypchnęła robotników do 
sektora usług, podobnie jak w  XIX wieku mechanizacja rolnictwa 
zmusiła ich do migracji do miast. Podkreślić należy, że prace w sek-
torze usług należą do niżej wynagradzanych i  z  uwagi na formę 
prawną zatrudnienia mniej stabilnych. W USA pracownicy tego sek-
tora zarabiają minimalną płacę 7,25 dolara za godzinę, co nie 
wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W  1968 r. 
w przeliczeniu na dzisiejsze dolary płaca minimalna wynosiła 10,30 
dolara, zaś gdyby pensje dorównywały wzrostowi produktywności 
płaca winna wynosić 22 dolary za godzinę. Natomiast żeby dogonić 
tempo przyrostu wynagrodzeń menedżerów największych korpora-
cji nawet 33 dolary za godzinę. Obecnie ponad 46 mln Amerykanów 
żyje poniżej progu ubóstwa określonego na 23 000 dolarów rocznie 
na czteroosobową rodzinę, w  tym 30 mln pracowników sektora 
usług bezpośrednich (restauracji, supermarketów, hoteli) [Jarko-
wiec 2015: 24]. Jedynie 8 procent zatrudnionych jest w produkcji, 
gdzie z  powodu uzwiązkowienia płace zawsze były wyższe. Już 
w  początkach XX w. przy produkcji Forda T można było zarobić 
5  ówczesnych dolarów dziennie [Canterbery 2011: 149]. Obecnie 
największe zarobki osiągają informatycy w  Dolinie Krzemowej, 
choć jest to zaledwie 76 000 osób, i fi nansiści [Jarkowiec 2015: 25]. 
Drucker wskazywał, że prezes fi rmy nie powinien zarabiać więcej 
niż 20 krotność pensji zwykłego pracownika, natomiast obecnie, 
jak już wspominano, zarabia średnio ponad trzysta razy więcej. Ist-
nieją wszak jeszcze większe różnice jak np. w Discovery Communi-
cations, gdzie prezes pobiera wynagrodzenie rzędu 156 mln dola-
rów, podczas gdy uposażenie szeregowego pracownika wynosi 
zaledwie 80 000 dolarów rocznie. Na kolejnych miejscach zestawie-
nia fi rm o największych nierównościach w wynagrodzeniach znala-
zła się sieć restauracji Chipotle Mexican Grill, gdzie prezes zarabia 
1,5 tysiąca razy więcej niż podwładny oraz fi rma z branży medycz-
nej, CVS Health, gdzie personel zarabia ponad tysiąc razy mniej niż 
szefostwo. Szef Walmart, C. Douglas McMillon, inkasuje ponad 
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25,5 mln dolarów rocznie. To tysiąc razy więcej niż zarabiają zatrud-
nieni w  sklepach tej sieci. Przeciętna pensja w  Walmart wynosi 
22,5 000 dolarów rocznie.

Technologie i  internet sprzyjają też kapitałowi fi nansowemu, 
który w  błyskawicznym czasie za pomocą łączy internetowych 
potrafi  okrążyć kulę ziemską. Kapitał inwestuje w zawrotnym tem-
pie, natomiast procedury demokratyczne wymagają czasu na dys-
kusje, wysłuchanie opinii i  wypracowanie porozumienia. Bardziej 
atrakcyjne dla kapitału są systemy niedemokratyczne (Chiny, Sin-
gapur), gdzie decyzje zapadają szybko bez konieczności konsultacji 
z  obywatelami czy ich przedstawicielami. W  państwach demokra-
tycznych różne stowarzyszenia, np. ekologów, mogą przez protesty 
i działania sądowe blokować działania gospodarcze.

Zakończenie

Prawo własności jest jedynym i  najskuteczniejszym narzędziem 
zagwarantowania praw i swobód obywatelskich, gdyż stwarza gra-
nicę między sferą publiczną a prywatną [Pipes 2000: 416]. Historia 
uczy nas, że własność może współistnieć z autorytarnym ustrojem 
politycznym, kapitalizm nie prowadzi bowiem w sposób konieczny 
do liberalnej demokracji, jednak demokracja bez instytucji własno-
ści obejść się nie może [Pipes 2000: 425]. W końcu XX w. wszystkie 
kraje, w których istniał system demokratyczny, miały gospodarkę 
rynkową. Jednak autorytarny system rządów i  brak swobód poli-
tycznych nie wyklucza takiej gospodarki i silnej ochrony prawa wła-
sności i  swobód osobistych (Singapur, Hongkong, Tajwan), nato-
miast wprowadzenie centralnie sterowanej gospodarki (w  okresie 
pokoju) stanowiłoby zagrożenie dla demokracji. Istnienie swobód 
osobistych w państwach autokratycznych związane jest z rządami 
prawa je gwarantującymi, gdyż państwo prawne może funkcjono-
wać również, a nawet narodziło się w systemie niedemokratycznym. 
Zagwarantowanie prawa własności jest niezbędne zatem do zapew-
nienia zarówno wolności, jak i dobrobytu państw. Do najbogatszych 
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państw zalicza się kraje zapewniające największe gwarancje prywat-
nej własności (USA, Europa Zachodnia, Japonia, Korea Południo-
wa, Hongkong, Chile, Tajwan), podczas gdy najbiedniejsze (Kuba, 
Somalia, Korea Północna) nie zapewniają odpowiedniej ochrony 
prawa własności [Pipes 2000: 424].  Utrzymanie własności jest czę-
ścią natury ludzkiej i jest związane z instynktem przetrwania i pra-
gnieniem samorealizacji. Z  tego względu prawo własności można 
uznać za istotę wolności i  nierówności. Największy historycznie 
wysiłek, jaki podjęto w celu zmiany natury człowieka w tym zakre-
sie – radziecki komunizm – zakończył się totalnym niepowodze-
niem, a następstwem okazał się autokratyczny rosyjski system rzą-
dów z dużą liczbą oligarchów. Jednak nie do utrzymania okazał się 
też nieograniczony wolny rynek. Wymaga on interwencji z uwagi na 
konieczność zabezpieczenia przed monopolami, zagwarantowania 
praw własności i realizacji kontraktów, jak również zabezpieczenie 
dobra wspólnego w zakresie, np. bezpieczeństwa, ochrony środowi-
ska, zdrowia publicznego poprzez ubezpieczenia, podatki [Dahl 
2000: 161]. 

Liberalizm, zakładając neutralność moralną i zrównanie wszyst-
kich wartości, prowadzi do pozbawienia jednostki kryteriów wybo-
ru tych dóbr. Instynktownie narzucają się wówczas postawy indy-
widualistyczne. Afi rmacja egoistycznych dążeń do maksymalizacji 
zysku, użyteczności  czy przyjemności prowadzi do pomijania kate-
gorii dobra wspólnego i przeczy społecznej naturze człowieka oraz 
międzyludzkiej solidarności. Polityka społeczno-gospodarcza pań-
stwa nastawiona wyłącznie na mechanizmy rynkowe wytwarza 
nadmierne społeczne nierówności ze wszystkimi negatywnymi ich 
konsekwencjami, dlatego zyskuje na aktualności stanowisko komu-
nitarystyczne akcentujące rolę wspólnoty w życiu człowieka. Pozwa-
la ono na trafne określenie roli państwa, które powinno być nie 
jedynie „stróżem nocnym”, lecz realizować również zadania z zakre-
su polityki społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa 
itp. W  sytuacji premiowania przez rynek niewielkiej części społe-
czeństwa nieproporcjonalną ilością zasobów materialnych, bez 
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wprowadzenia przez państwo odpowiednich mechanizmów redy-
strybucji nie można zapewnić pozostałym obywatelom godnych 
warunków życia [Kelly 2007: 179]. Słuszne zatem wydaje się stano-
wisko Johna Rawlsa, iż „nierówności społeczne i ekonomiczne mają 
być tak ułożone, aby:

a) były z jak największą korzyścią dla najbardziej upośledzonych, 
pozostając w zgodzie z zasadą sprawiedliwego oszczędzania i jedno-
cześnie

b) aby były związane z  dostępnością urzędów i  stanowisk dla 
wszystkich w  warunkach autentycznej równości szans” [Rawls 
1994: 414].
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S u m m a r y

Social inequality as a result of neo-liberalism 
and the democratic community

Th e market economy entails heavy burdens on democracy which leads to a paradox. Altho-
ugh free market on the one hand helps the democratic institutions, in countries with a mar-
ket economy full political equality, which would be the democratic ideal is not possible, 
since such an economy produces inequalities between citizens in access to the political 
sphere, and thus has an impact on the decisions and actions of the government. A particu-
lar danger caused by considerable social diff erentiation in economic terms appears for deve-
loped democracies, through the lack of restrictions on subsidies for political parties and 
electoral advertising, which often leads to oligarchy of power. Rich people are favored not 
only by the system of campaign fi nancing, but also the possibility of lobbying in parliament 
which help to push through favorable tax policies for them. Economic inequalities cause 
that people are starting to live in diff erent cultural areas, and democratic community sho-
uld be based on the common experience based at least on education, health or the military. 
Besides that political parties that operate within the existing democratic institutions do not 
off er programs centered on the important social issues and promote secondary issues but 
causing great public emotions. Th at emotions rather than rational calculation in the light of 
psychological research for which huge sums of money are spend by Republicans in the US 
for example, determine the effi  cacy of electoral transmission.
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