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PODSTAWOWE ŹRÓDŁA I SPOŁECZNO – EKONOMICZNE SKUTKI NISKICH 

PŁAC PRACOWNIKÓW W POLSCE JAKO KRAJU UE 

 

 

Wprowadzenie  
Rozpoczęty w 2008 roku w krajach UE (a w USA w 2007) kryzys pokazuje, że kraje, 

które zignorowały podstawowe zasady ekonomii (są nimi: dobrobyt społeczeństwa pochodzi 

z pracy i produkcji dóbr zaspokajających potrzeby mieszkańców krajów oraz nie ma niczego 

takiego jak darmowy obiad
1
) i oparły procesy gospodarowania na neoliberalnych teoriach nie 

osiągają zrównoważonego rozwoju ani też, deklarowanej przez UE, spójności społeczno – 

ekonomicznej. Takim krajem jest Polska, na co wskazuje m.in. wysokie długookresowe 

bezrobocie oraz niski i nadal spadający poziomu życia licznych grup społecznych (wzrost 

liczby biednych pracujących i osób wykluczonych).  

Kierowanie się podstawowymi zasadami ekonomii oznacza, że dochód wszystkich 

uczestników procesów gospodarowania powinien zależeć od efektów ich pracy. W praktyce 

powinno to oznaczać, że zarówno  wynagrodzenia pracowników najemnych (robotników), jak 

i wszystkich innych uczestników procesów gospodarowania (menedżerów, członków rad 

nadzorczych, pracowników instytucji obsługujących te procesy) powinny być wiązane 

z wkładem pracy w wytwarzanie dóbr zaspokajających potrzeby i efektami podmiotów, 

w których są zatrudnieni. Zasada ta powinna też odnosić się do zatrudnienia i wynagrodzeń 

w administracji państwa, tzn. funkcje państwa i rodzaj dóbr publicznych powinny określać 

wielkości zatrudnienia i wynagrodzeń w administracji publicznej, a nie jak ma to miejsce, po 

roku 1990, w Polsce, gdzie funkcje społeczno – ekonomiczne państwa ogranicza się 

i rozbudowuje administrację, tworząc upartyjnione, hierarchiczne państwo akceptujące 

olbrzymie rozpiętości dochodów i rozszerzanie się sfery ubóstwa. Poza tym kierując się 

zasadami ekonomii, nie wolno zapominać, że wynagrodzenie musi zapewniać każdemu 

uczestnikowi procesu gospodarowania godne warunki życia, na co zwracał już uwagę 

osiemnastowieczny liberał A. Smith, pisząc m.in. „Istnieje pewna stopa, poniżej której 

wydaje się niemożliwe obniżyć na jakiś dłuższy okres zwykłą płacę nawet najniższej 

kategorii pracy. Człowiek musi zawsze żyć ze swej pracy, jego płaca robocza musi mu, co 

najmniej, wystarczyć na utrzymanie. W większości wypadków powinna ona być nawet nieco 

                                                 
1
 E.V. Bowden, J.H. Bowden  te zasady nazywają prawami ekonomicznymi, w: E.V. Bowden, J.H. Bowden, 

Ekonomia nauka zdrowego rozsądku, Wyd. Innowacja, Warszawa 2002.  
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wyższa, w przeciwnym razie nie byłby w stanie stworzyć rodziny, a ród tych robotników 

wymarłby w pierwszym pokoleniu. Z tego powodu nawet najniższa kategoria zwykłych 

robotników powinna zawsze zarabiać, co najmniej, dwa razy tyle, ile potrzebuje na swe 

własne utrzymanie, aby każdy był w stanie wychować dwoje dzieci”
2
.  

Powyższe stwierdzenia wskazują na konieczność prowadzenia systematycznych, 

kompleksowych badań dotyczących rynku pracy. Założenie to oznacza, że prowadzenie 

badań wyłącznie w mikroekonomicznych ujęciach jest niewłaściwe, gdyż nie pozwala 

zauważyć, że negatywne skutki procesów gospodarowania, objawiające się m.in. wysokim 

bezrobociem i wzrostem liczby biednych pracujących, są rezultatem przyjętego modelu 

gospodarczego i właśnie dlatego nie można ich analizować i rozwiązywać oddzielnie, tylko 

kompleksowo.  

W badaniach dotyczących wynagrodzeń, kompleksowość oznacza traktowanie 

poszczególnych elementów gospodarki jako spójnych składników systemu oraz nie 

ignorowanie ciągłości procesów gospodarowania. W pierwszej kolejności, ich celem powinna 

być identyfikacja podstawowych źródeł i społeczno – ekonomicznych skutków niskich płac. 

 

 

1. Konieczność eliminacji źródeł niskich płac pracowników najemnych w Polsce jako 

kraju UE 

Współczesny polski kapitalizm oparty na doktrynie neoliberalizmu stworzył jedynie 

demokrację fasadową (na okoliczność wyborów), a nie obywatelską, której podstawowymi 

zasadami są: wolność, równość i sprawiedliwość. Wskazuje na to nierozwiązanie dwóch 

podstawowych kwestii, na które zwracał uwagę już J.M. Keynes, pisząc „Dwiema 

najważniejszymi wadami systemu społeczno – ekonomicznego, w którym żyjemy, są 

niezdolność do realizowania pełnego zatrudnienia oraz dowolny i niesprawiedliwy podział 

bogactwa i dochodów”
3
. Te wady kapitalizmu widział też M. Kalecki i ostrzegał „Jeżeli 

kapitalizm będzie umiał dostosować się do pełnego zatrudnienia, będzie to znaczyć, że 

przeszedł on przez reformę. W przeciwnym przypadku okaże się systemem przestarzałym, 

który musi być wyrzucony na złom”
4
. 

Także i w sformułowaniach traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy (2004) 

i Traktatu Lizbońskiego (2007) stwierdza się m.in., że UE działa na rzecz trwałego rozwoju 

Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz społeczna gospodarka 

                                                 
2
 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1957, s. 386. 

3
 J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003, s. 483. 

4
 M. Kalecki, Kapitalizm, koniunktura, zatrudnienie, Dzieła t. 1, PWE, 1979, s. 706. 
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rynkowa o wysokiej konkurencyjności, zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu 

społecznego
5
. Z tego wynika, że zasady efektywności i sprawiedliwości społecznej nie mogą 

być traktowane w Polsce, jako kraju UE,  oddzielnie, tylko łącznie.  

Realizacja celów Wspólnoty jest obecnie w Polsce bardzo trudna, z uwagi na  

zignorowanie w prowadzonych procesach gospodarowania podstawowych zasad ekonomii, 

z których jasno wynika, że dochód pochodzi z produkcji dóbr zaspokajających potrzeby, co 

oznacza, że nie możemy płacić sobie więcej niż wytwarzamy. Jeżeli wszyscy chcemy 

zarabiać więcej, to wszyscy będziemy musieli wytwarzać więcej. Kierowanie się 

podstawowymi zasadami ekonomii oznacza też, że skutki niskiej wydajności pracy, niskiej 

jakości wyrobów i ich niekonkurencyjności, nie mogą być przenoszone wyłącznie na 

robotników, w postaci niskich wynagrodzeń. Skoro decyzje dotyczące co? jak? i dla kogo 

wytwarzać? podejmują menedżerowie, a administracja publiczna określa zasady 

funkcjonowania procesów gospodarowania, to i zatrudnieni na stanowiskach menedżerskich 

i w administracji publicznej powinni ponosić skutki swoich decyzji, co oznacza powiązanie 

także i ich wynagrodzeń z efektami ich pracy.  

Utrzymywanie niskich wynagrodzeń pracowników jest bardzo niebezpieczne, gdyż 

powoduje wpadnięcie kraju w swoistą pułapkę. Polega ona na tym, że kiedy występują niskie 

płace wewnętrzny popyt na dobra nie rośnie, a im niższy jest popyt, tym niższa jest 

produkcja, zatrudnienie i inwestycje, gdyż nie inwestuje się kiedy nie ma komu sprzedać 

wytworzonych produktów. Słabszy jest wtedy wzrost gospodarczy, mniejsze wpływy do 

budżetu z podatków, rośnie dług publiczny i bezrobocie. Udowodnił to już M. Kalecki,   

wykazując, że jeżeli kapitaliści podniosą swoją stopę zysku przez obniżkę płac, to 

doprowadzi to do zwielokrotnionego spadku dochodu
6
. Wtedy nawet obniżanie cen kredytów 

nie zachęca do pożyczania i inwestowania w produkcję dóbr. Z tego wynika, że kraje UE, 

chcąc wyjść z kryzysu, potrzebują nie strategii stawiającej na równoważenie budżetu, ale 

zwiększającej popyt, poprzez wzrost wynagrodzeń pracowników i zatrudnienia w sferze 

produkcji dóbr zaspokajających potrzeby społeczne. Za taką strategią opowiadają się już nie 

tylko czołowi światowi ekonomiści
7
, ale i niektórzy niemieccy politycy. Na przykład 

                                                 
5
 Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dz. Urz. UE C310, t. 47, 16 grudnia 2004; Dz. Urz. UE C 306, 

t. 50,  15 grudnia 2007. 
6
 M. Kalecki, Dzieła t.1, Kapitalizm, koniunktura i zatrudnienie, PWE Warszawa 1979. 

7
 J.E. Stiglitz, Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE, 

Warszawa, 2010, s. 69 – 71. 



 4 

P. Steinbruck stwierdza „to co powinniśmy zrobić, to zwiększyć siłę nabywczą Niemców, 

podnosząc place”
8
. 

Polscy przedsiębiorcy i politycy pułapki, dla kraju, tworzonej przez niskie płace nie 

zauważają, na co wskazuje akceptowanie „umów śmieciowych” i szeroko rozumianego 

elastycznego rynku pracy. Zachowują się tak jakby na rynku pracy istniała konkurencja 

doskonała i o sukcesie firmy decydowały niskie wynagrodzenia pracowników. O tym, że na 

rynku pracy nie istniała i nie może istnieć konkurencja doskonała już wiedział A. Smith
9
. Nie 

istnieje też oderwana od głównego celu korporacji, jakim jest pogoń za zyskiem, społeczna 

odpowiedzialność korporacji. Korporacje są zaprogramowane na realizację prywatnych 

interesów swoich właścicieli. Z ich obecnego mandatu prawnego wynika, że „Społeczna 

odpowiedzialność korporacji to oksymoron, tak samo jak związane z nią wyobrażenia, że po 

korporacjach, tak jak po instytucjach państwowych, można spodziewać się sprzyjania 

interesowi publicznemu. Korporacje mają tylko jeden obowiązek – sprzyjać interesowi 

własnemu i swoich właścicieli. Nie mają one możliwości, a ich kadra kierownicza uprawnień, 

aby kierować się autentycznym poczuciem odpowiedzialności względem społeczeństwa”
10

. 

W obecnych korporacjach, zarządzanych przez wynajętych menedżerów, posiadających 

anonimową i rozproszoną własność kapitału, nie istnieją już przedsiębiorcy typu H. Ford, 

który do 1916 roku jako właściciel i zarządzający fabryką, kierując się zasadą, że tylko 

wysoko wynagradzani pracownicy są zdolni do wysokiej wydajności pracy i wytwarzania 

wyrobów wysokiej jakości, płacił pracownikom o 30% więcej niż każdy z nich mógłby 

zarobić u innego pracodawcy
11

.  

Ocena dotychczasowych osiągnięć teorii i praktyki pokazuje, że aby osiągać wzrost 

i rozwój oraz zapewnić realizację podstawowych celów UE, jest niezbędne eliminowanie 

źródeł niskich płac w Polsce, jako kraju UE. 

 

 

2. Źródła i społeczno – ekonomiczne skutki niskich płac w Polsce, jako kraju UE, 

wynikające z kardynalnych błędów transformacji gospodarki 

Przeprowadzający transformację gospodarki polskiej uważali i wielu z nich (m.in. 

L. Balcerowicz, który jako minister finansów i wicepremier wdrażał „terapię szokową” ) 

nadal twierdzi, że istniał tylko wybór między prowadzącym do katastrofy socjalizmem (typu 

                                                 
8
 W. Smoczyński w rozmowie z P. Steinbruckiem, kandydatem SPD na kanclerza Niemiec, na temat: Niemcy 

nie są potworem Europy, „Polityka”,  n. 22 (2909), 27.05 – 4.06.2013, s. 45. 
9
 A. Smith, Badania nad natura i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1957, s. 386 – 38 

10
 J. Bakan, Korporacje. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, PWN, Warszawa 2006, s. 130. 

11
 J. Bakan , op. cit., s. 386 – 387. 
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radzieckiego) i dającym bogactwo, leseferystycznie rozumianym rynkiem, a także, że 

wszystkie niepowodzenia, w osiąganiu wzrostu, wynikają z  braku wolnych rynków i dlatego 

potrzebna jest tylko wola liberalizacji i prywatyzacji, natomiast pomoc państwa jest zbędna, 

gdyż opóźnia reformy. Dla takiej argumentacji, nawet zdaniem J. Sachsa (twórcy programu 

„terapii szokowej” dla Polski), „w żaden sposób nie da się znaleźć wsparcia w dowodach 

empirycznych, czy poprawnym rozumowaniu ekonomicznym”
12

. 

Ponieważ wdrożenie w Polsce programu „terapii szokowej” oznacza oparcie 

transformacji gospodarki na doktrynie neoliberalizmu a nie liberalizmu, wypada wyjaśnić, 

jakie są różnice pomiędzy tymi pojęciami, gdyż mylenie ich prowadzi do nie rozumienia 

zasad funkcjonowania współczesnych systemów gospodarczych, w tym systemów 

gospodarczych Unii Europejskiej. „Otóż liberalizm oznacza wolność, w tym wolność 

gospodarczą, swobodę wyboru, demokrację, pluralizm, prywatną własność, przedsiębiorczość 

i konkurencję. (…). „Liberalny” to postępowy, opowiadający się za wolnością, rynkową 

gospodarką i demokracją. (…). W amerykańskiej literaturze neoliberalizm najczęściej 

określany jest jako współczesny leseferyzm albo neokonserwatyzm. (…) Neoliberalizm 

należy też odróżniać od libertarianizmu i, idąc jeszcze dalej, anarchokapitalizmu. (…). 

Neoliberalizm jest bardziej niebezpieczny, gdyż jest wyrachowany i cyniczny, podczas gdy 

libertarianizm i anarchokapitalizm są przede wszystkim dogmatyczne oraz, mówiąc wprost, 

prymitywne”
13

. Wypada dodać, że dotychczas w żadnym kraju na świecie nie zbudowano 

systemu gospodarczego, który miałby cechy socjalizmu, gdyż socjalizm, jak to już w XIX 

wieku stwierdził Blank (1811 – 1882), i o czym od dawna wiedzą historycy myśli 

ekonomicznej, to taki system, w którym wszystkie jednostki mają pracę zapewniającą im 

słuszną płacę i obowiązuje zasada: od każdego według jego zdolności, każdemu według jego 

potrzeb
14

.  Analiza systemów gospodarczych pokazuje, że nie zbudowano też jednego 

systemu gospodarczego we wszystkich krajach tzw. gospodarki rynkowej
15

. Wprost 

przeciwnie. Współczesny kapitalizm ma różne oblicza. Wynika to stąd, że za podstawę 

realizowanej polityki gospodarczej różne kraje przyjmują różne doktryny ekonomiczne. 

Nawet w krajach UE, zdaniem B. Amble, nie występuje jeden system ekonomiczny, lecz 

cztery, a mianowicie: rynkowo – liberalny (w Wielkiej Brytanii i Irlandii), 

                                                 
12

 J. Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, s. 319. 
13

 G. W. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013, 

s.35. 
14

 H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, 2005, s.387. 
15

 T. Kowalik, Współczesne systemy gospodarcze. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wyd. Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.  
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socjaldemokratyczny (w krajach skandynawskich), kontynentalny (z dominacją niemiecką) 

oraz śródziemnomorski (patrymonialny)
16

.    

Transformując polską gospodarkę, według tzw. „terapii szokowej” (nazywanej w Polsce 

programem L. Balcerowicza), popełniono wiele kardynalnych błędów, mających negatywne 

skutki dla realizacji funkcji celu procesów gospodarowania (wynikających z konstytucji RP 

i UE), w tym negatywne skutki dla prawidłowego funkcjonowania rynku pracy, 

a mianowicie: doprowadzono w latach 1990 – 2005 do likwidacji prawie 5 milionów miejsc 

pracy, podczas gdy ludność w wieku produkcyjnym wzrosła o 2 miliony; obniżenia stopy 

zatrudnienia z 80% do 54%, wysokiego długotrwałego bezrobocia (12%) i wysokiego 

bezrobocia wśród młodzieży (35% - 40%)
17

. Poza tym doprowadzono do ukształtowania się 

płac pracowników na niskim poziomie i olbrzymich rozpiętości dochodów. Polska należy do 

krajów UE o najwyższych rozpiętościach dochodów.  

Przypomnienie kardynalnych błędów transformacji jest istotne, nie tylko z uwagi na 

identyfikację źródeł niskich płac pracowników w Polsce, ale i celem uwidocznienia, że 

istnieje ciągłość procesów gospodarowania i gospodarka jako system nie może funkcjonować 

dobrze (osiągać odpowiedniego wzrostu i rozwoju społeczno – gospodarczego), jeżeli nie 

funkcjonują właściwie wszystkie jej elementy, jak to słusznie stwierdził M. Levinson i zalecił 

patrzeć oczami podmiotów na gospodarkę jako system
18

. Kardynalne błędy transformacji 

dowodzą, że tych podstawowych zaleceń M. Levinsona w Polsce nie przestrzegano. 

Analizując proces transformacji polskiej gospodarki, jako pierwszy, kardynalny błąd, 

autorzy słusznie wymieniają brak długookresowej strategii rozwoju społeczno – 

gospodarczego kraju stanowiącej podstawę transformacji. Taka strategia, jako obligatoryjna 

dla kolejnych rządów, powinna powstać przed rozpoczęciem transformacji, jasno wskazywać 

cele gospodarowania, środki i metody ich realizacji, w gospodarce kraju (jako systemie) 

i poszczególnych jej podsystemach, a także społeczno – ekonomiczne skutki tego procesu. 

Transformując gospodarkę bez strategii zapewniającej społeczno – gospodarczy rozwój 

„Europa Wschodnia rzuciła się na oślep w demokrację”
19

, bez wiedzy do czego ta 

neoliberalna transformacja prowadzi i jakie będą jej długookresowe społeczno – ekonomiczne 

skutki. Prawdziwość tego sądu potwierdził, po dziesięciu latach transformacji, T. Mazowiecki 

(premier pierwszego tzw. niekomunistycznego rządu) na Uniwersytecie Warszawskim, 

                                                 
16

 B. Amble, The Diversity of Modern Capitalism, Oxford 2003. 
17

 T. Kowalik, WWW.Polska transformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 

2009, s. 6.  
18

 M. Levinson, Nie tylko rynek, PWN, Warszawa 1990. 
19

 J. Sachs, op. cit., s. 313. 
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mówiąc „Gdybym wiedział, że bezrobocie wzrośnie do 19%, długo bym się zastanawiał nad 

decyzjami o transformacji gospodarczej”
20

. Z tej wypowiedzi oraz ustaleń „Okrągłego Stołu” 

wynika, że zakładano „wprowadzenie gospodarki opartej na zasadach kooperacyjnych, 

socjaldemokratycznych, zapowiadających gospodarkę mieszaną, z dużą partycypacją 

pracowniczą i polityką pełnego zatrudnienia, co zbliżałoby do rozwiązań austriackich 

i szwedzkich”
21

.  

Skutkiem braku polityki pozbawionej jasnej pro rozwojowej strategii, jako podstawy 

transformacji, powstała w Polsce gospodarka zależna, skazana na rolę poddostawcy, 

pozbawiona zaplecza naukowo – badawczego firm, przyciągająca głównie takie inwestycje, 

dla których najważniejsza jest tania siła robocza. Jesteśmy znani w meblarstwie, produkcji 

okien dachowych, tapicerce samochodowej, ale to nie jest produkcja dla pokolenia, w którym 

normą byłoby tworzenie gospodarki opartej na wiedzy. Polska, jak to pokazuje H. Ratajczak, 

pod względem udziału wydatków na innowacje w PKB jest na jednym z ostatnich miejsc 

w Europie (gorzej niż w Polsce jest tylko w Bułgarii, Rumunii, na Malcie i Cyprze). Na 

początku transformacji przeznaczano w Polsce na naukę 0,76% PKB, rząd J.K. Bieleckiego 

i L. Balcerowicza w 1991 roku obniżył te środki do 0,48% PKB, a w 2013 roku przeznaczono 

na naukę 6 miliardów złotych, co stanowi tylko 0,44% PKB, podczas gdy budżet 

Ministerstwa Obrony Narodowej w 2013 roku wynosi 31,17 miliardów złotych. Z tego 

wynika, że mamy inne priorytety niż rozwinięte kraje UE, gdzie przeznacza się na badania 

naukowe, od wielu już lat, ponad 2% PKB. Pozytywnym tego przykładem jest chociażby 

Francja, gdzie w ostatnich kilku latach przeznaczono 40 miliardów euro na budowę pięciu 

supernowoczesnych centrów naukowo – badawczych sprzężonych z nowoczesną gospodarką. 

Politycy francuscy, jak widać, rozumieją rozwój gospodarki opartej na wiedzy i chcą w tym 

uczestniczyć. W przeciwieństwie chociażby do polityków francuskich polscy wpływowi 

politycy chcą przeznaczyć specjalne środki, w wysokości 130 miliardów złotych, nie na 

centra naukowo – badawcze, ale na zbrojenia
22

. Jeżeli polski rząd znacząco nie zwiększy 

wydatków na naukę, nie będzie konsekwentnie wspierał rozwoju branż o większej 

innowacyjności i powstawania rodzimych dużych firm posiadających własne zaplecze 

naukowo - badawcze, to gospodarka ugrzęźnie w mało rentownych imitacjach, z rekordowo 

długim czasem pracy i niskimi płacami, a kraj znajdzie się w trudnej do wyjścia pułapce. 

Zwiększenie w Polsce wydatków rządowych na badania naukowe ukierunkowane na 

                                                 
20

 T. Kowalik, op. cit., s. 6 – 7.  
21

 T. Kowalik, op. cit., s. 51 
22

 H. Ratajczak, Armia cenniejsza niż myślenie, „Przegląd”, 15 – 21. 07. 2013, s. 32 – 34. 
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innowacje jest niezbędne, gdyż w Polsce nie istnieją rodzime duże firmy, jak ma to miejsce 

w krajach 15. UE, posiadające własne zaplecze naukowo – badawcze.  

Drugim kardynalnym błędem transformacji, prowadzonej według tzw. planu 

Balcerowicza było uznanie wolnego rynku i liberalizacji rynków kapitałowych za 

fundamentalne zasady, na których należało oprzeć polską gospodarkę. Oparcie transformacji 

na tych zasadach wskazuje, że polscy neoliberałowie (dokonujący transformacji) to utopiści, 

łudzący siebie i społeczeństwo, że może istnieć wolny rynek i konkurencja doskonała, 

w czasach globalizmu, kiedy współczesny kapitalizm jest zdominowany przez wielkie 

korporacje. Na przebieg i społeczno – ekonomiczne skutki transformacji miało też wpływ 

błędne twierdzenie o niemożliwości pogodzenia większej równości dochodowej i płacowej 

z efektywnością. Tezę, że kapitalistyczne państwo socjalne jest efektywniejsze niż kierujące 

się doktryną neoliberalizmu, potwierdzają dane empiryczne dotyczące wzrostu 

gospodarczego, bezrobocia i wynagrodzeń w krajach o egalitarnych społeczeństwach. 

Pokazują to od dawna takie kraje jak: Szwecja, Dania, Finlandia, Japonia (gdzie po drugiej 

wojnie światowej wprowadzono socjalliberalny kodeks pracy), Korea Południowa, a także 

kraje Europy Zachodniej, które w okresie po II wojnie światowej do połowy lat 70. XX w., 

oparły swoje gospodarki na keynesizmie. Właśnie wtedy kraje Europy Zachodniej nie tylko 

nie odnotowały kryzysów, ale i posiadały prawie zerowe bezrobocie (w RFN wynosiło ono 

w latach 60. XX w. tylko 0,5%, a w 1973 roku 0,9%), wysoki wzrost gospodarczy (w RFN 

wynosił on w l. 60. – 70. XX w. przeciętnie 4,9% PKB) i niskie rozpiętości dochodów 

(wynagrodzenia menedżerów były wyższe od wynagrodzeń pracowników, zatrudnionych 

w tym samym zakładzie, 2,5 – 4 razy), podczas gdy w USA, które swój system gospodarczy 

oparły na doktrynie liberalizmu rynkowego, wzrost gospodarczy wyniósł w tym okresie tylko 

2,2% PKB, oficjalne bezrobocie w USA było, co najmniej, sześciokrotnie wyższe niż w RFN 

i godzinowa stawka płac w RFN wynosiła 31,78 USD, a w USA tylko 17,74 USD. Poza tym 

w USA wynagrodzenia aż 27% ogółu zatrudnionych kształtowały się poniżej oficjalnej 

granicy ubóstwa
23

. Powrót krajów Europy Zachodniej do liberalizmu rynkowego znowu 

wprowadził je w cykliczne kryzysy, masowe bezrobocie i olbrzymie, nieuzasadnione 

wkładem pracy w wytwarzanie dóbr rynkowych, rozpiętości dochodów (200 a nawet i 500 

krotne). Problemy te występują też w Polsce, gdzie dokonana podczas transformacji 

„bezprecedensowa w czasie pokoju rewolucja w dochodach zmieniła strukturę społeczną – 

zapoczątkowała tworzenie ładu społecznego metodą pierwotnej akumulacji kapitału. 

                                                 
23

 O. Gedymin, Kapitalizm niemiecki. Szkice o genezie, rozwoju i teraźniejszości, Wyższa Szkoła Finansów 

i Zarządzania, Białystok 2002. 
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W Polsce w bezprecedensowo szybkim tempie wzrosła liczba osób żyjących w skrajnej nędzy 

(z 4,3%  do 12%). (…). Kontynuowana przez kolejne rządy bierność wobec tych procesów, 

a zwłaszcza podatkowe sprzyjanie bogatym jest skandalem i hańbą”
24

.  

Transformując polską gospodarkę, według tzw. terapii szokowej”, zmian dokonywano 

zgodnie z interesami nowej klasy posiadającej. Jako beneficjentów transformacji polskiej 

gospodarki wymienia się obok menedżerów i indywidualnych posiadaczy fortun, dwie 

dodatkowe grupy społeczne, tj. ludzi władzy politycznej i administracji państwowej oraz 

drobną burżuazję, której podstawą jest small business. Skutkiem tego polska odmiana 

kapitalizmu, jak to udowodnił D. Ost, nie spełnia minimalnych kryteriów demokratyczno – 

liberalnych
25

. Polska, w przeciwieństwie do  większości krajów UE, w tym chociażby Czech 

i Słowenii, jest zaliczana do krajów o wadliwej a nie pełnej demokracji, jak to pokazuje 

wskaźnik demokracji (DI – Demokracy Index)
26

.  

Realizując w Polsce bezkrytycznie program „terapii szokowej” i tworząc system 

gospodarczy oparty na doktrynie neoliberalizmu szukano wsparcia w poglądach ekonomistów 

liberalnych, chociaż nie znajdowało to merytorycznego uzasadnienia. Znamiennym tego 

przykładem jest Z. Gilowska (minister finansów i wicepremier w rządzie PIS), która bardzo 

często niesłusznie powoływała się na F.A. von Hayeka, gdyż to właśnie nie kto inny ale 

Hayek przestrzegał polityków, w związku z przechodzeniem od gospodarki wojennej do 

rynkowej, pisząc m.in.: „Jakkolwiek bardzo by sobie nie życzyć szybkiego powrotu do wolnej 

gospodarki, nie może to oznaczać usunięcia wszystkich wojennych ograniczeń za jednym 

zamachem. Nic bardziej nie skompromitowałoby systemu wolnej przedsiębiorczości niż 

gwałtowna dyslokacja oraz niestabilność, jaką działania takie mogłyby spowodować. 

Problemem jest to, jaki typ systemu powinien być przekształcony w trwałą strukturę 

w wyniku dokładnie przemyślanej polityki stopniowego zmniejszania kontroli, co musiałoby 

zostać rozciągnięte na lata. (…). Jedyną rzeczą, której współczesna demokracja nie zniesie 

bez załamania się, jest konieczność istotnego obniżenia poziomu życia w czasie pokoju”
27

. 

Dla uzasadnienia celowości zamieszczenia tego cytatu wypada wyjaśnić, że kraje Europy 

Środkowo – Wschodniej, przed transformacją, miały wiele cech gospodarek wojennych, a nie 

socjalistycznych. Główna ich wada (m.in. zdaniem Berlinera) nie tkwiła w formie własności, 

jak to polscy politycy i neoliberalni ekonomiści (m.in. L. Balcerowicz) uważali, lecz w braku 

realnych cen, co uniemożliwiało firmom podejmowanie racjonalnych decyzji; a także 

                                                 
24

 T. Kowalik, op. cit., s. 25 – 26. 
25

 D. Ost, Klęska”Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2007, s. 33 – 34. 
26

 http://www.economist.com/media/pdf/Democracy_Index 2010_v3.pdf 
27

 F. A. von Hayek, Droga do zniewolenia, Kraków 1966, s. 210 – 211. 
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w planowaniu w jednostkach fizycznych, w monopolu handlu zagranicznego, 

w centralistycznej formie zarządzania oraz w zbiurokratyzowanym systemie alokacji 

inwestycji
28

.  

Kardynalnym błędem transformacji była też naiwna wiara, że instytucje odpowiadające 

potrzebom gospodarki rynkowej mogą powstać w krótkim czasie i sprawnie funkcjonować, 

chociaż już na początku transformacji J. Drewnowski, ekonomista dobrze znający realia 

gospodarki rynkowej, zalecał powolne zmiany
29

.  

Nie mniej istotnym, dla ukształtowania się w Polsce olbrzymich rozpiętości dochodów 

i niskich płac pracowników, kardynalnym błędem transformacji była nieprzygotowana 

merytorycznie i źle przeprowadzona prywatyzacja oraz celowe zniszczenie PGR, które, jak to 

słusznie stwierdził G.W. Kołodko, można było przekształcić w wielkotowarowe spółki 

pracownicze i kapitalistyczne formy
30

. Proces prywatyzacji polegał na wyzbywaniu się 

majątku narodowego. Prowadzony był bez odpowiedniego aktu prawnego, tzn. takiej ustawy, 

która jasno określałaby zasady, kierunki prywatyzacji oraz zakres zachowania kontroli 

państwa nad strategicznymi strukturami gospodarczo – finansowymi, a tym samym 

zabezpieczała interesy państwa i społeczeństwa w tym procesie. Żadna z ekip 

parlamentarnych i rządowych nawet nie podjęła próby stworzenia takiej ustawy. Rażącym 

przykładem nie zabezpieczenia interesów społeczeństwa, wręcz niegodziwością, była 

sprzedaż, po żenująco niskich cenach, zakładowych mieszkań pracowniczych wraz 

z przedsiębiorstwami. Mieszkania te powinny być przekazane pracownikom, gdyż nie kto 

inny, ale oni je zbudowali, kosztem niższych wynagrodzeń i niższych wypłat z zysków. 

Przebieg prywatyzacji pokazuje, że instytucje rządowe koncentrowały się głównie na szybkim 

jej przeprowadzeniu, w drodze wyprzedaży najlepszych polskich przedsiębiorstw kapitałowi 

zagranicznemu. Sprzedając przedsiębiorstwa państwowe znacznie częściej występowały 

w roli likwidatora majątku narodowego niż organizatora, takiego przebiegu tego procesu, aby 

zapewnił on tworzenie w Polsce trwałych, konkurencyjnych podmiotów gospodarczych. 

„Jednym z klasycznych przykładów patologicznej wyprzedaży polskiego dorobku 

materialnego jest prywatyzacja Zakładów Produkcji Papieru i Celulozy w Kwidzynie. Były 

one jedną z licznych inwestycji zaplanowanych w okresie rządów E. Gierka, ukończoną 

jednak w latach 80. XX w. Najnowocześniejsze, podstawowe dla produkcji maszyny 

zakupiono pod koniec lat 70. za 400 milionów dolarów amerykańskich w Kanadzie. Drugie 

                                                 
28

 T. Kowalik, op. cit.,  s. 147. 
29

 J. Drewnowski, Ku demokracji i gospodarce rynkowej. Tezy o zasadach transformacji, „Ekonomista” 1995, n. 

1 – 2,  s. 69 – 73. 
30

 G.W. Kołodko, Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010, s. 67. 
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tyle kosztował wykup terenu pod fabrykę, budowa budynków, infrastruktury i systemu 

wodościekowego. Zakłady wytwarzały połowę papieru gazetowego w Polsce i były 

największym w Europie producentem celulozy. Zatrudniały 3600 pracowników. Zostały 

kupione w 1990 roku przez amerykański koncern International Paper Group INC na zasadzie: 

80% akcji za 120 milionów dolarów i paroletnie zwolnienie z podatku uzyskuje amerykański 

nabywca, a 20% akcji zawłaszcza załoga. Jak się później okazało, wartość zwolnienia 

podatkowego osiągnęła kwotę 142 milionów dolarów. Usatysfakcjonowany dyrektor do 

spraw rozwoju International Paper Group INC, C.C. Elary, udzielił w trzy lata później, w roku 

1993, wywiadu dla „Journal of Business Strategy” (No. March – April) oświadczając: Cena 

była na takim poziomie, iż wierzymy, że będziemy mieli atrakcyjny dochód. (…). Rząd polski 

wydał prawdopodobnie trzy do czterech razy tyle na zbudowanie fabryki i dzisiaj byłaby ona 

w zasadzie nie do zastąpienia za nawet zbliżoną cenę nigdzie na świecie. Ta fabryka jest 

w całości nowoczesna, zaprojektowana według całkowicie nowoczesnych wzorów 

zachodnich. Mieści się ona we wszystkich standardach, jakich oczekiwalibyśmy od każdej 

fabryki na świecie”
31

.  

Wyprzedając narodowy majątek nie zauważano, że w rozwiniętych krajach gospodarki 

rynkowej funkcjonują, na zasadach równoprawności, podmioty gospodarcze sektora 

prywatnego, państwowego, spółdzielczego i komunalnego. Poza tym ignorowano 

potwierdzone doświadczalnie fakty (nawet z okresu Polski międzywojennej), że nie forma 

własności, ale sposób zarządzania decyduje o efektywności przedsiębiorstwa. Tezę, że nie 

forma własności a sposób zarządzania decyduje o sukcesie, potwierdza nawet dwumilionowa 

Słowenia, która kapitałowi zagranicznemu sprzedała zaledwie 10% - 15% banków 

i przedsiębiorstw i obecnie ma prawie dwukrotnie większy niż Polska dochód narodowy na 

mieszkańca, walutę UE (euro), a także posiada w Polsce ponad 40 zakładów 

 przedstawicielstw biznesowych
32

.  

Oceniając polską prywatyzację wypada dodać, że ma rację S. Dunin – Wąsowicz 

(znawca strategii ponadnarodowych korporacji), stwierdzając „zachodnie korporacje, 

uczestnicząc w prywatyzacji polskich przedsiębiorstw, wykorzystały brak doświadczenia 

i umiejętności polskich polityków, wskutek czego rynki w Polsce zostały już w większości 

podzielone pomiędzy globalne koncerny określające strategię rozwoju produktów i usług, 

kanały dystrybucji i ceny”
33

. Polska gospodarka została przekształcona w gospodarkę 

                                                 
31

 W. Kieżun, Patologia transformacji,  Poltext, Warszawa 2012, s. 140 – 141. 
32

 K. Zaręba, Prywatyzacyjne bezprawie, „Przegląd”, 1 marca 2009, s. 50. 
33

 S. Dunin-Wąsowicz, Blaski i cienie gospodarki oddziałów, „Rzeczpospolita”, 29 – 30 września 2001. 
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oddziałów (subsydiary economy), zepchnięta do roli poddostawcy
34

. Udział importu 

w wysokości 56% sprzedaży na rynku wewnętrznym stawia Polskę wśród krajów 

o relatywnie najwyższej penetracji importowej w Europie. Słaba pozycja przemysłów 

wysokiej techniki i innych nośników gospodarki opartej na wiedzy oznacza dominację 

procesów imitacyjnych oraz niedorozwój sektora zdolnego do konkurencji w zakresie 

innowacji
35

. Przebieg procesu prywatyzacji w Polsce pokazał, że niekontrolowany napływ 

kapitału zagranicznego i  całkowite otwarcie gospodarki na wszelkie inwestycje zagraniczne 

nie zapewnia dobrobytu społeczeństwu i źle służy rozwojowi kraju. Zamiast szybko i po 

bardzo niskich cenach sprzedawać przedsiębiorstwa państwowe kapitałowi zagranicznemu 

i zwalniać nabywców zagranicznych, na okres 5 – 8 lat, z podatków, należało je 

skomercjalizować i poddać tym samym regułom, jak firmy prywatne.  

Kardynalne błędy polskiej prywatyzacji pokazuje J. Tittenbrun, demaskując przy tym 

trzy główne mity zmiany form własności, a mianowicie: 

1. Mit modernizacji i innowacji polskiej gospodarki poprzez procesy prywatyzacyjne. 

Dane empiryczne pokazują, że większość firm zagranicznych przeznaczała w Polsce  na 

badania i rozwój przedsiębiorstw mniej niż 1% swoich przychodów. Firmy zagraniczne 

w sprywatyzowanych (sprzedanych kapitałowi zagranicznemu) przedsiębiorstwach na ogół 

likwidowały w Polsce zaplecze badawczo – rozwojowe i nie tworzyły nowego. Skutkiem tego 

gospodarka polska staje się manufakturą Europy i może konkurować jedynie niskimi 

kosztami pracy i niskimi cenami wytwarzanych wyrobów; 

2. Mit uzdrawiania przez prywatyzację słabych firm i poprawa zarządzania nimi. To 

twierdzenie jest również nieprawdziwe, bo zazwyczaj sprzedawano najlepsze i najbardziej 

rentowne firmy; 

3. Mit zagwarantowania przez prywatyzację dostępu do nowych technologii i dalszego 

rozwoju firm. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych dostarcza dowodów odwrotnych. 

Przykładem tego jest chociażby przejęte przez Siemensa i następnie zniszczone wrocławskie 

Elwro, a był to jeden z najbardziej nowoczesnych zakładów w Polsce
36

.  

Wyszczególnione główne mity zmiany form własności uwidoczniają, że kardynalnym 

błędem transformacji jest brak odpowiedniej polityki w stosunku do kapitału zagranicznego, 

a mianowicie nie wyznaczenie struktur i rodzajów produkcji, do których kapitał zagraniczny 

powinien wchodzić oraz nie ukierunkowanie go na nowe inwestycje, zapewniające tworzenie 

                                                 
34

 S. Dunin-Wąsowicz, Komplikacje pooperacyjne, „Rzeczpospolita”, 8 – 9 grudnia 2001. 
35

 A. Karpiński, Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989 – 2003 – 2025, SGH, Warszawa 

2009, s. 233 – 234. 
36

 J. Tittenbrun, Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, t. 1 – 4, Poznań 2007. 
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i wdrażania innowacji, a tym samym tworzenie podstaw dla realizacji  zrównoważonego 

rozwoju i spójności społeczno – ekonomicznej. Przed chaotycznym napływem inwestycji do 

krajów słabiej rozwiniętych i posiadających niewykorzystane czynniki produkcji, w tym 

kapitał ludzki, ostrzegali już Michał Kalecki i Ignacy Sachs, stwierdzając, że „do inwestycji 

zagranicznych nie należy podchodzić z doktrynerskiego stanowiska, przyjmującego, że 

inwestycje prywatnego kapitału obcego są z założenia racjonalne i potrzebne”
37

. Wiązanie 

nadziei z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ) okazało się całkowicie 

nieuzasadnione i naiwne, gdyż po 20 latach transformacji polskiej gospodarki inwestycje 

zagraniczne w nowoczesne gałęzie przemysłu stanowiły tylko 4% ogólnej ich wartości. 

Niezwykle utrudniającym realizację w Polsce zrównoważonego rozwoju, kardynalnym 

błędem transformacji, była sprzedaż (w ponad 80%) polskich banków państwowych 

kapitałowi zagranicznemu, w dodatku za cenę ich nieruchomości, a także prowadzenie przez 

NBP restrykcyjnej polityki pieniężnej i oparcie kursu złotówki na dolarze amerykańskim, 

a nie na koszyku walut. Przykład Argentyny, gdzie po prywatyzacji banków wysechł strumień 

dopływu kapitału finansowego (z banków) do przedsiębiorstw, nie stanowił dla Polski 

żadnego ostrzeżenia. Sprzedaż banków argumentowano w Polsce bezpieczeństwem wkładów. 

Ten argument jest mało przekonywujący, jak to pokazały kryzysy l. 90. XX wieku i obecny. 

Sprzedając polskie banki kapitałowi zagranicznemu nie zwracano uwagi na duży wzrost cen 

kredytów i trudną ich dostępność, co powoduje, że wiele projektów inwestycyjnych, mimo 

ich racjonalności, nie może być sfinansowanych. Sprzedaż banków kapitałowi zagranicznemu 

niewątpliwie doprowadziła do wystąpienia w Polsce bariery finansowej i inwestycyjnej. 

Szczególnie mocno jest odczuwany, przez podmioty gospodarcze, brak systematycznego 

dopływu kapitału finansowego z systemu bankowego, po cenach analogicznych do 

występujących chociażby w krajach 15. UE, nie mówiąc o Chinach, które z racji posiadania 

własnego pieniądza i banków państwowych, odnotowują przez ostatnie ponad trzydzieści lat 

wysoki wzrost gospodarczy. Sprzedając polskie banki państwowe kapitałowi zagranicznemu 

zabrakło świadomości, że nawet najlepiej wyposażone w kapitał rzeczowy i ludzki 

przedsiębiorstwo okaże się w krótkim czasie martwe, gdy zabraknie środków finansowych 

(odpowiednich kredytów z systemu bankowego) na utrzymanie jego w ruchu. Sprzedając 

banki kapitałowi zagranicznemu Polska, w przeciwieństwie chociażby do małej Słowenii 

(gdzie udział kapitału zagranicznego w systemie bankowym wynosi tylko ok. 10%), 

całkowicie uzależniła się od zagranicznego kapitału finansowego i podporządkowała się jego 
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wymogom. Skutkiem tego obniżył się poziom życia większości mieszkańców kraju 

i postępuje proces dewastacji ekonomiczno – finansowej państwa, na co wskazuje olbrzymi 

i wciąż narastający dług publiczny, wywołujący presję na pilną wyprzedaż pozostałego 

jeszcze majątku narodowego. Wysokie ceny kredytów w funkcjonujących w Polsce filiach 

banków zagranicznych i trudna ich dostępność nie tylko istotnie ograniczają szeroko 

rozumiane inwestycje i tworzenie miejsc pracy, ale i powodują szybki wzrost zadłużenia 

ludności. Na koniec 2010 roku wynosiło ono 450 mld. zł.
38

 i nadal szybko rośnie, w dużym 

stopniu na skutek braku tanich kredytów z systemu bankowego i konieczności korzystania z 

różnych lichwiarskich pożyczek oraz zmienności kursów obcych walut, zwłaszcza 

szwajcarskiego franka. 

Wyszczególnione powyżej kardynalne błędy transformacji uwidoczniają, jak ważne 

znaczenie dla realizacji celów procesów gospodarowania ma doktryna ekonomiczna, 

stanowiąca podstawę systemu gospodarczego i realizowanej w kraju polityki gospodarczej. 

Wskazują też do czego prowadzi zignorowanie ciągłości procesów gospodarowania 

i niszczenie dorobku materialnego poprzednich pokoleń. Poza tym dowodzą, że oparcie 

procesów gospodarowania na sprzecznych z rzeczywistością założeniach musi prowadzić do 

złych wyników. Pokazują też do czego prowadzi sprawowanie władzy przez polityków nie 

mających odpowiedniej wiedzy o funkcjonowaniu współczesnej gospodarki rynkowej oraz 

odpowiedniego doświadczenia zawodowego w procesach gospodarowania, którymi jako 

sprawującym władzę przychodzi im zarządzać. Brak odpowiednich, do pełnionych funkcji, 

kwalifikacji i doświadczenia zawodowego powoduje, że tacy politycy słuchają, jak to mawiał 

M. Kalecki, ekonomistów poprzedniego pokolenia. Tymi ekonomistami poprzedniego 

pokolenia są polscy neoliberałowie, głoszący dziewiętnastowieczne, nie przystające do 

realiów współczesnej, zmonopolizowanej i zglobalizowanej gospodarki, teorie wolnego, 

samoregulującego się rynku i doskonałej konkurencji. Wolny rynek i doskonała konkurencja, 

jak to od dawna wiadomo, jeżeli w ogóle istniały, to wyłącznie na początku kapitalizmu, gdyż 

bardzo szybko pojawiły się monopole. Poza tym ze znanego, od dawna, podejścia 

keynesowskiego, sprawdzonego też empirycznie, wynika, że rynki znajdują się jedynie 

przypadkowo w stanie równowagi i dlatego oprócz rynku potrzebne jest sprawne państwo, to 

znaczy takie, które jest zdolne do trafnej oceny sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarka 

i społeczeństwo; któremu nie brakuje perspektywy, miary celów i rozporządzalnych środków, 

a także umiejętności korygowania, w porę, błędów rynku. Nie można rozbudowywać 
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administracji państwa do mamucich rozmiarów, jak to ma miejsce w Polsce (450 tys. 

zatrudnionych w administracji publicznej) i równocześnie ograniczać, w myśl głoszonego 

przez neoliberalnych polityków hasła „ręce precz od gospodarki”, społeczno – 

ekonomicznych funkcji państwa. Wielkość zatrudnienia w administracji państwa powinna 

ściśle wynikać z funkcji państwa na rzecz społeczeństwa. 

 

 

3. Podstawowe źródła i społeczno – ekonomiczne skutki niskich płac w Polsce, jako 

kraju UE, wynikające ze zignorowania podstawowych zasad ekonomii i oparcia 

procesów gospodarowania na doktrynie neoliberalizmu 

Współczesny zmonopolizowany kapitalizm, oparty na doktrynie neoliberalizmu, nie 

rozwiązał dwóch podstawowych kwestii, jakimi są pełne zatrudnienie oraz dowolny 

i niesprawiedliwy podział bogactwa i dochodów. Niezdolność współczesnego neoliberalnego 

kapitalizmu do rozwiązania tych problemów, objawiająca się wysokim bezrobociem, 

wykluczeniem społecznym i pauperyzacją społeczeństwa jest, jak to już stwierdzono, 

skutkiem zignorowania podstawowych zasad ekonomii, głoszących, że dobrobyt 

społeczeństwa pochodzi z pracy i produkcji dóbr materialnych oraz nie ma niczego takiego 

jak darmowy obiad. Niektórzy ekonomiści, mając na uwadze wagę tych zasad, nazywają je 

nawet prawami ekonomicznymi
39

.  

Skutkiem zignorowania tych podstawowych zasad, czy też praw ekonomii, jest spadek 

zainteresowania, najpierw w USA, a następnie i w innych krajach, zatrudnianiem kapitału 

finansowego w sferze produkcji dóbr zaspokajających potrzeby społeczne i uczynieniem 

z niego pieniądza poszukującego zysku na rynkach kapitałowych. Doprowadziło to do 

powstania „kapitalizmu kasyna”
40

, nazywanego też „kapitalizmem giełdowym”, w którym 

banki, giełdy i rynki finansowe wyalienowały się z gospodarki jako systemu złożonego 

z odpowiednich (służących rozwojowi społeczno – gospodarczemu krajów) elementów i nie 

pełnią już typowo usługowych funkcji,  jakie powinny i do jakich były powołane. Ich funkcje 

rozrosły się i system finansowy urósł do roli samodzielnego ogniwa gospodarki. Gra 

giełdowa, a nie produkcja dóbr materialnych, stała się sposobem pomnażania kapitału,  

„finanse finansują przede wszystkim finanse”
41

. Uzyskuje się duże dochody bez uczestnictwa 

w wytwarzaniu dóbr zaspokajających potrzeby, co oznacza czerpanie korzyści z tzw. 

darmowego obiadu, kierowanie się zasadą maksymalizacji efektu finansowego, a nie wzrostu 
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wydajności czy produktywności. Stało się nieważne, czy przedsiębiorstwo, w które inwestuje 

się na rynkach kapitałowych, wypracowuje zyski. Ważne jest jedynie, aby jego akcje szybko 

sprzedać z zyskiem. Oznacza to, że rynki finansowe przede wszystkim służą do gier 

spekulacyjnych, a nie rozwoju gospodarczego krajów i narzucają krajom świata nietrwałość. 

Bardzo ważna stała się mistyka zarządzania ryzykiem a nie gospodarką jako systemem i jej 

elementami. Potwierdzają to dane z ostatniego, opublikowanego raportu Klubu Rzymskiego 

„Money and Sustainabilitry – The Missing Link”, z których wynika, że ponad 95% obrotów 

na rynkach finansowych nie ma nic wspólnego z gospodarką i jest czystą spekulacją
42

. Mimo 

to politycy, jak to pokazują antykryzysowe działania w USA i krajach UE, zachowują się tak 

jakby nie byli świadomi, że rynek bez pracy i inwestycji w produkcję dóbr zaspokajających 

potrzeby, to ekonomiczny absurd, a także, że wzrost PKB nie jest celem gospodarowania, 

tylko rozwój społeczno – gospodarczy kraju i wzrost dobrobytu ogółu mieszkańców. 

W gospodarkach, których funkcją celu jest stały wzrost dobrobytu mieszkańców, a taki 

cel deklaruje UE, wynagrodzenia wszystkich uczestników procesów gospodarowania 

powinny być wiązane z efektami ich pracy i wynikami podmiotów wytwarzających dobra 

zaspokajające potrzeby mieszkańców kraju. Poza tym najniższe wynagrodzenia pracowników 

powinny być ustalane na poziomie, co najmniej, płacy godziwej, która według ustaleń 

Komitetu Ekspertów Rady Europy powinna wynosić 68% przeciętnej płacy w skali 

gospodarki kraju. W Polsce w całym okresie transformacji płaca minimalna miesięczna brutto 

stanowiła 31% - 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a w większości krajów 

Wspólnoty nie spada poniżej 50% przeciętnej płacy w gospodarce kraju
43

. Niskich 

wynagrodzeń pracowników, w tym niskich płac minimalnych, w Polsce nie uzasadniają ani 

koszty pracy, ani czas pracy, ani też wydajność pracy. Wprost przeciwnie. W Polsce koszty 

pracy, na tle krajów UE, nie są wysokie, czas pracy należy do najdłuższych i wydajność 

w przemyśle jest porównywalna z krajami 15.UE. Na przykład koszty pracy w Polsce są 

ponad pięciokrotnie niższe niż w Belgii. Tylko niektóre nowe kraje UE, a mianowicie 

Bułgaria, Łotwa, Litwa i Rumunia, mają niższe koszty pracy niż Polska.  

Analizując poziom wynagrodzeń, w tym płac minimalnych w Polsce na tle krajów UE, 

należy porównywać nie poziom płac brutto, ale netto, czyli po potraceniu podatków od 

dochodów osób fizycznych. Porównywanie płac netto jest właściwe z uwagi na duże 

zróżnicowanie systemów podatkowych krajów Wspólnoty. To zróżnicowanie wyraża się 
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w występowaniu w krajach 15. UE stosunkowo dużej, w porównaniu z nowymi krajami UE, 

liczby progów podatkowych (np. w Luksemburgu 17, w Belgii i Francji 5), progresywnym 

opodatkowaniu dochodów (z wysokimi stawkami podatkowymi od wysokich dochodów 

i niskimi od niskich dochodów) oraz rozbudowanym systemie ulg podatkowych, co 

powoduje, że osoby o niskich dochodach w ogóle podatku nie płacą. Najczęstszymi ulgami 

są: ulgi dla młodych małżeństw, osób niepełnosprawnych, osób samotnie wychowujących 

dzieci, osób starych, osób pozostających przed rozpoczęciem pracy dłużej niż rok 

bezrobotnymi. W przeciwieństwie do krajów 15.UE nowe kraje Wspólnoty cechuje mała 

liczba progów, zbyt niskie dochody objęte zerową stawka podatku, relatywnie wysokie stopy 

podatkowe od niskich dochodów i niskie od wysokich dochodów, a nawet, niezgodny 

z zasadą sprawiedliwości,  podatek liniowy, w takich krajach jak Bułgaria, Czechy, Estonia, 

Łotwa, Rumunia, Węgry i Słowacja
44

.  

Chociaż zalety podatków progresywnych podkreśla wielu polskich ekonomistów (m.in. 

A. Krajewska
45

), w polskim systemie podatkowym od dochodów osób fizycznych występują 

tylko dwie stawki podatkowe (18% i 32%), co oznacza ignorowanie zasady sprawiedliwości, 

uznawanej od dawna za jedną z podstawowych zasad ekonomicznie dobrego podatku,. Do jej 

stosowania przekonywali już pierwsi liberałowie A. Smith i J.S. Mill. Zdaniem A. Smitha: 

„Poddani każdego państwa powinni przyczyniać się do utrzymania rządu w jak najściślejszym 

stosunku do ich możliwości”
46

. Podobny pogląd wyraził też J.S. Mill, pisząc: „nie można 

żądać na cele publiczne na przykład 10% od dochodu człowieka zamożnego i od żyjącego w 

nędzy, gdyż wymagana ofiara od tego ostatniego byłaby nie tylko większa niż nałożona na 

pierwszego, lecz z nią całkowicie nieporównywalna, ponieważ pozbawia go środków 

zapewniających egzystencję. Podatek powinien być płacony od pewnego – zwolnionego 

z opodatkowania – ustalonego minimum, które jest konieczne dla zaopatrzenia w to, co 

potrzebne jest do życia i dla zachowania zdrowia oraz ochrony przeciw zwykłym cierpieniom 

cielesnym, lecz nie wystarcza na dogadzanie sobie”
47

.  

W systemach podatkowych wszystkich krajów UE powinny znaleźć się rozwiązania 

zapewniające sprawiedliwy rozkład ciężarów podatkowych i eliminujące niesprawiedliwy, 

tzn. niezgodny z podstawowymi zasadami ekonomii, podział bogactwa i dochodów. Funkcją 

podatków od dochodów osób fizycznych powinna być ochrona dochodów przed ich spadkiem 

poniżej płacy godziwej oraz zapewnienie ich relatywnego wzrostu do wydajności 
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i produktywności pracy, przy zachowaniu zasady sprawiedliwości obciążeń podatkowych. 

Oznaczałoby to aktywną rolę państwa w walce z nędzą i uczestnictwo mieszkańców 

w efektach wzrostu gospodarczego, bo w sytuacji „Gdy całe społeczeństwo nie uczestniczy 

we wzroście gospodarczym, to nie jest to żaden rozwój, gdyż nie przeciętny dochód na głowę 

ma znaczenie w kontekście rozwoju, ale ogólna stopa życiowa. Rozwój oznacza 

przekształcenie życia ludzi a nie tylko gospodarki”
48

.  

Analiza wynagrodzeń pracowników, poziomu płac minimalnych i podatków od 

dochodów osób fizycznych wskazuje, że integracja Polski z UE przebiega bez konwergencji 

w poziomie życia ogółu mieszkańców oraz, że stosowane rozwiązania nie są zgodne 

z Konstytucją RP, gdyż Art.2 głosi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 

prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej
49

. 

Mając na uwadze respektowanie podstawowych zasad ekonomii i realizację celów UE, 

z których wynika potrzeba budowania podstaw dla stworzenia nowoczesnego egalitarnego 

społeczeństwa, istnieje konieczność zmian systemów wynagrodzeń, ponieważ obecnie 

stosowania w Polsce i innych krajach UE „Polityka niskich płac dla pracowników najemnych 

i wysokich wynagrodzeń dla menedżerów powoduje, że w takich gospodarkach jest większa 

niż w gospodarkach egalitarnych niestabilność wydatków konsumpcyjnych, co czyni te 

gospodarki bardziej wrażliwymi na wahania koniunktury światowej”
50

. W silnej koncentracji 

dochodu i majątku oraz postępującym wzroście rozpiętości dochodów, słusznie, widzi się 

przyczyny niestabilności i krachów na rynkach finansowych
51

.  

Chociaż wskazywano na potrzebę ograniczenia rozpiętości dochodów doprowadzano do 

postępującego ich wzrostu. Tylko w USA, kraju który zbudował „kapitalizm kasyna” 

w okresie 1976 – 1998 płace realne pracowników spadły o 14%, a kierownictwa wzrosły 

o 200%. „Kiedy w późnych latach siedemdziesiątych prezes zarządu zarabiał cztery razy tyle 

co najniżej opłacany robotnik w jego firmie, w końcu lat dziewięćdziesiątych zarobek ten 

wzrósł w stosunku dwieście do jednego”
52

. Na ogromne rozpiętości dochodów w USA 

zwracał też uwagę FED stwierdzając (w opublikowanym w 1992 raporcie), że gdyby 

podzielić majątek najbogatszych 10% Amerykanów pomiędzy 90% pozostałej ludności, to 
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każda rodzina otrzymałaby 137 tys. USD
53

. Amerykański przykład dotyczący rozpiętości 

dochodów szybko rozprzestrzeniła się w krajach UE. Na przykład we Francji i Wielkiej 

Brytanii zarobki szefów firm wynosiły około 3,1 miliona dolarów, a niemieccy prezesi 

zarządów zarabiali przeciętnie milion dolarów”
54

. Lata obecnego kryzysu przynoszą dalszy 

wzrost rozpiętości dochodów.  

Rozpiętości dochodów, mimo że są już bardzo wysokie nadal rosną i to nie tylko 

w krajach tzw. bogatych, ale i uznawanych za biedne, w tym w nowych krajach UE, głównie 

w Polsce, która do roku 1990 była krajem egalitarnym, z niezbyt zamożnym, ale mało 

zróżnicowanym dochodowo społeczeństwem. Obecnie „Bogaci Polacy dorównują 

zamożnością elitom finansowym na Zachodzie, a społeczności należące do średniozamożnych 

lub ubogich (bezrobotni i tzw. biedni pracujący oraz ich rodziny) mają zdecydowanie gorszą 

sytuację w porównaniu z ich odpowiednikami w większości krajów Wspólnoty”
55

. 

Z zaprezentowanych badań wynika, że aby Polska i inne kraje UE mogły realizować 

zrównoważony rozwój, niezbędne jest stworzenie warunków dla wzrostu społecznego popytu. 

Wymaga to nie tylko koncentrowania się na inwestycjach w sferze produkcji dóbr 

zaspokajających potrzeby mieszkańców krajów, ale i postępowania w procesach 

gospodarowania zgodnie z podstawowymi zasadami ekonomii, co oznacza też ograniczenie 

„klasy próżniaczej” (określenie to pochodzi od amerykańskiego instytucjonalisty Veblena) 

zgromadzonej w nadmiernie (do pełnionych funkcji) rozbudowanych kadrowo różnych 

instytucjach administracji państwa i Unii Europejskiej. Dziwne, że nauki ekonomiczne ten 

problem w swoich badaniach pomijają, a przecież doktryna instytucjonalizmu ma już swoją 

długą historię.  

 

 

Podsumowanie 
Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków 

końcowych: 

1. Podstawowe źródła niskich płac w Polsce, jako kraju UE, tkwią w zignorowaniu 

podstawowych zasad ekonomii, którymi są: dobrobyt społeczeństwa pochodzi z pracy 

i produkcji dóbr zaspokajających potrzeby mieszkańców kraju i nie ma tzw. darmowego 

obiadu, czyli dochód bez pracy to absurd, a także w oparciu procesów gospodarowania na 

doktrynie neoliberalizmu; 
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2. Niezbędne jest odrzucenie doktryny neoliberalizmu jako podstawy polityki 

gospodarczej i wprowadzenie aktywnej polityki państwa, zapewniającej osiąganie rozwoju 

przez pobudzanie inwestycji i zatrudnienia; 

3. Utrzymywanie niskich wynagrodzeń jest nieuzasadnione z uwagi na występowanie 

bariery popytu, stanowiącej istotny czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorczości i rozwój 

gospodarczy kraju; 

4. Polityka dotycząca rynku pracy powinna być nastawiona na ograniczanie wzrostu 

nierówności i ubóstwa, a nie jego poszerzanie; 

5. Niskie wynagrodzenia w Polsce i postępująca liberalizacja rynku pracy powoduje 

odpływ osób wykwalifikowanych do krajów o wyższych wynagrodzeniach i świadczeniach 

socjalnych, a w konsekwencji ograniczenie wzrostu i rozwoju gospodarczego.   
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Streszczenie 

Treścią opracowania jest identyfikacja, systematyka i charakterystyka  podstawowych 

źródeł niskich wynagrodzeń pracowników w Polsce, jako kraju Unii Europejskiej, oraz 

społeczno-ekonomiczne tego skutki. Podstawę teoretyczną prowadzonych badań stanowi 

następujące założenie: w badaniach należy traktować gospodarkę kraju jako system złożony 

z odpowiednich elementów oraz kierować się ciągłością procesów gospodarowania. Przyjęcie 

tego założenia oznacza kompleksowe, a nie wyłącznie mikroekonomiczne, analizowanie 

problemów wchodzących w zakres prowadzonych badań. W opracowaniu wyniki badań 

dotyczące źródeł i społeczno- ekonomicznych skutków niskich płac w Polsce, jako kraju UE, 

przedstawiono w następującym ujęciu: źródła i społeczno-ekonomiczne skutki niskich 

wynagrodzeń w Polsce wynikające z kardynalnych błędów pro rynkowej transformacji 

polskiej gospodarki oraz źródła i społeczno- ekonomiczne skutki niskich wynagrodzeń 

wynikające ze zignorowania podstawowych zasad ekonomii i oparcia polityki gospodarczej 

kraju na doktrynie neoliberalizmu. 


