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Wyłomy w neoliberalnym murze
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Rafał Woś, To nie jest kraj dla pracowników, Grupa Wydawnicza 
Foksal, Warszawa 2017, 396 strony

W ekonomii, od jej zarania, praca zajmuje centralne miejsce. Debaty 
dotyczące bezrobocia, jego charakteru, trwałości oraz negatywnego 
wpływu na człowieka, społeczeństwo oraz państwo pojawią się nie-
zwykle często w rozważaniach ekonomistów, socjologów czy polito-
logów. Nawet najzacieklejsi krytycy Karola Marksa potrafi ą mu 
oddać, że niezwykle dogłębnie zbadał i opisał systemowe bolączki 
dziewiętnastowiecznego kapitalizmu, takie jak wyzysk pracowni-
ków przez pracodawców, zjawisko alienacji robotników czy też nie-
ustający i  trwały konfl ikt zachodzący pomiędzy światem pracy 
a kapitałem. W Polsce, po 1989 roku w wyniku transformacji syste-
mowej oraz skoku do „królestwa wolności” politycznej i gospodar-
czej na przeszło 25 lat dyskusja nad znaczeniem pracy po części 
zamarła. Wielu publicystów, naukowców i  polityków w  pewnym 
sensie pogodziło się z tym, że chroniczne i strukturalne bezrobocie 
stanowi „naturalny” stan rzeczy nowej kapitalistycznej rzeczywi-
stości. Niektórzy potrafi li nawet twierdzić, że defi cyt pracy jest 
czymś dobrym i  pożytecznym, gdyż strach przed bezrobociem 
wzmacniał pracodawców, a  to środowisko – jak wiadomo – miało 
stanowić awangardę rozwoju na początku polskiej transformacji. 
Książka Rafała Wosia To nie jest kraj dla pracowników jest pozycją 
unikatową z wielu powodów. Po pierwsze, stanowi olbrzymie kom-
pendium wiedzy historycznej na temat pracy, jej znaczenia, wpływu 
na rozwój społeczeństw i  państw. Po drugie, autor w  przystępny, 
często wręcz publicystyczny sposób pokazuje czytelnikowi, że kon-
fl ikt między tymi, którzy, utrzymując się z pracy innych, oraz tymi, 
którzy żyją ze sprzedaży swoich zdolności, jest znacznie dłuższy, 



341

Prakseologia nr 160/2018
DOI:  10.7206/prak.0079-4872_2015_160_14

niż mogłoby się wydawać nawet najbardziej doświadczonym bada-
czom. Po trzecie, publikacja ta zawiera odważną część prognostycz-
ną i rekomendacyjną dla tych ugrupowań i organizacji, które chcą 
występować w obronie zdobyczy pracowniczych, szczególnie w cza-
sie postkryzysowego zaciskania pasa oraz wycofywania się pań-
stwa ze swoich zobowiązań socjalnych względem obywateli. Jest to 
o tyle ważne, że w ostatnim czasie obserwujemy pożyteczną zmia-
nę w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, która polega 
na odchodzeniu od zimnych opisów analizowanych zjawisk na 
rzecz wskazywania scenariuszy zmiany otaczającej nas rzeczywi-
stości.

Woś w swojej przekrojowej publikacji dokonuje ważnego uzupeł-
nienia głośnych publikacji z podobnego do siebie – gdyż egalitarne-
go – nurtu współczesnej ekonomii. Dodaje do Globalizacji Stiglitza 
(Stiglitz 2004) czy Kapitału w XXI wieku Piketty’ego (Piketty 2015) 
ważną obserwację dotyczącą fundamentalnego spadku udziału 
płac w dochodzie narodowym, która jest efektem tak fi nansalizacji 
współczesnego kapitalizmu, jak i trzech dekad ideologicznej hege-
monii neoliberalizmu. Stronnicy tego podejścia do ekonomi – 
twierdzi Woś – uważają, że „płaca to przede wszystkim koszt, 
obcią ż enie, któ re ponosi fi rma pragną ca wyprodukować  jakieś  
dobro. Im wię kszy koszt, tym mniejsza bę dzie produkcja, a  wię c 
mniejsze bę dą  też  zyski” (s. 28). Autor łączy to podejście z innymi 
mankamentami współczesnej gospodarki. Bazując na swoich keyn-
sowskich poglądach, wskazuje, że polityka ta przynosiła straty 
zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Tzw. mrożenie płac 
będące efektem blokowania polityki redystrybucyjnej państwa 
wpływa bowiem negatywnie na sam popyt. Jak zauważa Woś: 
„Mó wią c wprost, nie ma wystarczają cej liczby chę tnych do kupo-
wania [...] towaró w. Wskutek tego ogromna czę ś ć  zdolnoś ci 
wytwó rczych gospodarki pozostaje niewykorzystana (istnieją ce 
dziś  fabryki samochodó w mogłyby bez trudu wyprodukować  trzy 
razy tyle towaru co obecnie), co z kolei ma wpływ na brak inwesty-
cji” (s. 49). Powyższe cytaty kierują nas do kolejnej istotnej płasz-
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czyzny omawianej publikacji, czyli przeświadczenia autora o  nie-
uzasadnionej wierze w zbawczą moc bogacenia się nielicznych.

Rafał Woś stara się udowodnić, iż „teoria skapywania” dobroby-
tu okazuje się nieprawdziwa, oraz że bardziej egalitarny podział 
dochodów wpływa pozytywnie na znaczące polepszenie jakości 
życia ogółu społeczeństwa. Przywołuje argumentacje znanych eko-
nomistów, takich jak Anrew Berg, Jonathan Ostry czy Charalambos 
Tsangarides, którzy wskazywali, że „przypływ nie podnosi wszyst-
kich łodzi”. Nierówności, które miały być ceną zbawczego wzrostu 
gospodarczego, nie pozostają bez wpływu na ogólną kondycję 
gospodarek. Dodatkowo nie da się „chwilowo” na nie przystać, gdyż 
niezwykle szybko zaczynają się pogłębiać, więżąc ich ofi ary w getcie 
biedy i niepewności. Wniosek ten jest o tyle istotny, że obecnie to 
właśnie pogłębiające się nierówności dochodowe i związane z nim 
poczucie niesprawiedliwości stanowią dziś jedną z podwalin prawi-
cowego populizmu i koncepcji demokracji illiberalnej, która podwa-
ża dotychczasowe status quo tak w  wymiarze politycznym, jak 
i gospodarczym.

Autor książki w dość prowokacyjny sposób na kolejnych stronach 
swojej publikacji odnosi poszczególne paradoksy czy wypaczenia 
współczesnej globalnej gospodarki do powszechnie znanych przeżyć 
i doświadczeń polskiego czytelnika. W ten sposób stara się nas prze-
konać, że wiele bolączek, których doświadczamy jako pracownicy, 
które badamy jako naukowcy, co także stanowi podstawę „pułapki 
średniego dochodu” czy „rozwoju zależnego”, ma swoje uwarunko-
wanie zarówno w ideologii neoliberalnej, słabości państw i organiza-
cji międzynarodowych, jak i negatywnych cechach ludzkiego charak-
teru. Woś w tym kontekście wskazuje także, że lokalna, nadwiślańska 
wersja kapitalizmu w pewnym sensie stawia nasz kraj w awangardzie 
rynkowych przewin. Pisze o  tym w  sposób następujący: „Panuje 
przekonanie, ż e w Polsce jesteś my jakieś  dwie dekady za rozwinię tym 
Zachodem. Bę dę  się  jednak starał pokazać , ż e być  moż e jest dokład-
nie odwrotnie. To znaczy my jesteś my pionierami neoliberalizmu, 
a bogaty Zachó d konsekwentnie nas goni. »Prekaryzację « mieliś my 
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przecież  na długo przed ksią ż ką  Guya Standinga, a  »uberyzacja« 
zawitała do nas, jeszcze zanim Uber zaczą ł ś wię cić  triumfy ze swoim 
modelem biznesowym opartym na zbijaniu kosztó w pracy. Absolut-
nie nie ma się  jednak czym chwalić , bo skoro zachodni ś wiat w epoce 
neoliberalnej biegł w  kierunku urwiska, a  my go o  kilka krokó w 
wyprzedzamy, to przecież ...” (s. 7/8).

Książka Rafała Wosia To nie jest kraj dla pracownikó w posiada jed-
nak pewien feler, mianowicie opiera się wyłącznie na opisie arcy-
ważnych ekonomicznych zjawisk, pozbawiona jednak jest grafi k, 
wyrysów, plastycznej egzemplifi kacji. Jak udowodnił Kapitał w XXI 
wieku Th omasa Piketty’ego wykresy często mogą znaczyć więcej niż 
słowa. W  sposób niezwykle symboliczny mogą posłużyć jako 
„dowód oskarżycielski” przeciwko neoliberalnemu kapitalizmowi. 
W  podobny sposób zachował się Grzegorz Kołodko, który jako 
aneks z  danymi liczbowymi, wykresami i  mapami do swojego 
Wędrującego świata (Kołodko 2008) posłużył się stroną interneto-
wą, która aktualizowana na bieżąco stanowiła kompendium wie-
dzy i  przykładów wertepów globalnego kapitalizmu oraz napięć, 
które wytwarza (Wędrujący świat – nawigator do książki prof. 
Grzegorza W. Kołodko). Mając na uwadze dziennikarską rozpozna-
walność autora oraz jego zamiłowanie do aktywności w  mediach 
społecznościowych szkoda, że nie zdecydował się choćby na szcząt-
kową wizualizację tez swojej książki.

Drugim zarzutem pod adresem autora, może – choć nie musi – 
być język, którym posługuje się Rafał Woś, i  który służy mu do 
opisu problemów z pracą. Plastyczne opisy i porównania sprawia-
ją, że wielu może potraktować tę pozycję wyłącznie w kategoriach 
„ciekawostki” intelektualnej lub zwyczajnie modnej pozycji, którą 
szczególnie w progresywnych kręgach wypada znać, poszczególne 
cytaty zaś mogą stanowić popularne powiedzenia na spotkaniach 
dyskusyjnych lewicowej inteligencji. Zdaniem recenzenta ogrom 
pracy, bogata baza bibliografi czna oraz swada, z jaką została napi-
sana, książka nie zasługuje na taką kategoryzację, tym bardziej że 
stanowi unikatową pozycję na polskim rynku pozycji krytycznych 
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względem powszechnie panującej w  Polsce hegemonii ideowo-
-intelektualnej.

Reasumując, To nie jest kraj dla pracownikó w Rafała Wosia jest 
ważną książką dla całej debaty naukowej o kondycji współczesne-
go kapitalizmu, o  tym, dlaczego praca stanowi centralny punkt 
naszych rozważań o  kształcie społeczeństwa w  którym żyjemy, 
oraz państwa w którym chcielibyśmy żyć. Gdyż, jak słusznie kon-
statuje Woś, praca to coś więcej niż nieludzki zarobek na akord: 
„Chodzi o to, by każ dy pracownik mó gł być  do szczę ś ciarza Buff et-
ta odrobinę  bardziej podobny. By jego praca była trochę  bardziej 
pewna, nieco lepiej płatna i  dają ca ciut wię cej satysfakcji. 
A jednocześ nie, by zostawiała cokolwiek wię cej czasu bez uszczerb-
ku na statusie społecznym” (s. 10).
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