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LIBERALIZM I KEYNESIZM WOBEC KRYZYSU

1. Wstęp. Z historii i teorii kryzysów

Problemem kryzysu zajmują się obecnie dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie — 

ekonomiści profesjonalni (w tym wybitni), politycy, przyuczeni ekonomii dziennikarze, 

których głupocie dorównuje często tylko ich hucpa. Na konwentyklach wszelkich szczebli — 

od głów państw poczynając — szuka się sposobów ograniczenia kryzysu.

Rozgardiasz w poglądach na sytuację i podejmowanych działaniach jest dziś podobny do 

tego sprzed lat osiemdziesięciu. Ten sam jest tego powód: brak szeroko uznawanej, trafnej 

teorii kryzysu, bez której polityka antykryzysowa porusza się po omacku i nieefektywnie. Ten 

uporczywy brak jest z kolei skutkiem związku poglądów teoretycznych ze sprzecznymi 

interesami różnych grup społecznych.

Dlaczego aż do lat trzydziestych XX wieku w głównym nurcie nauki ekonomii nie było 

realistycznej teorii kryzysu, która by dała podstawę do efektywnych działań 

antykryzysowych? I dlaczego nie ma jej także dzisiaj?

Kryzysy, polegające na załamaniu się sprzedaży towarów, pojawiły się w Anglii w końcu 

XVIII wieku, po rewolucji technicznej, zastosowaniu maszyn i podjęciu produkcji masowej. 

W początku następnego wieku nowe zjawisko poróżniło ekonomistów. Zdaniem Saya — 

które podzielił Ricardo — produkcja automatycznie stwarza dla siebie odpowiedni rynek 

zbytu, kryzysy wywoływały więc czynniki zewnętrzne. Zdaniem Sismondiego oraz Malthusa, 

przyczyna kryzysów tkwiła w społecznym systemie produkcji i podziału: kapitalistyczny 

podział ograniczał popyt bezpośrednich producentów, a popyt kapitalistycznych 

przedsiębiorców z określonych przyczyn był niższy od wielkości ich zysków. Obaj ci 

ekonomiści widzieli wyjście w zmianie zasad podziału dochodu społecznego, ale odmiennej. 

Według Sismondiego — na korzyść pracowników najemnych; według Malthusa — na 

korzyść klas i warstw nieprodukcyjnych, zwłaszcza właścicieli ziemskich i różnych grup 

urzędników państwowych.

Zwyciężyło wówczas „prawo Saya" i zapanowało w głównym nurcie ekonomii na przeszło 

100 lat (odrzucił je — nawiązując przy tym do koncepcji Malthusa, zwłaszcza luki w popycie 
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„z winy" kapitalistycznych przedsiębiorców, oraz nieprodukcyjnych wydatków państwa — 

dopiero J.M. Keynes). Toteż, pomimo dość regularnego powtarzania się kryzysów, i to w 

rosnącej skali, nie powstawała teoria kryzysów, szukano raczej korzystnych dla gospodarki 

stron tego nieprzyjemnego mechanizmu.

Bardzo ciężki kryzys światowy siedemdziesiątych lat XIX wieku zrodził tylko koncepcję 

Jevonsa, dopuszczającą jako przyczynę kryzysów (oczywiście zewnętrzną) nawet plamy na 

słońcu. Kryzys ten nasilił koncentrację kapitału i produkcji, monopolizację gospodarki 

kapitalistycznej. Zdaniem licznych ekonomistów, przemiany te otwierały drogę do „

zorganizowanego kapitalizmu", zdolnego świadomie dopasowywać do siebie globalną podaż 

i popyt, co by kryzysy stopniowo wyeliminowało. Następne kryzysy istotnie były słabsze, 

dlatego ekonomiści głównego nurtu zajęli się rozwijaniem i doskonaleniem modelu 

doskonałej konkurencji, gdzie po prostu nie mogło być już żadnych kryzysów, ponieważ 

wszystkie wielkości ekonomiczne skutecznie dopasowywał do siebie sam mechanizm 

rynkowy. Warunkiem było powszechne panowanie wolnej konkurencji i nieingerencja 

państwa w gospodarkę. Dopiero w końcu XIX wieku K. Wicksell uznał wahania 

koniunkturalne za immanentną cechę gospodarki kapitalistycznej i opracował pieniężno-

bankową koncepcję cyklu.

Immanentną cechę kapitalistycznego sposobu produkcji i podziału bardzo wcześnie 

dostrzegła natomiast w kryzysach — ignorowana przez oficjalną naukę ekonomii — myśl 

socjalistyczna. Kluczowy był tu wkład Marksa. Z pośrednictwa pieniądza w wymianie 

towarowej wyprowadził on „formalną możliwość kryzysu" (dochód — wbrew założeniu Saya 

— nie musiał oznaczać kupna), system kapitalistycznego wyzysku czynił zaś — jego zdaniem 

— tę możliwość realną koniecznością. W imię zysku rozwijał ten system produkcję (w 

tendencji) bezgranicznie, a jednocześnie sam wyzyskiem pracowników najemnych ograniczał 

możliwość jej zbytu. Względna nadprodukcja środków konsumpcji załamywała popyt 

inwestycyjny, co rozkręcało spiralę spadku.

Marks nie sformułował zwartej teorii kryzysów (późniejsze wersje jego koncepcji były 

dokładniejsze). Pokolenie jego uczniów uznało jednak, że została wykazana przezeń 

nieuchronność potęgowania się kryzysów, że kapitalizm utraci zdolność rozwijania sił 

wytwórczych, natomiast kolosalny „kryzys końcowy" spowoduje rewolucyjne przejęcia 

władzy przez proletariat, który zorganizuje socjalistyczny system produkcji i podziału.

Słabnięcie kryzysów pod koniec XIX wieku zasiało jednak wątpliwości wśród marksistów 

i skłoniło część z nich do przyjęcia koncepcji „zorganizowanego kapitalizmu" i „przerastania 

kapitalizmu w socjalizm" bez (mało prawdopodobnej) rewolucji, na drodze reform. W reakcji 
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Róża Luksemburg wyróżniła kryzysy „młodzieńcze", kapitalistycznego „wieku dojrzałego" 

(względnie słabe) i przyszłe potężne „starcze"; wyśmiana wówczas, spróbowała dowieść 

teoretycznie (w Akumulacji Kapitału), że kapitalizm nieuchronnie upadnie, gdy wyczerpie 

niezbędne mu do życia i rozwoju „środowisko niekapitalistyczne", które niszczył (Lenin 

odrzucił tę koncepcję).

Potężny kryzys ekonomiczny wówczas nie nastąpił, lecz zaostrzająca się rywalizacja 

wśród czołówki krajów kapitalistycznych doprowadziła do kryzysu politycznego i wojny 

światowej. Ona właśnie — mnożąc ofiary ludzkie i materialne — doprowadziła do, 

wyczekiwanych przez marksistów, antykapitalistycznych rewolucji w szeregu krajów. Jednej 

z nich kapitalistycznej czołówce nie udało się spacyfikować. Budowany w Rosji, ogromnym 

materialnym i ludzkim kosztem, nowy system społeczno- ekonomiczny niewiele miał 

wspólnego z socjalistycznym ideałem, ale zostało wykazane, że odmienna od rynkowo-

kapitalistycznej ekonomika może istnieć i funkcjonować, mniej wprawdzie efektywnie 

mikroekonomicznie, ale w znacznie szybszym tempie. Nie było tam już kryzysów nadmiernej 

produkcji, permanentny stał się natomiast jej niedobór.

Maksymalne wykorzystanie wszystkich zasobów ludzkich i materialnych możliwe okazało 

się też w systemie kapitalistycznym, ale tylko okresowo, w czasie wojny, gdy nie 

wszechmocny rynek i konkurencja, lecz państwo organizowało społeczny wysiłek, 

regulowało produkcję, podział i konsumpcję.

Wojna skończyła się, w zniszczonych nią krajach europejskich szalała inflacja. Powoli 

jednak następowała odbudowa gospodarek na dawnych zasadach. Toteż ekonomiści 

głównego nurtu uznali miniony okres za przykry historyczny incydent, wywołany 

politycznymi ambicjami i rywalizacją rządów, wzięli go „w nawias" i podjęli naukową 

twórczość w miejscu, w którym wojna ją przerwała, ale nie na długo. Kryzys ekonomiczny 

pojawił się bowiem znowu już w 1920 roku w, rozkwitłej w czasie wojny gospodarce 

amerykańskiej. Przyczyną były trudności przestawienia, wojennej częściowo, ekonomiki na 

tory pokojowe. Był ostry (w USA produkcja żelaza spadła o 55%, zużycie bawełny o 20%; w 

Anglii odpowiednio o 67 i 43%), lecz krótkotrwały. Wkrótce po odbudowie produkcji, w 

drugiej połowie lat dwudziestych zapanowała wspaniała koniunktura. Jesienią 1929 roku 

wybuchł jednak nagle, najcięższy w historii, światowy kryzys ekonomiczny. Ekonomiści 

głównego nurtu zupełnie się go nie spodziewali. Używając, zamiast realistycznej teorii, 

liberalnych schematów, nic sensownego nie potrafili powiedzieć o jego przyczynach, a więc 

też wskazać skutecznych sposobów jego ograniczenia i przezwyciężenia. Rynek miał to 

przecież zrobić automatycznie, dlatego radzili nie eksperymentować — na przykład z 
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robotami publicznymi — i poczekać aż siły rynku wydobędą gospodarkę z zapaści. Tym 

samym kryzys lat 1929-33 stał się także kryzysem panującej wolnorynkowej doktryny 

ekonomicznej i niemal pogrzebał ją na kilka dziesięcioleci.

2. Wielki kryzys i walka z bezrobociem w USA i w Niemczech

Ekonomiści głównego nurtu zawsze podkreślali, że każdy kryzys jest inny — inna jest 

bezpośrednia przyczyna, zasięg, przebieg, czasookres — i dlatego próżne są próby 

zbudowania ogólnej teorii. Ekonomiści nieortodoksyjni podkreślali — na odwrót — to, co 

łączyło wszystkie kryzysy, mianowicie występowanie względnej nadprodukcji w 

kapitalistycznym systemie produkcji i podziału, oraz (długo utrzymującą się) periodyczność 

kryzysów, zaburzaną głównie poważniejszymi wojnami (np. secesyjną w USA). Jednak w 

samych kryzysach rzeczywiście następowały istotne zmiany. Wcześniejsze charakteryzowała 

nadprodukcja towarów, która, gdy ujawniła się na rynku, szybko uderzała w sferę produkcji. 

W późniejszych kryzysach występował najpierw nadmiar kapitału: kapitalistyczne 

oszczędności, nie mając możliwości odpowiednio zyskownych lokat, nie przekształcały się w 

inwestycje, co dopiero uderzało w sferę realną. Rozwój sektora finansowego i 

międzynarodowych powiązań ekonomicznych stworzył możliwość lokat i spekulacji 

giełdowych w skali światowej, odsuwając ujawnienie się nadmiaru kapitału i uderzenie w 

sferę realną we własnym kraju. Dzisiejszy system niemal usunął ograniczenia w tworzeniu 

pieniądza i kapitału, otworzył ogromne możliwości lokat spekulacyjnych, sferę finansów 

chorobliwie rozwinął i oddalił od sfery realnej. Stąd współczesne kryzysy znacznie się różnią 

od klasycznych.

Wielki kryzys okresu międzywojnia rozpoczął się jednak podobnie jak obecny. W USA w 

okresie boomu wzrost kursów akcji był taki szybki, iż opłacało się kupować je za pieniądze 

pożyczone w bankach. W październiku 1929 roku niewypłacalność jednego z nich zadziałała 

jak zimny prysznic na spekulancką euforię. Zachwianie się kursów akcji uruchomiło ich 

gorączkową wyprzedaż. Nastąpił krach giełdowy. Banki wstrzymały kredytowanie 

przedsiębiorstw. Ilość pieniądza na rynku krajowym gwałtownie zmalała, odpowiednio spadł 

popyt. Szybko rosły zapasy niesprzedanej produkcji przemysłowej i rolniczej. Nastąpiły 

masowe bankructwa przedsiębiorstw. Ogromna liczba ludzi straciła pracę, co jeszcze 

pogłębiło spadek popytu i zwiększyło falę bankructw. Kryzys objął kraje powiązane blisko z 

USA, a potem niemal wszystkie inne.

TABELA 1.

Wskaźniki (1928 = 100) w roku największego spadku
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Kraj Stal Ceny 

hurtowe

Płace nom. 

robotników 

przemysł.

Zatrud.

w 

przem. 

w. i śr.

Ekspor

t

Import Kurs akcji

Anglia 61 72 95 - 34 39 59

Francja 61 52 119 82 30 39 42

Japonia 99 66 84 82 41 38 76

Niemcy 39 67 83 59 33 30 36

Polska 39 53 76 64 37 24 19

USA 27 67 85 66 25 24 30

(-

73)

(-33) (-15) (-34) (-75) (-76) (-70)

Źródło: Z.Landau, „Kryzys” WEP PWN, t.6, Warszawa 1965 s.237

Prezydentem Stanów Zjednoczonych był wówczas Herbert Hoover. Był on zwolennikiem 

liberalizmu gospodarczego. Sądził, że trzeba poczekać aż kryzys „oczyści" gospodarkę ze 

słabych elementów, a wtedy ona sama „odbije się od dna" i zacznie znowu się rozwijać. Ale 

to miliony bezrobotnych i ich rodzin, wegetujących w nędzy i strachu przed jutrem, nie 

mogły czekać. Rosła presja wywierana na rząd, aby podjął działania ratunkowe. Jednak nie 

było na to środków: wpływy podatkowe zmalały, prowadzona była polityka oszczędności 

budżetowych, ograniczania świadczeń społecznych zwłaszcza.. Dopiero w 1931 roku 

doktryna oszczędności budżetowych została odrzucona jako utrudniająca przezwyciężenie 

kryzysu, ale zakres robót publicznych pozostał niewielki.

Z taką polityką gospodarczą Hoover przegrał najbliższe wybory, a wygrał je (a także 

następne i dalsze) F.D. Roosevelt. Nie był on ekonomistą, był jednak pragmatykiem i 

wiedział jedno: musi dać ludziom nadzieję. Obiecał skuteczną walkę z bezrobociem i 

wydobycie kraju z kryzysu. Opracowano program zwalczania recesji przez zwiększanie 

świadczeń społecznych (zasiłki dla bezrobotnych przede wszystkim) i znaczny zakres robót 

publicznych, w tym także państwowych inwestycji infrastrukturalnych. Nazwany on został 

Nowym Ładem Gospodarczym (New Deal).

Pieniędzy na realizację tego programu nie było jednak w państwowym budżecie. 

Roosevelt zdecydował się sfinansować go z deficytu budżetowego. Banki Rezerwy Federalnej 

5



oddały do dyspozycji rządu, z dodatkowej emisji, „puste pieniądze". Wydatkowane przez rząd 

łączyły one ludzi bez pracy z bezczynnymi środkami produkcji. W miarę powstawania na 

przykład państwowej hydroelektrowni trafiały w ręce budujących ją robotników i 

przedsiębiorców. Ci z kolei stwarzali popyt na dodatkowe środki konsumpcji i produkcji. W 

odpowiedzi na ten popyt wzrastał  zatrudnienie i produkcja w odpowiednich gałęziach. I tak, 

przechodząc z rąk do rąk, „puste pieniądze" stwarzały nie tylko popyt, ale i produkcję,, 

przekształcały się w „pełne".

Kraj wychodził z kryzysu. Prezydencka ekipa przestraszyła się jednak rozmiarów deficytu 

budżetowego (wydatki były okresowo ponad dwukrotnie większe od dochodów budżetu 

federalnego) i przyhamowała realizację programu. Gospodarka amerykańska zaczęła znowu 

„siadać". Roosevelt doszedł do wniosku, że lepszy deficyt — który państwo spłaci w okresie 

rozkwitu — niż beznadziejne trwanie w kryzysie, i powrócił do realizacji Nowego Ładu.

Podobne działania, niekiedy nawet wcześniej, podjęły niektóre państwa europejskie. W 

Niemczech — już hitlerowskich — przyniosły one efekt tak znakomity, że zyskał on miano „

niemieckiego cudu gospodarczego". Nie nastąpił on jednak od razu. Rządy Republiki 

Weimarskiej próbowały bowiem przeciwdziałać najgorszym skutkom kryzysu zgodnie ze 

schematami liberalnej doktryny ekonomicznej, a potem bardzo ograniczoną interwencją.

Jak wiadomo, po przegranej wojnie Niemcy zostały obciążone odszkodowaniami 

wojennymi. Ponieważ z różnych przyczyn nie mogły uzyskać znacznego dodatniego salda 

bilansu handlowego (jakie miały przed wojną), mogły płacić raty reparacji tylko z 

otrzymywanych pożyczek zagranicznych. Od 1924 roku kredyty zagraniczne (amerykańskie 

zwłaszcza) zaczęły napływać intensywnie. Niemcy na tej podstawie szybko modernizowały i 

racjonalizowały swój przemysł, ale rosła ich finansowa zależność od zagranicy oraz ciężar 

oprocentowania i amortyzacji długów.

Gdy zarysował się kryzys światowy, zaczęła się ucieczka z Niemiec krótkoterminowych 

kredytów zagranicznych. Rząd (Brunninga) zastosował deflacyjną politykę pieniężną. Spadek 

cen krajowych powinien był zwiększyć konkurencyjność towarów niemieckich na rynkach 

zagranicznych i częściowo choćby zrównoważyć bilans dewizowy. W związku z tym, że ceny 

krajowe były usztywniane przez kartele, a płace przez związki zawodowe, rząd podjął środki 

w celu ich „uelastycznienia" i redukował też świadczenia społeczne.

Zadziałały jednak czynniki nie uwzględniane w uproszczonych schematach doktryny 

liberalnej — zwłaszcza polityczne, psychologiczne i socjologiczne. Polityka rządu nie 

przyniosła spodziewanych skutków, odbudowa rentowności nie pobudziła akumulacji. Dalsza 

polityka deflacyjna prowadziła do katastrofy politycznej, stąd następny rząd (Papena — 
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początek 1932 roku) podjął próbę „nakręcania koniunktury" za pomocą ulg podatkowych, 

premii itp. Nadal chodziło o pobudzenie inicjatywy prywatnej, żadnych inwestycji 

publicznych nie podjęto, trzeba by bowiem w tym celu podnieść podatki, co — argumentowo 

— obniżyłoby rentowność i inwestycje przedsiębiorstw prywatnych. Rząd nie posłuchał 

głosów krytyków, którzy dowodzili, że inwestycje publiczne, poprawiając sytuację 

gospodarczą, pobudzą inicjatywę prywatną, a ogólny wzrost dochodów, a więc i podatków, 

zapewni pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Także polityka Papena nie przyniosła rezultatów. Następny rząd (gen. Schleichera — 

koniec 1932 roku) postawił na samorządy. Redukcję ogromnego bezrobocia miały zapewnić 

roboty inwestycyjne, podejmowane głównie przez nie, a finansowane z bonów podatkowych. 

Lecz samorządy — które przed kryzysem, gdy z kredytów zagranicznych cały kraj żył ponad 

stan, podjęły wiele inwestycji, często nieracjonalnych i nieopłacalnych i były ogromnie 

zadłużone — bały się zaciągać nowe kredyty. Toteż także plan Schleichera nie wywołał 

większych efektów. W początku 1933 roku było w Niemczech 6 mln zarejestrowanych i 2 

mln niezarejestrowanych bezrobotnych (bez prawa do zasiłku), a powszechnemu brakowi 

wiary w przyszłość towarzyszył marazm.

Pomoc dla bezrobotnych, próby tworzenia miejsc pracy dawały nikłe rezultaty przede 

wszystkim dlatego, że środki na te cele były niewystarczające. Rząd powołany przez Hitlera 

zdecydowanie powiększył te środki. Otworzył duże kredyty na roboty publiczne, następnie na 

popieranie tworzących zatrudnienie inwestycji prywatnych, wreszcie na inwestycje wielkich 

przedsiębiorstw państwowych — poczty, kolei. Oddłużył też samorządy. Roboty publiczne 

realizowały związki publiczno-prawne: Rzesza, Landy, samorządy. Inwestycje kolejowe i 

telekomunikacyjne były finansowane z własnych operacji kredytowych wielkich 

przedsiębiorstw państwowych. Koleje dostarczyły kapitału zakładowego dla nowego, 

wielkiego przedsiębiorstwa państwowego: budowy autostrad; tworząc wielkie zatrudnienie, 

bezpośrednie i pośrednie, w ciągu kilku lat zbudowano ich 3.000 kilometrów. Główną 

dziedziną pobudzania inicjatywy prywatnej było zaś budownictwo, przede wszystkim 

mieszkaniowe. Kryzys niemal je zniszczył: w 1932 roku 90% robotników budowlanych było 

bez pracy, głęboko spadła produkcja materiałów budowlanych, szybko postępowała 

dekapitalizacja majątku. W tzw. II programie Reinharda zostały uruchomione wielkie dopłaty 

państwowe do remontów, przebudowy i budowy mieszkań. Także w innych dziedzinach 

wprowadzono zniżki podatkowe, jeśli przedsiębiorstwo dokonało renowacji lub inwestycji 

(zwłaszcza modernizacji technicznej). Od podatku zwolniono wszystkie pojazdy 
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mechaniczne nowo rejestrowane. Aby rozładować bezrobocie wśród kobiet i poszerzyć 

rynek, wprowadzono pożyczki przy zawieraniu małżeństw i urządzaniu się nowych rodzin.

Zasadą finansowania tych wszystkich wielkich wydatków było niepowiększanie 

obciążenia podatkowego, gdyż obniżyłoby to rentowność przedsiębiorstw i dochody realne 

mas pracowniczych. Inwestycje były finansowane w dwóch etapach, wstępnie i 

długoterminowo. Kredytów krótko- i średnioterminowych dostarczały banki zwykłe (również 

prywatne); inwestor płacił dostawcom „wekslami pracy" (Arbeitsbe - schaffungwechsel) na te 

banki; te ostatnie miały zapewnione redyskonto tych weksli przez bank Rzeszy w 

późniejszym terminie. Głównym więc i ostatecznym dostarczycielem środków był skarb 

państwa.

Nakręcając koniunkturę operacjami kredytowymi stworzono w Niemczech dużo nowych 

środków płatniczych. Gdyby słuszne były schematy liberalnej doktryny ekonomicznej, 

powinno to było szybko doprowadzić do inflacji i katastrofy gospodarczej. Nic takiego się 

jednak w Niemczech nie stało, w latach 1933-35 ruch cen był tam minimalny. Uznając, że 

koniunktura może i powinna być wzrostem produkcji, a nie cen, wprowadzono skuteczną ich 

regulację a potem zakaz ich podnoszenia. Utrzymywany też był mniej więcej stabilny poziom 

płac (poprawa sytuacji materialnej ludności następowała głównie przez wzrost kwalifikacji i 

zatrudnienia w wyżej płatnych grupach). Sparaliżowało to automatyczne procesy rynkowe. 

Ponieważ wzrost cen środków produkcji przestał ograniczać popyt na nie, musiała się 

pojawić regulacja publiczna. Prywatna przedsiębiorczość pozostawała podstawą gospodarki, 

ale w niektórych gałęziach wprowadzono zakaz inwestowania, kierując w ten sposób zyski do 

gałęzi, na których państwu zależało. Przedsiębiorców skłaniano, aby zyski nieinwestowane 

przekształcali w państwowe papiery wartościowe, wzmożono też nacisk podatkowy na 

wielkie przedsiębiorstwa akcyjne. Uzasadnienie „drenażu rynku kapitałowego przez państwo" 

miało charakter moralny: niemoralne byłoby mianowicie, by poszczególne jednostki zbijały 

ogromne majątki na wielkim wysiłku całego społeczeństwa.

W podobny sposób były rozwiązywane także inne, ważne problemy wewnętrzne, jak na 

przykład kwestia oszczędności, a także kluczowe zewnętrzne problemy ekonomiczne, jak 

spłata długów zagranicznych, oraz walutowy (szerokie tego omówienie można znaleźć w 

mało znanej książce S. Swianiewicza [Swianiewicz 1938], na której autor oparł się w tej 

części opracowania).

W rezultacie w ten sposób realizowanej, daleko posuniętej, interwencji państwa w 

gospodarkę wielomilionowe bezrobocie przestało w Niemczech istnieć, zatrudnione też 

zostały w pełni wszystkie inne czynniki produkcji, gospodarka rozwijała się w szybkim tempie. 
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Szybko rosnąca produkcja pokrywała w zasadzie wzrost popytu konsumpcyjnego i 

produkcyjnego, dzięki czemu przede wszystkim (a nie administracyjnej regulacji cen) nie 

doszło do inflacji.

Na taki wynik złożyło się wiele różnych czynników. Jednymi z nich były: niemiecka 

pracowitość, rzetelność w pracy, innowacyjność, dyscyplina społeczna i zdolności 

organizacyjne, także administracji państwowej. Innym, bez którego sukces nie byłby 

możliwy, było odrzucenie angielskiej liberalnej doktryny ekonomicznej i wynikających z niej 

dyrektyw i recept, podjęcie i rozwinięcie idei własnej myśli ekonomicznej — zwłaszcza idei 

niemieckiej szkoły historycznej i narodowej. Zaaprobowana też została w Niemczech — gdy 

się pojawiła — teoria keynesowska wraz z dyrektywami z niej wynikającymi. Keynes zaś ze 

swej strony uznał niemiecką politykę gospodarczą za zasadniczo zgodną ze swą teorią, choć 

dezaprobował jej zwrot ku zbrojeniom.

3. Teoria i antykryzysowe środki keynesowskie

Teoretyczne wyjaśnienie i uzasadnienie podejmowanych przez rządy różnych państw 

działań antykryzysowych, walki z bezrobociem i „nakręcania" koniunktury gospodarczej dał, 

jak wiadomo, właśnie J.M. Keynes. W swej głównej pracy Ogólna teoria zatrudnienia, 

procentu i pieniądza, wydanej w 1936 roku, wykazał on konieczność interwencji państwa w 

prywatno-kapitalistyczną gospodarkę, korygującej błędy mechanizmu rynkowego; zbadał i 

przedstawił uruchamiany tą interwencją mechanizm ekonomiczny; określił, między innymi, 

warunki, przy istnieniu których pieniądz „pusty" przekształca się w „pełny", nie wywołując 

inflacji, albo wywołując ją w stopniu znacznie mniejszym od skali ożywienia.

Keynes był wychowany w angielskiej doktrynie liberalnej. Jednakże obudziły się w nim 

wątpliwości, czy aby „klasyczna ortodoksja" nie jest na fałszywej drodze, wskutek błędów w 

niebardzo logicznie skonstruowanej „nadbudowie", lecz w podstawowych założeniach. W 

artykule z 1926 roku Zmierzch liberalizmu odrzucił tezę, że przy elastyczności stopy 

procentowej wszystkie oszczędności mogą przekształcić się w inwestycje; potem zanegował 

panujące przez ponad stulecie przekonanie, że produkcja sama stwarza odpowiedni popyt, 

wobec czego nie może być ogólnej nadprodukcji; gdy wybuchł wielki kryzys i pojawiło się 

wielomilionowe bezrobocie, odrzucił „klasyczną" tezę o zdolności gospodarki rynkowej do 

pełnego zatrudnienia czynnika pracy i innych czynników produkcji.

Następca A. Marshalla na katedrze ekonomii w Cambridge, A. Pigou, dowodził (jak to 

dziś robią przedstawiciele polskiego biznesu), że gdyby odpowiednio obniżyć płace, możliwe 

byłoby racjonalne ekonomicznie zatrudnienie wszystkich chętnych do pracy. Jednakże w 

czasie wielkiego kryzysu miliony ludzi były gotowe pracować za pół darmo, a pracy dla nich 
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nie było. Jest tak dlatego — wyjaśniał Keynes w polemice z Pigou — że wielkość 

zatrudnienia zależy od wielkości produkcji, ta zaś od rozmiarów popytu; jeśli popyt spada, 

spada produkcja i zatrudnienie, żaden przedsiębiorca nie będzie powiększał wtedy załogi z 

powodu niskich płac.

Z nowej sytuacji — wielkiego kryzysu i bezrobocia — wyrósł odmienny od „klasycznego" 

model teoretyczny Keynesa. Prywatno-kapitalistyczna własność, prywatna inicjatywa, wolny 

rynek i konkurencja pozostały podstawą. Rynek nie prowadził tu jednak automatycznie do 

pełnego zatrudnienia czynników produkcji: równowaga mogła się ustalić na różnym 

poziomie ich wykorzystania. Rynek nie zapewnia osiągnięcia przez, gospodarkę 

ekonomicznego optimum i stopy wzrostu odpowiadającej możliwościom, zasobowi czynników 

produkcji.

Przyczyny tego wyjaśniała keynesowska „ogólna teoria". Mianowicie wraz z dochodami 

(bogatych warstw zwłaszcza) i szybciej od nich wzrastały oszczędności. Możliwości 

odpowiednio zyskownych lokat wzrastały wolniej, stąd część oszczędności nie przekształcała 

się w inwestycje. W rezultacie popyt na środki konsumpcji i produkcji pozostawał w tyle za 

ich podażą.. Produkcja musiała się dostosować do rozmiarów popytu; jeśli nie obniżyła w 

czas swej dynamiki, następował kryzys gospodarczy.

Można było temu zapobiec, ale tylko państwo mogło to zrobić. Ulgami podatkowymi oraz 

obniżką bankowej stopy procentowej mogło zachęcić obywateli do powiększenia wydatków 

na konsumpcję albo inwestycje. Jeśli nie dali się do tego skłonić, mogło im zabrać 

podatkowo nadmierne oszczędności i samo je uruchomić — czego jednak możliwość była 

ograniczona niechęcią społeczeństwa do wzrostu podatków. Państwo mogło też „ściągnąć" 

ten nadmiar delikatniej, za pomocą atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki państwowej. Mogło 

wreszcie pozostawić nieczynne oszczędności w rękach ich właścicieli, ale je „zdublować" za 

pomocą kredytu zaciągniętego w systemie bankowym. Otrzymane stąd środki państwo 

wydaje, zastępując nieczynne oszczędności.

Oznacza to jednak deficyt budżetowy finansowany „pustym pieniądzem", a więc coś wręcz 

niedopuszczalnego, z punktu widzenia liberalnej doktryny ekonomicznej, jako prowadzącego 

do wybuchu inflacji i katastrofy gospodarczej w perspektywie. Jednakże, według Keynesa, 

wcale tak nie będzie, jeśli — i dopóki — istnieją w gospodarce rezerwy, nieczynne czynniki 

produkcji: ludzie bez pracy, surowce, nie wykorzystane maszyny i urządzenia. Stworzony 

przez państwo dodatkowy popyt spowoduje ich uruchomienie i wzrost produkcji, który ten 

popyt pokryje rzeczowo. „Puste pieniądze" napełnią się realną masą towarową, przekształcą 

się w „pełne".
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Tak jest w „czystym" modelu teoretycznym. W rzeczywistości suma, jaką państwo 

interweniuje w gospodarkę, może być znacznie mniejsza od sumy nieczynnych oszczędności, 

gdyż zadziała ona „mnożnikowo": pierwotne inwestycje państwowe uruchomią inwestycje 

wtórne, co spowoduje, że łączny przyrost popytu i produkcji, dochodu społecznego będzie 

parokrotnie większy od pierwotnego (zależy to od „skłonności do oszczędzania" 

społeczeństwa; mnożnik jest tym większy, im ta skłonność jest mniejsza).

Z drugiej strony, w odróżnieniu od modelu teoretycznego, w rzeczywistości ceny mogą 

zacząć wzrastać, zanim jeszcze zostaną wyczerpane wszystkie rezerwy czynników produkcji. 

Wyczerpanie się któregoś z nich, podczas gdy inne są jeszcze w nadmiarze, jest tym bardziej 

prawdopodobne, im bardziej gospodarka ulega w międzyczasie dewastacji (jak np. polska 

gospodarka w okresie transformacji). Jednakże do wyczerpania rezerw inflacja powinna być 

zdecydowanie niższa od wzrostu produkcji. Także zresztą po przekroczeniu tego progu jest 

możliwe powstrzymanie wzrostu cen do czasu, gdy produkcja dogoni rosnący popyt — jak to 

było np. w Niemczech w drugiej połowie lat 30., a także w Stanach Zjednoczonych w 

niektórych latach „epoki Keynesa". Wymaga to jednak na ogół zastosowania przez państwo, 

przynajmniej okresowo, środków administracyjnych (co zrobił nawet Nixon w drugiej 

połowie swej prezydentury, gdy odrzucił nieskuteczny monetaryzm i „nawrócił się na 

keynesizm").

Z keynesowskiej teorii wynikały zatem zupełnie inne dyrektywy, niż z doktryny liberalnej. 

Przede wszystkim — konieczność państwowej interwencji w gospodarkę,, aby nie dopuścić 

do kryzysu i niskiej stopy wzrostu. Także co do kierunków i metod tej interwencji. Wreszcie 

również w kwestii narzędzi, w tym dopuszczalności — w określonych warunkach — 

znacznego deficytu budżetowego finansowanego z dodatkowej emisji pieniądza, co zakładało 

wpływ państwa na politykę pieniężną banku centralnego (dziś już u nas uniemożliwiony).

Teoria Keynesa znalazła uznanie i wywarła znaczny wpływ na politykę gospodarczą 

państw europejskich jeszcze przed II wojną światową. Był jej zwolennikiem i kierował się 

nią w Polsce w latach 1935-39, ze znakomitymi rezultatami, minister gospodarki Eugeniusz 

Kwiatkowski.

4. Od E. Kwiatkowskiego do J.F. Kennedyego

Fakt, że rozwój przemysłowy Królestwa Polskiego oparł się przede wszystkim na rynku 

rosyjskim, nie sprzyjał programowi niepodległościowemu, wysuwanemu przed I wojną 

światową głównie przez Polską Partię Socjalistyczną. Kapitalistyczna czołówka jeszcze w 

czasie wojny chciała autonomii Królestwa w związku z Rosją, nie chciała natomiast 

zdecydowanie — obawiając się fatalnych konsekwencji ekonomicznych — związku z 
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Niemcami i Austrią, kadłubowej Polski w tym związku. Rewolucja w Rosji, klęska Niemiec, 

rozpad Austrii stworzyły możliwość odbudowy Polski niepodległej, i to „trójzaborowej", 

zdolnej już do samodzielnego bytu politycznego i ekonomicznego. Polacy potrafili 

wykorzystać tę historyczną szansę.

Wkrótce została rozstrzygnięta kwestia władzy i charakteru państwa polskiego. Po upadku 

rządów socjalistyczno-ludowych przewagę osiągnęły klasy posiadające, co oznaczało, że 

Polska będzie krajem kapitalistycznym.

W 1920 roku świeżo zdobyta niepodległość została z trudem obroniona, ale kraj był 

zrujnowany. Ponieważ koszty wojny polsko-bolszewickiej, scalania kraju, budowy 

administracji itd. były pokrywane emisją pieniądza papierowego, szalała inflacja;

jej kres położyły dopiero reformy Wł. Grabskiego. Przemysł polski — którego względną 

słabość i zacofanie wzmogła wojna — straciwszy mało wymagające „rynki wschodnie", nie 

miał szans na zdobycie zachodnich. Groził mu upadek, do czego konsekwentnie dążyły 

Niemcy.

„Zamach majowy" Piłsudskiego umożliwił racjonalizację przemysłu i skuteczną obronę 

(także celną) rynku wewnętrznego. Stabilizacja polityczna przyciągnęła pewną ilość kapitału 

zagranicznego (który przedtem nie wierzył w trwałość państwa polskiego). Polska uniknęła „

agraryzacji". W drugiej połowie lat dwudziestych kraj skorzystał na światowej koniunkturze. 

W tym okresie E. Kwiatkowski, jako minister przemysłu i handlu, rozbudował port gdyński, 

stworzył polską flotę handlową, zbudował magistralę węglową, uruchomił zakłady azotowe 

w Mościcach. Wkrótce jednak w gospodarkę polską uderzył wielki kryzys. Produkcja 

przemysłowa spadła o 37%.

W czasie kryzysu były realizowane dyrektywy liberalnej doktryny ekonomicznej. Zgodnie z 

dyrektywą zachowania równowagi budżetowej, oraz z powodu panicznej obawy przed 

inflacją była prowadzona polityka deflacyjna — co utrudniało inwestycje w przemyśle i 

walkę z bezrobociem. W polityce walutowej kierowano się (zupełnie jak w III RP!) ideą 

mocnego złotego; w tym celu został utrzymany złoty standard — podczas gdy nawet bogate 

państwa w ogromnej większości od niego odstąpiły — co kosztowało Polskę utratę znacznej 

części rezerw złota.

W 1935 roku nastąpiła poprawa koniunktury na całym świecie, także w Polsce. Od 1937 

roku E. Kwiatkowski zaczął zmieniać stopniowo polską politykę gospodarczą. Kontrolą 

dewizową zahamował odpływ złota i dewiz, co wbrew krytykom nie utrudniło pozyskiwania 

kredytów zagranicznych. Państwo zaczęło nabywać większościowe udziały w kluczowych 

przedsiębiorstwach przemysłowych, w efekcie czego stało się właścicielem 55% hutnictwa, 
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25% przemysłu chemicznego, 30% produkcji maszyn przemysłowych, 100% niewielkiego 

jeszcze przemysłu lotniczego i samochodowego. Obok tego istniały i działały bardzo 

sprawnie, przynosząc znaczne dochody, przedsiębiorstwa państwowe — PKP, PTT, Lasy 

Państwowe, nie mówiąc o 5 państwowych monopolach. Wiele było przedsiębiorstw 

mieszanych, prywatno-państwowych. Wpływ i udział państwa w bankowości (już w 1935 

roku proporcja wkładów w bankach państwowych i prywatnych wynosiła 1,8 : 1) pozwalał na 

regulację polityki kredytowej, a tym samym inwestycji przemysłowych. W warunkach 

stabilizacji gospodarczej Kwiatkowski, zrywając z panującymi ciągle w świecie tradycyjnymi 

kierunkami, podjął politykę szerokiej interwencji państwa w gospodarkę i długofalowego 

planowania gospodarczego. Budżet państwowy zaczął służyć finansowaniu inwestycji 

państwowych, zabezpieczał też inwestycje podejmowane przez wydzielone z gospodarki 

skarbowej „fundusze państwowe" — jak Państwowy Fundusz Pracy, Fundusz Budowlany, 

Fundusz Obrony Narodowej — finansujące szereg robót publicznych.

W latach 1935-39 polska produkcja przemysłowa wzrastała w tempie około 10% — 

szybciej niż we Francji, Anglii czy Włoszech. Po 1936 roku żadne przedsiębiorstwo 

przemysłowe, także państwowe, nie przynosiło już strat. Spadał też powoli na rzecz państwa 

udział kapitału zagranicznego w polskim przemyśle. Przez wprowadzenie ograniczeń 

dewizowych zmalał wywóz zysków a wzrosło ich inwestowanie w kraju.

Podstawowymi elementami państwowej interwencji były: szeroko zakrojony program 

inwestycji państwowych, oparty m.in. na funduszach wydzielonych z budżetu państwa i 

kredytach bankowych; ustawowe obniżenie stopy procentowej; ustawowe uregulowanie 

pułapu cen, ścisła kontrola i częste unieważnianie umów kartelowych, interwencja na rynku 

pracy, zmniejszenie zadłużenia rolnictwa w celu odbudowy jego ogólnej dochodowości. 

Działalność państwa w gospodarce miała charakter planowy. E. Kwiatkowski wprowadził w 

życie czteroletni plan inwestycyjny na lata 1936-39 (został wykonany prawie o rok 

wcześniej), w ramach którego został rozbudowany Centralny Okręg Przemysłowy (do 1939 

roku zbudowano i uruchomiono ponad 100 zakładów przemysłowych, przygotowano 

uruchomienie 300 dalszych). Zapoczątkowany w 1937 roku, sześcioletni plan rozbudowy sił 

zbrojnych został wykonany w 1/3. Piętnastoletni plan inwestycyjny miał się rozpocząć w 

1940 roku.

Interwencjonizm państwowy Kwiatkowskiego odpowiadał potrzebom rozwoju 

gospodarczego Polski. Oprócz wprowadzenia długofalowego kompleksowego planowania, 

drugim jego założeniem była rozbudowa rynku wewnętrznego, tak by fluktuacje rynku 

międzynarodowego nie dyktowały warunków życia w Polsce. Trzecim jego założeniem było 
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zmniejszenie zależności od zainwestowanych w Polsce kapitałów zagranicznych, tak by 

decyzje o rozwoju i kierunku działalności polskiego przemysłu zapadały nie w Paryżu, 

Brukseli, Zurychu czy Berlinie, lecz w Warszawie, aby kapitał zagraniczny musiał pilnować 

swych interesów w tych ramach i w tym zakresie, jakie państwo polskie uzna za 

dopuszczalne z punktu widzenia interesu polskiego. Polska swoje plany inwestycyjne miała 

realizować na podstawie własnych możliwości finansowych przede wszystkim, środki 

zagraniczne miały mieć wtórne znaczenie.

Realizację planów inwestycyjnych utrudniała zbyt mała ilość pieniędzy w obrocie 

wewnętrznym. Kwiatkowski, nie zmniejszając dewizowo-złotego pokrycia złotówki, 

powiększył nieznacznie ilość emitowanych przez Bank Polski banknotów, a bardzo znacznie 

— bilonu, skonwertował też w długoterminowe kilka krótkoterminowych pożyczek 

wewnętrznych i wprowadził kontrolę dewizową.

Polityka gospodarcza Kwiatkowskiego była przez część polskiego kapitału oraz przez 

ekonomistów, hołdujących liberalnej doktrynie ekonomicznej, piętnowana jako „etatyzm", 

nieustannie krytykowana i zwalczana. Zarzut etatyzmu był jednak nieuzasadniony, 

przedsiębiorstwa państwowe działały na normalnych rynkowych zasadach, przynosiły zyski, a 

ich rentowność bywała wyższa od rentowności prywatnych przedsiębiorstw kartelowych. 

Kierunek liberalny nie zyskał wówczas w Polsce przewagi, pięciolecie bezpośrednio 

przedwojenne było dla polskiej gospodarki i społeczeństwa najlepsze chyba w całym 

dwudziestoleciu.

Tymczasem w Niemczech, po sukcesie polityki „tworzenia zatrudnienia i nakręcania 

koniunktury" inwestycjami infrastrukturalnymi, nastąpiła fala inwestycji zbrojeniowych. Po 

dozbrojeniu Niemiec partia hitlerowska wysunęła hasło budowy potęgi militarnej. 

Militaryzacja gospodarki spowodowała pojawienie się szeregu nowych problemów 

ekonomicznych, które nie mogły być rozwiązywane przez rynek. Państwo stosowało coraz 

szerzej metody administracyjne, samo też budowało wielkie zakłady przemysłowe. W okresie 

wojny państwowe i partyjne organy kierowały bezpośrednio całą gospodarką zarówno 

Niemiec, jak i krajów podbitych. Sprawność i efektywność niemieckiej gospodarki wojennej 

była bardzo wysoka.

Także w osamotnionej Anglii państwo stało się organizatorem i kontrolerem gospodarki 

— przede wszystkim produkcji, ale także konsumpcji społecznej. W odległych od „teatrów 

wojennych" i potężnych gospodarczo Stanach Zjednoczonych przez cały czas funkcjonował 

rynek, jednak przy rozmaitych ograniczeniach ze strony państwa, które i tutaj organizowało 

wysiłek wojenny gospodarki i społeczeństwa. Pieniądz, który w gospodarkach wojennych 
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krajów europejskich pełnił wtórną rolę, w USA był głównym narzędziem kierowania 

panującymi w gospodarce przedsiębiorstwami prywatnymi.

Podobnie jak w okresie I wojny światowej, w okresie 1940-45 gospodarka amerykańska 

ogromnie się rozwinęła. Koniec wojny oznaczał drastyczną redukcję popytu, co — jak w 

1920 roku — mogło spowodować kryzys gospodarczy. Tym razem jednak Stany Zjednoczone 

potrafiły go uniknąć, przede wszystkim dzięki „Planowi Marshalla".

Czego nigdy by nie zrobił prywatny kapitał, uczynił rząd: zniszczonym wojną i 

zagrożonym komunizmem krajom europejskim — przede wszystkim Anglii, Francji, 

zachodnim Niemcom i Włochom — podarował miliardy świeżutkich papierowych dolarów, 

jakich mu dostarczyły banki Rezerwy Federalnej. Owe kraje zakupiły za te dolary 

amerykańską żywność, a także środki produkcji, odbudowując i unowocześniając (Niemcy 

zwłaszcza) swój przemysł. Była to operacja całkowicie w duchu teorii keynesowskiej. 

Nadchodził okres triumfu tej teorii, także za oceanem. Lata 194867 to bowiem w USA „

epoka Keynesa". W tym okresie jest prowadzona tam, oparta na keynesowskiej teorii, 

polityka interwencji państwa w gospodarkę. Celami są: niedopuszczenie do kryzysu 

ekonomicznego, pełne zatrudnienie czynników produkcji, wysokie tempo wzrostu 

gospodarczego. Środki to: wbudowanie w gospodarkę mechanizmów stabilizacyjnych 

(progresja podatkowa i zasiłki dla bezrobotnych), pobudzanie wydatków prywatnych — 

konsumpcyjnych i inwestycyjnych, tworzenie popytu państwowego.

Długa fala rozkwitu była oparta na budownictwie komunalnym, pomocy dla zagranicy, 

boomie gospodarczym i inwestycjach amerykańskich w Europie Zachodniej, zbrojeniach 

(koszty wojny koreańskiej, pokrywane z deficytu budżetowego, wyniosły w 1953 roku ponad 

13% PKB) i potem znacznym eksporcie do Europy Zachodniej. W końcu 1957 roku doszło 

do ostrej recesji. Mimo bezrobocia ceny i płace rosły. Została zastosowana ostra kuracja 

keynesowska (budownictwo komunalne — autostrady, socjalne — mieszkania, zasiłki dla 

bezrobotnych). Podjęte potem działania deflacyjne osłabiły koniunkturę i spowodowały 

wzrost bezrobocia.

W 1961 roku prezydent Kennedy wystąpił z programem Nowej Ekonomiki — programem 

długofalowego wzrostu gospodarczego. Została zaktywizowana polityka budżetowa: w 

ramach podjętej polityki taniego pieniądza nastąpiła obniżka stopy procentowej banku 

centralnego (Fed) i rynkowej, zostały wprowadzone ulgi inwestycyjne, obniżono też podatki 

od dochodów indywidualnych. Wobec szybkiego wzrostu popytu na towary oraz dużego 

spadku bezrobocia pojawiła się tendencja do podnoszenia cen i płac — którą rząd 

powstrzymywał perswazją wobec przedsiębiorców i związków zawodowych.
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Efektem było blisko 9 lat ekspansji gospodarczej. Tempo wzrostu PKB uległo podwojeniu. 

Niskiemu bezrobociu towarzyszył wzrost płac. Rosły wydatki państwa na: oświatę, badania 

naukowe, ochronę środowiska, świadczenia socjalne, wzrosła pomoc dla krajów słabo 

rozwiniętych, a także rosły wydatki na zbrojenia. Mimo to inflacja była minimalna, wahała 

się w granicach 1,3 — 2%. Nastąpiła też poprawa bilansu płatniczego. Po śmierci 

Kennedy'ego, Johnson realizował dalej — wcześniej już znaną i realizowaną w Europie 

Zachodniej — ideę „państwa opiekuńczego".

Zaangażowani w ten rozwój ekonomiści amerykańscy spróbowali rozwinąć teorię 

keynesowską. Powstały wówczas: nowoczesna teoria kryzysów (w tym stabilizatorów 

koniunktury) oraz teoria zrównoważonego wzrostu gospodarczego — tzn. wzrostu bez 

poważniejszych wahań koniunktury, wysoko wykorzystującego istniejące czynniki produkcji 

i realizującego dzięki temu najwyższą obiektywnie możliwą stopę wzrostu. Rozwinęła się też 

wówczas teoria startu i rozwoju krajów zacofanych.

Od 1966 roku Stany Zjednoczone angażowały się coraz głębiej w wojnę wietnamską, nie 

aprobowaną przez znaczną część społeczeństwa amerykańskiego. Rosnące wydatki 

wojskowe przekroczyły w 1968 roku 9,5% PKB. Finansowano je głównie z deficytu 

budżetowego, pokrywanego dodatkową emisją pieniądza. W rezultacie rosły ceny, koszty 

utrzymania i stąd — nacisk na płace. Spadał poziom prywatnych inwestycji, jak i wydatków 

konsumpcyjnych. Po dodatkowym opodatkowaniu zysków korporacji, w 1968 roku nastąpił 

ich względny (w stosunku do płac), a potem bezwzględny, spadek. Wzrost inflacji — 

wprawdzie zaledwie do 4,2% (!) w tymże roku — nie dał się jednak w zwykły sposób 

opanować. Rosnącemu niezadowoleniu wielkiego kapitału towarzyszyły wystąpienia 

ekonomistów obwieszczających „kryzys keynesizmu". W rzeczywistości powstały warunki, 

do których klasyczny model keynesowski — z nie wykorzystanymi czynnikami produkcji — 

nie był dostosowany: wszystkie one były w pełni zatrudnione, a dynamika popytu 

nakręcanego potrzebami wojennymi przekroczyła aktualnie możliwą do osiągnięcia 

dynamikę produkcji i podaży. Aby uniknąć inflacji, trzeba by zastosować środki podobne do 

tych, jakie zastosowały w latach czterdziestych, wojujące ze sobą, państwa europejskie, 

poczynając od zamrożenia cen i płac.

Powstał jednak klimat dla antykeynesowskiej ofensywy, skompromitowanej w okresie 

wielkiego kryzysu i długo pozbawionej wpływów, liberalnej doktryny ekonomicznej, a w 

praktyce — dla redukcji interwencjonizmu państwowego i powrotu do pełnej wolności dla 

prywatnego kapitału. Oczywiście liberalizm wystąpił w zmienionej formie, neoliberalno-

monetarystycznej.
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Całe te kilkadziesiąt lat europejsko-amerykańskiej historii gospodarczej tak podsumował 

minister finansów, zbankrutowanego właśnie („dziura 80 mld") rządu III Rzeczpospolitej, 

Jarosław Bauc: [...] gdy słyszę, jakie recepty proponuje się na zwalczanie bezrobocia, 

chwytam się za głowę. To myślenie tkwiące korzeniami w teoriach J.M. Keynesa. To są 

bzdury (cyt. za: [Bugaj 2001]). A liberalny dziennikarz z „Wprost", nomen omen Cielemięcki, 

wtórował w I programie Polskiego Radia: był niejaki pan Keynes, stworzył błędną teorię, 

której się wyrzekł pod koniec życia [...].

5. Neoliberalizm, jego zwycięstwo i owoce

W końcu lat trzydziestych spróbowano „zsyntetyzować" liberalną ortodoksję ze zwycięską 

teorią keynesowską. Gdy mianowicie — dowodzono, powołując się na niektóre wypowiedzi 

samego Keynesa — dzięki polityce gospodarczej prowadzonej zgodnie z keynesowskimi 

zaleceniami powraca pełne zatrudnienie, liberalna doktryna odzyskuje ważność. Kiedy w 

latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zasady pełnego zatrudnienia upowszechniły się, 

utrwaliła się na powrót ortodoksja, w której teoria Keynesa została sprowadzona do 

szczególnego przypadku ogólnej teorii równowagi ekonomicznej [Domańska 1992 s. 149]1.

Jeszcze w okresie międzywojennym w wysoko zoligopolizowanych gałęziach przemysłu 

amerykańskiego, pomimo recesji, ceny rosły. Tak też było w latach 1957 — 58. Ponieważ 

inflacja nie reagowała na podatkową redukcję popytu, uznano ją wówczas za kosztową, a nie 

popytową, ściślej — za wynik nacisku związków zawodowych na wzrost płac, a korporacji 

na wzrost zysków. Spiralę cen i płac należało przerwać integracją państwa. Za upartą inflację 

obwiniano nie teorię Keynesa, a co najwyżej „epigonów Keynesa", skłonnych każdy wzrost 

bezrobocia uznać za wynik niedostatecznego popytu i reagować powiększeniem wydatków 

państwowych albo polityką „taniego pieniądza".

W końcu lat sześćdziesiątych reakcje na inflację — związaną z finansowaniem z deficytu 

budżetowego wojny wietnamskiej — były już inne: zostały skierowane wprost przeciw teorii 

Keynesa i integracji państwa w gospodarkę. Już w latach pięćdziesiątych zaczęła się odradzać 

„pieniężna teoria inflacji", czyli pogląd, że inflacja wynika zawsze z nadmiernej ilości 

pieniądza. Ów nadmiar — dowodziła „nowa szkoła myślenia ekonomicznego", nazwana w 

1968 roku monetaryzmem — jest rezultatem błędnej polityki pieniężnej władz 

gospodarczych. Państwo rozszerza swą ingerencję w gospodarkę i życie społeczne, a wydatki 

przekraczające dochody pokrywa mu Bank Centralny dodatkową emisją pieniądza.
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Powstająca w ten sposób, wysoce szkodliwa dla życia gospodarczego inflacja — 

kontynuowali monetaryści, M. Friedman przede wszystkim — jest ceną płaconą za nic. 

Pieniądz jest bowiem neutralny wobec realnych procesów gospodarczych. W dłuższym 

okresie nie determinuje on realnej podaży, względnych cen, wielkości zatrudnienia, dochodu 

społecznego, a wpływa tylko na ich poziom nominalny. Im go więcej, przy danej szybkości 

jego obiegu i danej masie towarowej, tym wyższy będzie ogólny poziom cen — i to 

wszystko. W szczególności, wbrew Keynesowi, nie można za pomocą pieniądza trwale 

zmniejszyć bezrobocia. Każda gospodarka ma jego „naturalną stopę". W krótkim okresie za 

cenę wzrostu stopy inflacji można uzyskać spadek stopy bezrobocia, jeśli robotnicy i 

przedsiębiorcy kierują się ekonomicznymi złudzeniami; gdy się one jednak rozwieją, 

bezrobocie powróci do „normalnego" poziomu, a zwiększona stopa inflacji pozostanie. Jeśli 

robotnicy i przedsiębiorcy będą kierować się „racjonalnymi oczekiwaniami", stopa 

bezrobocia w ogóle nie spadnie, a stopa inflacji wzrośnie. Tak też — i tylko tak — będzie w 

długim okresie.

Równie mało sensu mają państwowe wydatki na „politykę społeczną" — dowodzili 

monetaryści. Przede wszystkim znaczną część środków zużywają same na siebie 

biurokratyczne aparaty, które tę politykę realizują. Po wtóre, realizują one tę politykę 

niesprawnie, marnotrawią środki społeczne. Następnie, nadmierna państwowa opiekuńczość 

pozbawia ludzi inicjatywy, hamuje energię społeczną. Wreszcie, wszędzie tam, gdzie 

biurokratyczne aparaty dzielą środki publiczne lub coś kontrolują, regulują — zwłaszcza na 

styku z przedsiębiorczością prywatną — kwitnie korupcja.

Garść dodatkowych argumentów na rzecz maksymalnej redukcji ingerencji państwa w 

życie gospodarcze i społeczne dostarczyli w latach siedemdziesiątych twórcy „podażowej 

teorii ekonomii". Ponieważ „bogactwo narodów" tworzą prywatne przedsiębiorstwa, a nie 

rząd, powinny być one — ich zdaniem — uwolnione od przepisów krępujących wolną grę sił 

ekonomicznych, osłabiających sygnały rynkowe. Powinny też być uwolnione od 

nadmiernych podatków. Istnieje bowiem „optymalna stopa podatkowa", po przekroczeniu 

której słabną bodźce do produkcji, spada podaż dóbr i usług i spadają — zamiast rosnąć — 

wpływy podatkowe do budżetu. Dążenie państwa do korekty — za pomocą podatków i 

transferów — rynkowego podziału dochodu społecznego („sprawiedliwości rynkowej"), do „

bardziej sprawiedliwego" jego podziału („sprawiedliwości społecznej") negatywnie 

oddziałuje na wzrost wydajności i efektywności, na skłonność do inwestycji i innowacyjność, 

na wzrost gospodarczy w ogóle, czego koszty ponoszą też biedniejsze warstwy 

społeczeństwa. Obniżka podatków i „deregulacja" działają odwrotnie, pobudzają aktywność 
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gospodarczą, przyśpieszają wzrost gospodarczy. Przynosząc korzyści także warstwom 

biedniejszym, wzrost gospodarczy zwiększa liczebność i znaczenie klas pośrednich — 

posiadających, które są ostoją społeczeństwa liberalnego, respektującego prawa jednostki.

W ten oto sposób nastąpił powrót do liberalnej koncepcji „państwa minimum". Według 

monetarystów, jedyną funkcją makroekonomiczną, jaką powinno ono pełnić, jest 

prowadzenie polityki monetarnej. Wzrost masy pieniądza, odpowiadający przypuszczalnemu 

wzrostowi produkcji i usług, powinien wykluczyć (w zasadzie) zarówno inflację, jak i 

deflację, zapewnić sprzyjającą wzrostowi gospodarczemu stabilizację poziomu cen. A aby 

państwo nie mogło już nigdy więcej rozszerzyć „keynesowsko" pola działania, zalecono potem 

odebranie mu i tej funkcji, poprzez ustawowe uniezależnienie od niego Banku Centralnego. 

W takiej sytuacji, aby wydatki państwa mogły przekroczyć jego dochody, musiałoby ono 

zapożyczyć się u społeczeństwa, emitując papiery skarbowe, albo w bankach komercyjnych, 

w obu wypadkach ponosząc wysokie koszty oprocentowania. Obciążenie budżetu tymi 

kosztami skutecznie ograniczałoby pozyskiwanie przez państwo dodatkowych środków 

pieniężnych.

Czy jednak bez pomocy państwa prywatno-kapitalistyczna gospodarka nie zawiedzie, tak 

jak zawiodła w końcu lat dwudziestych? Wcale nie ona spowodowała wielki kryzys — 

dowodził M. Friedman już w latach pięćdziesiątych — przyczyną były błędy w polityce 

pieniężnej Federalnego Systemu Rezerw. Niezależnie od tej kwestii, monetaryści, 

podażowcy i inni neoliberałowie byli absolutnie przekonani o zdolności prywatnej 

gospodarki rynkowej do samoregulacji, pełnego wykorzystania czynników produkcji i 

optymalnego tempa wzrostu.

Według starej doktryny liberalnej: [...] system wolnokonkurencyjny jest wewnętrznie 

stabilny —powraca automatycznie do stanu równowagi przy pełnym zatrudnieniu; ekonomia 

Friedmana, utrzymując założenie o generalnej stabilności systemu, „urealnia" je [...] 

twierdzeniem, iż gospodarka rynkowa nie zakłócana przez polityków gospodarczych, 

dokładniej — polityków pieniężnych, dąży do równowagi na poziomie praktycznie pełnego 

wykorzystania czynników produkcji, a w szczególności gwarantuje społecznie akceptowany, 

naturalny właśnie, poziom zatrudnienia. Tym samym prawo Saya zostało reanimowane 

[Domańska 1992 s. 166].

Opinie o monetaryzmie były różne, od entuzjastycznych do skrajnie negatywnych, jak 

pogląd znanego angielskiego ekonomisty N. Kaldora: Jest to choroba umysłowa, która w 

ciągu ostatnich 5 czy 10 lat rozpowszechniła się lotem błyskawicy jak jakaś zwariowana 

sekta kalifornijska. Opiera się na prymitywnych i fałszywych przesłankach, niemniej jednak 
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silnie przemawia do egoistów i nieuków, a jego względnie pewnym skutkiem jest pogłębienie 

napięć społecznych i brak stabilności, będący rezultatem powiększających się nierówności i 

rosnącego bezrobocia [Kalder 1986 s. 198]. Także noblista R. Klein uznał pogląd noblisty M. 

Friedmana za błędny opis funkcjonowania gospodarki. 

Powrót do gospodarczego liberalizmu odpowiadał jednak wielkiemu kapitałowi 

amerykańskiemu. Po klęsce demokratów, w końcu lat sześćdziesiątych, republikanin R. 

Nixon pierwszy spróbował wcielić w życie zalecenia M. Friedmana. Ograniczono roczne 

tempo wzrostu podaży pieniądza, podjęto restrykcyjną politykę kredytową oraz deflacyjną 

politykę fiskalną (zawieszono m.in. ulgi inwestycyjne). Rząd przestał też ingerować w ceny i 

płace.

Rezultaty były złe. Nastąpiło zahamowanie tempa wzrostu, a potem spadek PKB oraz 

produkcji przemysłowej, a jednocześnie inflacja wzrosła. Nic dziwnego, że w połowie 

kadencji Nixon odrzucił „neoklasyczną wiarę", optymizm i zalecenia friedmanowskich 

doradców. Od dziś znów jestem keynesistą — powiedział podobno w połowie 1971 roku. 

Zamroził ceny i płace na 90 dni, a potem poddał je ścisłej kontroli — co znacznie obniżyło 

stopę inflacji; odrzucił politykę restrykcji kredytowych; powstały wskutek złagodzenia 

polityki fiskalnej deficyt budżetowy sfinansował długiem publicznym. Nie wiadomo, jaki 

byłby ostateczny rezultat tych posunięć, gdyż uwikłany w aferę Watergate Nixon musiał 

zrezygnować z prezydentury.

W czwartym kwartale 1973 roku nastąpił pierwszy „szok naftowy" (międzynarodowy 

kartel OPEC podniósł parokrotnie cenę ropy). W USA doszło do recesji gospodarczej z 

jednoczesnym wzrostem inflacji (do „slumpflacji"). Nowy prezydent — G. Ford — uznał 

inflację za główne niebezpieczeństwo i znów zastosował politykę „drogiego pieniądza". 

Restrykcje monetarne zintensyfikowały spadek PKB i produkcji oraz wzrost bezrobocia. 

Zmusiło to Forda do zmiany priorytetu — uznania bezrobocia za główną plagę. Politykę 

restrykcji monetarnych zastąpiono polityką antyrecesyjną (m.in. obniżono podatki od 

niższych dochodów). Szybko rosły wydatki budżetu federalnego. Skutki były korzystne — 

recesja ustąpiła miejsca ekspansji, inflacja spadała, wzrosło jednak bardzo poważnie 

zadłużenie państwa.

J. Carter, który objął urząd prezydencki w styczniu 1977 roku, za główny cel polityki 

ekonomicznej rządu uznał likwidację deficytu budżetowego. Znów zaostrzono rygory 

podatkowe i przyhamowano wzrost wydatków. Do deflacyjnej polityki budżetowej dołączono 

wkrótce restrykcyjną politykę pieniężno-kredytową, aby jeszcze obniżyć inflację i umocnić 

dolara na rynku międzynarodowym. Gdy w efekcie spadło tempo wzrostu PKB, a inflacja nie 
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ustąpiła, Carter inflację z kolei uważał za główną plagę gospodarczą i obiecał narodowi 

amerykańskiemu, że ją zwalczy recesją gospodarczą (!). Ponieważ inflacja miała charakter 

przede wszystkim kosztowy, próba jej zwalczania restrykcyjną polityką monetarną musiała 

prowadzić do bardzo poważnego spadku produktu narodowego i produkcji przemysłowej 

oraz wzrostu bezrobocia.

Na początku 1981 roku kolejny prezydent USA, R. Reagan, ogłosił konserwatywny 

program Odnowy Ameryki (nazwany „reaganomiką"). Przewidywał on: zmniejszenie 

wydatków federalnych, zmniejszenie podatków, ograniczenie administracyjnych regulacji w 

gospodarce, właściwą („nową") politykę pieniężną. Wydatki wojskowe miały być znacznie 

zwiększone, miał być ograniczony za to program walki z nędzą, zmniejszona pomoc 

mieszkaniowa, skrócony okres wypłacania zasiłków bezrobotnym. Miały być zredukowane 

inne pozycje budżetu, jak np.: pomoc dla zagranicy, subwencje na badania naukowe (ale nie o 

militarnym znaczeniu), dotacje dla poszczególnych stanów i miast.

Wszystko to miało doprowadzić do: zrównoważenia (a nawet dodatniego salda) budżetu 

federalnego, podniesienia i następnie ustabilizowania (na około 4%) tempa wzrostu PKB, 

stopniowego spadku stopy bezrobocia i szybkiego spadku inflacji.

Efekty, z różnych przyczyn, różniły się znacznie od zapowiedzianych.

W okresie pierwszej prezydentury R. Reagana (1981-84) rządowi udało się znacznie 

zmniejszyć inflację (przy czym istotną rolę odegrała tu obniżka światowych cen ropy 

naftowej), ale PKB spadł i ogromnie (o około 11%) wzrosło bezrobocie. Skutkiem 

restrykcyjnej polityki Fed, przede wszystkim, była ogromna fala bankructw, zwłaszcza 

mniejszych przedsiębiorstw. Ponieważ konieczne stały się dodatkowe środki na zasiłki dla 

bezrobotnych, na przywrócenie subwencji dla publicznej opieki zdrowotnej (były tu masowe 

protesty), na subwencje dla farmerów za ograniczenie upraw, a przede wszystkim na ogromne 

wydatki wojskowe — deficyt budżetu federalnego, zamiast się zmniejszyć, wzrósł w 1982 

roku niemal dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wobec ponad 11-milionowego bezrobocia „antykeynesowska" administracja R. Reagana 

sięgnęła po klasyczne keynesowskie narzędzie: roboty publiczne. Obniżka oprocentowania 

kredytu hipotecznego i konsumpcyjnego ożywiła budownictwo mieszkaniowe i zakupy 

trwałych dóbr konsumpcyjnych. Recesja ustąpiła, PKB wzrósł o 4,5%. W tych warunkach, 

przy wprowadzonych wcześniej ulgach podatkowych, „obudziły się" i utrwaliły ekspansję 

prywatne inwestycje produkcyjne (korporacji głównie). Spadła zarówno stopa inflacji, jak i 

stopa bezrobocia — wzrósł natomiast deficyt budżetu federalnego (25,7% wydatków i 6,3% 

PKB — najwięcej w powojennej historii USA), wzrosło zadłużenie federalne (42% PKB w 
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1984 roku). Parokrotnie powiększył się także deficyt bilansu handlowego Stanów 

Zjednoczonych, w znacznej mierze wskutek niekorzystnej dla eksportu zwyżki kursu dolara, i 

niemal do zera zmalało dodatnie saldo inwestycji zagranicznych.

Na początku drugiej prezydentury R. Reagana właśnie deficyt budżetu federalnego został 

uznany za główny problem do rozwiązania. Dzięki trwającej koniunkturze miał nastąpić 

wzrost wpływów podatkowych, a głębokie cięcia programów socjalnych powinny były 

obniżyć wydatki. Stało się jednak inaczej: słabnąca koniunktura zmniejszyła przyrost 

wpływów, a jednocześnie — zamiast się obniżyć — dwukrotnie wzrosło tempo wzrostu 

wydatków państwowych (zwłaszcza państwowych zakupów dóbr i usług). Rezultatem był 

ogromny deficyt budżetowy. W następnym roku, mimo reformy podatkowej znacznie 

ograniczającej ulgi, osiągnął on rekordowy poziom (dopiero kolejne lata przyniosły jego 

spadek). Główną przyczyną były: wzrost wydatków wojskowych, trudności z redukcją 

wydatków socjalnych i subwencji dla budżetów stanowych i lokalnych oraz wzrost kosztów 

(oprocentowania) długu publicznego.

Deficyt bilansu handlowego powiększył się, mimo korzystnego dla eksporterów spadku 

kursu dolara. W związku z tym zostały nasilone działania protekcjonistyczne. Poprawa 

nastąpiła tu dopiero w 1988 roku, głównie wskutek dobrej koniunktury gospodarczej u 

większości partnerów handlowych USA i dzięki wzrostowi tam importu z USA. Dochody 

netto z inwestycji zagranicznych, które przez kilka dziesięcioleci łagodziły deficyt w handlu 

zagranicznym, w okresie Reagana malały, i tu wystąpił deficyt, toteż pojawił się i wzrastał 

deficyt obrotów bieżących i narastało zadłużenie zagraniczne USA. W 1985 roku stały się 

one po raz pierwszy dłużnikiem świata.

Bilans rządów Reagana był dwoisty. Z jednej strony trwająca ponad 7 lat ekspansja 

gospodarcza, niewysoka (choć wyższa niż w latach 1960-80) stopa bezrobocia, trochę 

obniżona stopa inflacji. Z drugiej strony wzrost udziału wydatków budżetowych w PKB i 

parokrotny, w porównaniu z wcześniejszym 20-leciem, wzrost deficytu budżetowego. 

Prowadząc pragmatyczną politykę, łączącą eklektycznie zalecenia różnych doktryn 

ekonomicznych (liberalizm, ale i elementy protekcjonizmu w stosunkach handlowych z 

zagranicą, monetaryzm, lecz i znaczna interwencja państwa w gospodarkę), ekipa rządowa 

Reagana daleko odeszła od programu Odnowy Ameryki. Retoryka prezydenckich 

przemówień była natomiast zawsze antyetatystyczna.

6. Obecny kryzys i środki keynesowskie

Z przedstawionego, historycznego wyboru zdaje się wynikać szereg wniosków istotnych 

dla kraju, którego gospodarka znalazła się w „sytuacji keynesowskiej", to znaczy, gdzie jest 
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masowe bezrobocie, istnieją w szeregu gałęzi wolne moce i zasoby rzeczowe, a czynniki te 

nie łączą się ze sobą wskutek niedostatku efektywnego popytu — zawinionego między 

innymi przez deflacyjną politykę pieniężną i masowy import. A oto niektóre z owych 

wniosków:

1. Liberalna doktryna ekonomiczna nie jest w stanie pomóc w przezwyciężeniu kryzysu, 

do którego doprowadza system wolnej od jakiejkolwiek kontroli i regulacji 

przedsiębiorczości prywatnej, dążącej do maksymalizacji zysku.

2. Należy odrzucić doktrynalne dyrektywy minimalizacji udziału państwa w produkcie 

krajowym i bezwarunkowego dążenia do równowagi budżetowej, a w szczególności politykę 

oszczędności budżetowych w odpowiedzi na spadek wpływów podatkowych ze „zwijającej 

się" gospodarki.

3. Należy opracować i wcielić w życie szeroki program interwencji państwa w 

gospodarkę w celu jej dynamizacji; program — zamiast postępującej redukcji — tworzenia 

popytu konsumpcyjnego (tam zwłaszcza, gdzie może on być pokryty wzrostem produkcji 

krajowej) oraz pomocy dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie. Ponieważ zarówno 

popyt, jak i podaż tworzą inwestycje, państwo winno uruchomić znaczne kredyty dla 

inwestujących przedsiębiorstw prywatnych, samorządów różnego szczebla, a także dla 

istotnych dla gospodarki i dobrze rokujących przedsiębiorstw państwowych — zamiast je z 

doktrynalnych i innych przyczyn finansowo dobijać i wyprzedawać.

4. Program interwencyjny należy finansować z mobilizowanych różnymi metodami 

oszczędności społecznych oraz z deficytu budżetowego. Środki na pokrycie tego deficytu — 

co najwyżej symbolicznie oprocentowane — powinien zapewnić bank centralny dodatkową 

emisją pieniądza. Państwo będzie mogło zwrócić te środki, gdy w rezultacie rozwoju 

gospodarki spadną niektóre wydatki socjalne a wzrosną wpływy podatkowe i inne.

5. Doktryna neoliberalno-monetarystyczna realizuje swój program antyinflacyjny 

dławieniem popytu i w konsekwencji wzrostu produkcji. Interwencja państwa w gospodarkę 

powinna odwrócić kierunek tego wyścigu. Wzrost gospodarczy może się odbywać 

bezinflacyjnie lub przy niewielkiej inflacji, dopóki nie wyczerpią się rezerwy czynników 

produkcji. Później należy baczyć, by pobudzony przez państwo wzrost popytu nie 

przekroczył możliwości wzrostu produkcji. Jednak nawet wówczas jest możliwe 

niedopuszczenie do inflacji administracyjną kontrolą cen i płac, co jest racjonalne na czas 

niezbędny po to, by produkcja „dogoniła" popyt.
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Można by te wnioski inaczej sformułować, jeszcze inne wyciągnąć, lecz nie o to chodzi — 

ale o to, czy zmierzają one we właściwym kierunku. Czy są zasadniczo słuszne; czy możliwe 

są do realizacji w obecnych, znacznie różniących się od tych z lat trzydziestych XX wieku 

warunkach; czy w tych nowych warunkach mogłyby być efektywne. To właśnie należałoby 

teraz dokładnie zbadać. Punktem wyjścia musi być zbadanie cech szczególnych obecnego 

kryzysu.

Kryzys obecny zaczął się tam, gdzie hipertroficznie rozwinięty sektor finansowy, słabo już 

związany ze sferą realnej gospodarki i nie podlegający skutecznej zewnętrznej kontroli i 

regulacji, wytworzył swymi zyskami ogromny balon finansowy, balon kapitału fikcyjnego.

W USA, po udanej kompromitacji osobistej i eliminacji Clintona, wybory wygrał (mało 

przekonująco) G. Bush i republikanie powrócili do władzy. Wkrótce, po zamachu na Word 

Trade Center, Stany Zjednoczone napadły na Irak, a potem na Afganistan. Wydatki wojenne i 

okupacyjne były finansowane po części z podatków, po części z długu publicznego (papiery 

dłużne kupowały masowo Chiny, elity arabskich krajów naftowych i innych krajów). 

Rozwijająca się wysoka koniunktura była podtrzymywana polityką Fedu. Zachęty finansowe 

wywołały ogromny, także spekulacyjny popyt na nieruchomości, na który budownictwo 

odpowiedziało z nawiązką. Rosnące trudności (najpierw nabywców, potem także 

deweloperów) ze spłatą kredytów zachwiały rynkiem nieruchomości. Bogacące się, dotąd 

szybko, banki zaczęły ponosić straty.

W okresie koniunktury zarówno banki, jak i przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe 

(zwłaszcza wielkie korporacje) wykazywały wzrost zysków (nieraz nieprawdziwy), co 

podnosiło ceny ich papierów wartościowych. Ciągły wzrost kursów uruchomił także na tym 

rynku popyt spekulacyjny, finansowany coraz szerzej z kredytów. Zastopowanie wzrostu 

kursów musiało doprowadzić do wyprzedaży papierów w celu spłaty kredytów, do spadku 

notowań, paniki i krachów giełdowych. Zapalnikiem stało się bankructwo jednego z 

renomowanych banków, któremu Fed odmówił pomocy. W obawie przed dalszymi 

bankructwami w sektorze finansowym, jeszcze za prezydentury Busha, powstał program 

ratowania tego sektora przy pomocy państwa. Banki gotowe były przyjąć gwarancje i 

subwencje, ale kredytowanie radykalnie ograniczyły. Trudności z uzyskaniem i wzrost kosztu 

kredytu, lecz także rosnąca obawa przed recesją ograniczyły popyt na rynku i zmusiły do 

ograniczenia produkcji przemysł samochodowy. Musiało to dotknąć boleśnie przemysł 

metalowy i inne gałęzie. Redukcje pracowników zaczęły ograniczać popyt na masowe środki 

konsumpcji. Spirala spadku rozkręcała się, obejmując coraz szerzej sferę realną, dojrzewał 

klasyczny kryzys nadprodukcji towarów z masowym bezrobociem i niewykorzystaniem mocy 
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produkcyjnych. Kryzys wywołany nie znającą żadnych granic — interesu społecznego, nie 

mówiąc o zasadach moralnych — żądzą zysku, najdobitniej obecnie prezentowaną i 

najskuteczniej realizowaną przez rakowatą narośl na społecznym systemie produkcji kapitału 

finansowego.

Dzięki czemu mogła ta narośl powstać, należałoby to dokładnie zbadać, aby móc ją 

usunąć. Prawdopodobnie odegrały tu rolę dwa główne czynniki: system umożliwiający niemal 

nieograniczoną emisję pieniądza, a w szczególności dolara amerykańskiego — papieru 

przyjmowanego na całym świecie za realne towary, oraz absurdalna przecena mechanizmu 

rynkowego, gwarantującego rzekomo korzyść społeczną z motywowanych zyskiem działań 

prywatnych. Stąd właśnie wynikało negowanie potrzeby jakiejkolwiek społecznej kontroli 

nad prywatną własnością i przedsiębiorczością. Zwłaszcza państwowa kontrola i regulacja 

kapitału prywatnego oraz bezpośrednie działania państwa w gospodarce były i są 

przedmiotem nienawiści wszystkich liberalnych doktrynerów, podobnie jak wielkiego 

kapitału (który jednak pomoc państwową w robieniu interesów chętnie przyjmuje).

Wyżej opisaną sytuację w gospodarce zastał nowy prezydent USA.

Demokraci amerykańscy na ogół nie ulegali liberalnemu zaślepieniu. Choć sam Roosevelt 

nie znał się na ekonomii (kapitalne są jego wrażenia z rozmowy z Keynesem oraz Keynesa z 

rozmowy z nim), ale to jego administracja opracowała i realizowała Nowy Ład w latach 

trzydziestych. Administracja Kennedy'ego opracowała i realizowała program Nowej 

Ekonomiki — długofalowego wzrostu gospodarczego i budowy „państwa opiekuńczego" 

(który miał dokończyć Johnson). Polityka gospodarcza Clintona także zawierała prospołeczne 

elementy. W tym również kierunku zdają się zmierzać koncepcje Obamy. W każdym razie w 

jego programie walki z kryzysem nie ma liberalnych hamulców, w rodzaju np. ograniczenia 

wielkości deficytu budżetowego — co ma kluczowe znaczenie, gdyż bez odpowiednich 

środków finansowych państwo nie mogłoby realizować zamierzonej interwencji w sferę 

finansową, realną i społeczną, w związku z czym nie byłoby szansy na ograniczenie i 

przezwyciężenie kryzysu.

Antykryzysowy program Obamy zawiera liczne środki keynesowskiego sposobu widzenia 

gospodarki i jej mechanizmów.

Także ekipy rządzące aktualnie w głównych państwach Europy Zachodniej wobec groźby 

kryzysowej katastrofy odrzucają stopniowo dogmaty doktryny neoliberalnej i przewidują 

uruchomienie działań keynesowskiego typu. Jak daleko posuną się w tym kierunku i czy 

odniosą sukces — czy i w jakim stopniu ograniczą kryzys w sferze finansów i ochronią sferę 

realną i społeczną — nie wiadomo, zależy to od wielu czynników.
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7. Neoliberalna III RP pomiędzy koniecznością a niemożliwością

W Europie Środkowo-Wschodniej rząd III RP wyróżnia się upartym trzymaniem się 

liberalnych dogmatów. Dlaczego — i jakie są już, a jakie będą niedługo i w dalszej 

perspektywie tego skutki? Można to spróbować przewidzieć.

Gdy Gorbaczow swymi nieudanymi reformami i naiwną polityką wobec Zachodu dobijał, 

wyczerpany przegrywanym współzawodnictwem, system socjalistyczny, w USA i czołówce 

krajów kapitalistycznych panowała neoliberalno-monetarystyczna doktryna ekonomiczna. 

Służyła ona ich interesom polegającym na swobodnym dostępie ich towarów i kapitałów do 

każdego zakątka świata. Praktycznie służył temu „konsensus waszyngtoński". Pierwotnie 

określał on kierunki i działania organizacji wykonawczych — Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego i Banku Światowego, przede wszystkim — w stosunku do zadłużonych krajów 

III Świata. Realizacja „programów stabilizacyjnych" zapewniała na ogół to, o co chodziło 

wierzycielom zadłużonych krajów, z reguły kosztem recesji, skokowego wzrostu bezrobocia i 

nędzy, spadku dochodów większości społeczeństwa w tych krajach. Dlatego, gdy upadł „

realny socjalizm", powstał pomysł zastosowania programów tego rodzaju w krajach 

posocjalistycznych.

III RP, z odziedziczonym po PRL długiem wobec krajów zachodnich, ale także z 

powodów ideowych i politycznych powiązań solidarnościowej i prokapitalistycznej 

czołówki, od razu stała się klientem MFW i BŚ. Robocza wersja programu stabilizacyjnego 

dla Polski — nazwanego „planem Balcerowicza" — konkretyzowana w kolejnych (wkrótce 

utajnionych) „listach intencyjnych" i „memorandach" rządu polskiego do tych organizacji — 

była obszerna i szczegółowa. Zawierała zobowiązania rządu do działań w kierunku budowy 

liberalnego systemu kapitalistycznego, w szczególności do:

• likwidacji sektora państwowego w gospodarce. Zniszczenie własnościowej podstawy 

systemu socjalistycznego i pierwotna akumulacja kapitału prywatnego była naczelnym 

zadaniem transformacji ustrojowej;

• wycofania się państwa z wszelkich form i zakresów regulacji gospodarki. Jedynym 

mechanizmem regulacyjnym miał być wolny rynek;

• liberalizacji obrotów handlowych z zagranicą. Chodziło zwłaszcza o zniesienie 

wszelkich utrudnień w dostępie zagranicznych towarów na polski rynek: barier celnych, 

kontyngentów importowych, wymogów dewizowych itd.;
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• liberalizacji obrotów kapitałowych z zagranicą. Chodziło o najlepsze warunki dla 

kapitału zagranicznego, który zechce zainwestować w produkcję, handel, rynek pieniężny, a 

przede wszystkim — wykupić interesujące go przedsiębiorstwa, nawet całe branże, nie 

wyłączając strategicznych dla gospodarki krajowej. Wchodziły tu także takie kwestie, jak: 

ulgi i zwolnienia podatkowe, prawo wykupu ziemi i prawo wywozu zysków;

• liberalizacji w sferze bankowej i ubezpieczeniowej. Chodziło o udostępnienie 

polskiego rynku zagranicznym korporacjom oraz umożliwienie wykupu przez nie na jak 

najlepszych warunkach polskiej bankowości i ubezpieczeń;

• prowadzenia określonej polityki monetarnej. Chodziło o zwalczenie inflacji, 

świadomie przedtem spotęgowanej przez państwo „uwolnieniem" cen coraz szerszej grupy 

towarów przy jednoczesnym podniesieniu kosztów produkcji przedsiębiorstw (podniesieniu 

cen surowców, energii, oprocentowania kredytu, dywidendy od środków trwałych itd.). Te 

działania, a jednocześnie restrykcyjna polityka pieniężna i kredytowa, miały „zdławić" inflację 

a jednocześnie przedsiębiorstwa państwowe;

• likwidacji gospodarczych a jednocześnie społeczno-opiekuńczych funkcji państwa. 

Udział państwa w PKB miał być zdecydowanie obniżony, jego budżet w zasadzie 

zrównoważony, bank centralny uniezależniony od państwa z zakazem jego finansowania. Nie 

mając już zysków z monopoli państwowych (zbankrutowanych, sprywatyzowanych, 

sprzedanych zagranicznym konsorcjom), państwo miało dysponować jedynie wpływami z 

podatków (minimalizowanych od przedsiębiorstw prywatnych i zagranicznych), wysoko 

oprocentowanych pożyczek skarbowych i kredytów banków komercyjnych. Gwarantowało to 

niezdolność państwa do podejmowania szerszych działań w gospodarce, np. do pobudzania 

wzrostu gospodarczego inwestycjami, oraz konieczność drastycznej redukcji przez nie 

wydatków na potrzeby ogólnospołeczne i pomoc socjalną.

Kolejne rządy III RP przez kilkanaście lat działały pod nadzorem MFW i BŚ. Uzgadniały z 

nimi: stopę wzrostu PKB, stopę inflacji, deficyt obrotów bieżących, rezerwy walutowe (i 

gdzie mają być one przechowywane), podaż pieniądza, wielkość deficytu budżetowego, 

dochody z prywatyzacji, politykę banku centralnego (np. że nie wprowadzi restrykcji w 

przepływie kapitałów i zysków), prawodawstwo gospodarcze. W szczególności budżet 

państwowy jeszcze przed wniesieniem do parlamentu był uzgadniany z rezydenturą MFW w 

Warszawie.

W ciągu tego okresu społeczny majątek produkcyjny przeszedł — w majestacie prawa albo 

w drodze jawnej grabieży — w prywatne ręce małej części społeczeństwa, znaczne i 
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kluczowe jego części — jak bankowość i niektóre strategiczne branże przemysłowe — w ręce 

kapitału zagranicznego, duża część została zmarnowana. W tym czasie zostały zawarte 

umowy międzynarodowe uniemożliwiające obronę polskiej gospodarki przed zalewem 

obcych towarów, przed zniszczeniem albo przejęciem przez kapitał zagraniczny. Do 

szczytowych osiągnięć należała tu umowa stowarzyszeniowa z EWG, której istotne zapisy, 

zatajone przed społeczeństwem, przewidziały redukcję polskiego potencjału przemysłowego 

— bankrutowanie i zamykanie stoczni, hut, kopalń, przedsiębiorstw zbrojeniowych itd.

W tym samym wreszcie czasie zostały przyjęte ustawowe rozwiązania instytucjonalne, 

krok po kroku osłabiające i obezwładniające państwo polskie — jak konstytucjonalny zapis o 

całkowitej suwerenności banku centralnego i rady polityki pieniężnej: suwerenności, która 

skończy się tym, że NBP stanie się fili ą europejskiej centrali z siedzibą w Brukseli albo 

Berlinie. Wtedy państwo polskie — które już dzisiaj nie jest w stanie zapewnić zaspokojenia 

elementarnych potrzeb ogólnospołecznych — będzie już tylko licencjonowanym zarządcą 

niesuwerennego peryferyjnego landu.

Doktryna ekonomiczna, która była teoretyczną podstawą i uzasadnieniem budowy w 

Polsce liberalnego systemu kapitalistycznego, rozszerzała stopniowo swe oddziaływanie na 

społeczeństwo. W jej ramach były prowadzone rozumowania działaczy gospodarczych i 

politycznych centralnego i niższych szczebli, nagłaśniane potem przez usłużne media. 

Postulaty, odbiegające od liberalnych dogmatów, były przemilczane albo coraz ostrzej 

piętnowane jako ekonomiczna głupota, ekonomiczny nacjonalizm, ciągoty do gospodarki 

nakazowej itp. — z wyraźnym zamiarem, aby nikt nigdy więcej w Polsce nie pomyślał nawet, 

że może być coś słusznego pozą liberalną ortodoksją.. Wykładano ją coraz szerzej na 

uczelniach akademickich — w niej wychowywano młode pokolenie, ucząc je: troszcz się o 

siebie, resztę załatwią samoczynne mechanizmy rynkowe.

Nic dziwnego, że po kilkunastu latach doktryna liberalna zapanowała nie tylko w 

umysłach działaczy gospodarczych i politycznych i wśród wpływowych przedsiębiorców, ale 

także wśród indoktrynowanych przez media inteligentów różnej profesji, półinteligentów i 

prostych ludzi. Ulegli jej nawet dawni działacze komunistyczni a teraz przywódcy „

zeuropeizowanej" socjaldemokracji, tacy jak np. L. Miller, który wymienił Kołodkę na 

liberała Haussnera.

Po upadku socjaldemokracji Millera decydującą siłą na polskiej arenie politycznej 

pozostała wyłącznie prawica, złożona z dwóch bezwzględnie konkurencyjnych ze sobą partii: 

PO silnie związanej ze „zjednoczoną Europą" z Niemcami na czele (w uproszczeniu, 

reprezentanta interesów kapitału zagranicznego i powiązanej z nim części kapitału polskiego, 
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czyli kompradorskiego, według dawnej terminologii) i PiS głoszącego ochronę zagrożonego 

interesu narodowego (w uproszczeniu, reprezentanta „kapitału narodowego"). Od porażki 

PiS-u w przyspieszonych wyborach rządzi partia Tuska. Premier jest tylko głęboko 

wierzącym w kapitalizm i rynek dyletantem ekonomicznym, ale jego ekipa pod silną ręką 

(dyspozycja pieniędzmi!) byłego londyńskiego maklera a potem londyńskiego profesora, 

Jacka Rostowskiego, to grupa zdecydowanych na wszystko neoliberałów. Dobrze ją 

charakteryzuje, choć dotycząca poprzedniej, balcerowiczowskiej grupy, następująca 

wypowiedź R. Bugaja: Jak dotychczas kłopot w tym, że politykę gospodarczą kreują 

ortodoksyjni liberałowie z podręcznikami w ręku. Są absolutnie przekonani, Że budżet musi 

być mały, inflacja bezwzględnie zduszona, państwo opiekuńcze szybko likwidowane, 

gospodarka całkowicie otwarta, redystrybucja dochodów odrzucona, no i wszystko trzeba 

sprywatyzować do dna" [Bugaj 2001]2.

Platforma Obywatelska nie jest zdolna do wypracowania i realizacji sensownych działań 

antykryzysowych. Groźnym tego sygnałem było dopuszczenie do ostatecznej likwidacji 

polskiego przemysłu stoczniowego (po zlikwidowanej już wcześniej polskiej flocie 

handlowej, rybołówstwie i wielu innych gałęziach polskiej gospodarki). Na żądanie Brukseli, 

w imię wolnej konkurencji, u progu kryzysu pozbawiono pracy kilkadziesiąt tysięcy ludzi. 

Były próby zapobieżenia kłopotom w bankowości, bezkosztowe na szczęście, ponieważ 

zagraniczne centrale by te środki prędzej czy później — jak Uni Credito — przejęły. O 

pomocy upadającym przedsiębiorstwom przemysłowym mowy nie ma, jeszcze się je dobija 

zezwoleniem na drastyczną zwyżkę cen energii, aby doinwestować energetykę, którą ma się 

sprzedać! Nie ma też mowy o długotrwałych zasiłkach, tracącym z dnia na dzień pracę, 

tysiącom pracowników i ich rodzinom.

Nie ma i nie będzie na to pieniędzy, podobnie jak nie ma ich dla szpitali, które nie chcą 

prywatyzacji. Wymagałoby to znacznego zwiększenia deficytu budżetowego, a to 

niemożliwe, ponieważ nie wolno obciążać obsługą długu następnego pokolenia, a ponadto 

nie służyłoby to próbie wejścia szybko do strefy euro. Spadek wpływów podatkowych budżet 

ma rekompensować wyprzedażą (teraz akurat!) pozostałych jeszcze wartościowych 

elementów majątku narodowego oraz cięciami wydatków, gdzie się tylko da, socjalnych 

przede wszystkim, ale i np. w zbrojeniówce.

Nadzieje na skuteczną walkę z kryzysem wiąże PO z Europą. Z brukselskich dotacji mają 

być podjęte rozmaite lokalne inwestycje. Wejście do sfery euro ma Polskę zabezpieczyć 

przed perturbacjami walutowymi, a może przed ostrym kryzysem w ogóle itd.
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Co się stanie przy braku sensownych szerokich działań antykryzysowych? Jeśli upadki 

przedsiębiorstw staną się masowe, jeśli bezrobocie osiągnie znowu — jak za Balcerowicza i 

jego ekipy — trzy miliony i je przekroczy, rozpaczliwe położenie pchnie ludzi na ulice i nie 

da się ich pacyfikować „pałkami i karabinami" zapowiedzianymi przez Tuska jeszcze w 1992 

roku. W mniej lub bardziej dramatycznych okolicznościach PO utraci władzę. W ten sposób 

zostanie usunięta pierwsza, ideologiczna, wyjściowa przeszkoda w zastosowaniu właściwych 

środków. Czy jednak następny rząd będzie w stanie podjąć i prowadzić skuteczną politykę 

antykryzysową przy tych instytucjonalnych przeszkodach, które sprokurowali liberałowie, 

aby to właśnie — keynesowskiego typu działania — uniemożliwi ć? Czy następna ekipa 

będzie w stanie umocnić państwo polskie na tyle, aby mogło przełamać te przeszkody? Czy 

wreszcie środki okażą się trafnie dobrane i skutecznie?

Mimo woli nasuwa się tu pytanie, czy znaleźliby się ekonomiści, którzy w dzisiejszych 

polskich warunkach potrafiliby zrobić to i więcej niż to, co zrobił w latach trzydziestych 

Eugeniusz Kwiatkowski. Moim zdaniem jest sprawdzony ekonomista zdolny do odegrania tej 

roli i są ekonomiści zdolni mu pomóc w odbudowie Polski. Trudno sobie jednak wyobrazić 

dzisiaj układ polityczny, który wyłoniłby rząd fachowców i dał jego szefowi w ręce władzę 

gospodarczą o odpowiedniej sile.

Mowa była dotąd o polskiej sytuacji i problemach. Jest jednak oczywiste, że to, co będzie 

się działo w Polsce, w decydującej mierze będzie zależeć od sytuacji w skali europejskiej i 

światowej. Tu zaś wszelkie przewidywania są jeszcze mniej uzasadnione niż dla Polski. Nie 

wiadomo, co stanie się na przykład z Unią Europejską. Wydaje się, że nie jest ona w stanie 

opracować i podjąć skutecznych wspólnych działań ratunkowych. Jeśli tak, to pod ciśnieniem 

kryzysu poszczególne państwa, zwłaszcza silniejsze, zaczną ratować się same, nie oglądając 

się na inne, albo wręcz ich kosztem. Unia się pewnie nie rozleci, ale ulegnie wewnętrznemu 

paraliżowi. Chcąc nie chcąc, zobaczymy to, albo nie, jeżeli rozwój światowego kryzysu 

zostanie szczęśliwie zahamowany.
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