
01. Wolny rynek nie istnieje 

Co ci powiedzą? 

Rynki muszą być wolne. Kiedy rząd interweniuje, aby dyktować uczestnikom rynku, co mogą, a czego 

nie mogą zrobić, zasoby nie mogą płynąć do ich najbardziej efektywnego wykorzystania. Jeśli ludzie nie 

mogą robić rzeczy, które uważają za najbardziej dochodowe, tracą motywację do inwestowania i 

wprowadzania innowacji. Tak więc, jeśli rząd nakłada ograniczenia na czynsze za domy, właściciele 

tracą motywację do utrzymywania swoich nieruchomości lub budowania nowych. Lub, jeśli rząd 

ogranicza rodzaje produktów finansowych, które można sprzedawać, dwie umawiające się strony, 

które mogły odnieść korzyści z innowacyjnych transakcji spełniających ich specyficzne potrzeby, nie 

mogą czerpać potencjalnych korzyści z darmowego kontraktu. Ludzie muszą mieć „swobodę wyboru”, 

jak głosi tytuł słynnej książki wizjonera wolnego rynku Miltona Friedmana.  

Czego ci nie mówią? 

Wolny rynek nie istnieje. Każdy rynek ma pewne zasady i granice, które ograniczają wolność wyboru. 

Rynek wygląda tylko na wolny ponieważ tak bezwarunkowo akceptujemy jego podstawowe 

ograniczenia, że ich nie dostrzegamy. Nie można obiektywnie zdefiniować „wolnego” rynku. To jest 

definicja polityczna. Zwykłe twierdzenie ekonomistów wolnorynkowych, że próbują oni bronić rynku 

przed politycznie motywowaną ingerencją rządu, jest fałszywe. Rząd jest zawsze zaangażowany, a 

wolni handlowcy są tak zmotywowani politycznie, jak wszyscy. Przezwyciężenie mitu, że istnieje coś 

takiego jak obiektywnie zdefiniowany „wolny rynek”, jest pierwszym krokiem do zrozumienia 

kapitalizmu. W 1819 r. w brytyjskim parlamencie złożono nowe przepisy regulujące pracę dzieci, 

ustawę o regulowaniu fabryk bawełny. Proponowane rozporządzenie było niewiarygodnie „lekkie” jak 

na nowoczesne standardy. Zakazałby zatrudniania małych dzieci - to znaczy tych poniżej dziewięciu lat. 

Starsze dzieci (w wieku od dziesięciu do szesnastu lat) nadal będą mogły pracować, ale ich czas pracy 

był ograniczony do dwunastu godzin dziennie (tak, naprawdę nie podchodziły do tych dzieci). Nowe 

przepisy miały zastosowanie tylko do fabryk bawełny, które uznano za wyjątkowo niebezpieczne dla 

zdrowia pracowników. Propozycja wywołała ogromne kontrowersje. Przeciwnicy postrzegali to jako 

podważanie świętości swobody zawierania umów, a tym samym niszczenie samych podstaw wolnego 

rynku. Podczas debaty nad tym ustawodawstwem niektórzy członkowie Izby Lordów sprzeciwiali się 

temu, argumentując, że „praca powinna być bezpłatna”. Ich argument brzmiał: dzieci chcą (i muszą) 

pracować, a właściciele fabryk chcą je zatrudniać; Jaki jest problem? Dziś nawet najbardziej zagorzali 

zwolennicy wolnego rynku w Wielkiej Brytanii czy innych bogatych krajach nie pomyśleliby o 

przywróceniu pracy dzieci jako części pakietu liberalizacji rynku, którego tak chcą. Jednak aż do końca 

XIX lub początku XX wieku, kiedy to w Europie i Ameryce Północnej wprowadzono pierwsze poważne 

przepisy dotyczące pracy dzieci, wielu szanowanych ludzi uznało, że przepisy dotyczące pracy dzieci są 

sprzeczne z zasadami wolnego rynku. W ten sposób „wolność” rynku jest, podobnie jak piękno, w 

oczach patrzącego. Jeśli uważasz, że prawo dzieci do zwolnienia z pracy jest ważniejsze niż prawo 

właścicieli fabryk do zatrudniania kogokolwiek uznają za najbardziej dochodowego, nie będziesz 

postrzegać zakazu pracy dzieci jako naruszenia wolności rynek pracy. Jeśli uważasz, że jest odwrotnie, 

zobaczysz „niewolny” rynek, spętany błędnymi regulacjami rządowymi. Nie musimy cofać się o dwa 

stulecia, aby zobaczyć regulacje, które bierzemy za pewnik (i akceptujemy jako „hałas otoczenia” na 

wolnym rynku), które zostały poważnie zakwestionowane jako podważające wolny rynek, kiedy po raz 

pierwszy zostały wprowadzone. Kiedy kilkadziesiąt lat temu pojawiły się przepisy dotyczące ochrony 

środowiska (np. przepisy dotyczące emisji samochodów i fabryk), sprzeciwiało się im wiele równie 

poważnych naruszeń naszej wolności wyboru. Ich przeciwnicy pytali: jeśli ludzie chcą jeździć bardziej 

zanieczyszczającymi samochodami lub jeśli fabryki uważają, że bardziej zanieczyszczające metody 

produkcji są bardziej opłacalne, dlaczego rząd miałby im przeszkodzić w dokonywaniu takich wyborów? 



Obecnie większość ludzi akceptuje te przepisy jako „naturalne”. Uważają, że działania, które szkodzą 

innym, choćby nieumyślnie (takie jak zanieczyszczenie), należy ograniczyć. Rozumieją również, że 

rozsądne jest ostrożne wykorzystywanie naszych zasobów energetycznych, skoro wiele z nich jest 

nieodnawialnych. Mogą wierzyć, że ograniczenie wpływu człowieka na zmiany klimatu ma również 

sens. Jeśli ten sam rynek może być postrzegany przez różnych ludzi jako posiadający różne stopnie 

swobody, to naprawdę nie ma obiektywnego sposobu na zdefiniowanie, jak wolny jest ten rynek. 

Innymi słowy, wolny rynek jest iluzją. Jeśli niektóre rynki wyglądają na wolne, to tylko dlatego, że tak 

całkowicie akceptujemy przepisy, które je wspierają, stają się niewidoczne.  

Struny fortepianowe i mistrzowie kungfu 

Jak wielu ludzi, jako dziecko fascynowali mnie ci wszyscy mistrzowie kungfu przeciwstawiający się 

grawitacji w filmach z Hongkongu. Podejrzewam, że jak wiele dzieciaków, byłem gorzko rozczarowany, 

kiedy dowiedziałem się, że ci mistrzowie w rzeczywistości wiszą na strunach fortepianu. Wolny rynek 

trochę taki jest. Akceptujemy zasadność niektórych przepisów tak całkowicie, że ich nie widzimy. Po 

dokładniejszej analizie okazuje się, że rynki są wspierane przez reguły. Przede wszystkim istnieje szeroki 

zakres ograniczeń dotyczących tego, czym można handlować; a nie tylko zakazy dotyczące 

„oczywistych” rzeczy, takich jak środki odurzające lub ludzkie organy. Głosy wyborcze, stanowiska 

rządowe i decyzje prawne nie są na sprzedaż, przynajmniej otwarcie, w nowoczesnych gospodarkach, 

chociaż w przeszłości tak było w większości krajów. Miejsca uniwersyteckie zwykle nie są sprzedawane, 

chociaż w niektórych krajach można je kupić za pieniądze - albo poprzez (nielegalnie) opłacenie 

selekcjonerów, albo (legalnie) przekazanie pieniędzy uczelni. Wiele krajów zakazuje handlu bronią 

palną lub alkoholem. Zazwyczaj leki muszą być wyraźnie licencjonowane przez rząd, po potwierdzeniu 

ich bezpieczeństwa, zanim będą mogły zostać wprowadzone do obrotu. Wszystkie te regulacje są 

potencjalnie kontrowersyjne - tak jak zakaz sprzedaży ludzi (handlu niewolnikami) był półtora wieku 

temu. Istnieją również ograniczenia dotyczące tego, kto może uczestniczyć w rynkach. Przepisy 

dotyczące pracy dzieci zabraniają teraz dzieciom wchodzenia na rynek pracy. Licencje są wymagane w 

przypadku zawodów, które mają znaczący wpływ na życie ludzkie, takich jak lekarze lub prawnicy (które 

czasami mogą być wydawane przez stowarzyszenia zawodowe, a nie przez rząd). Wiele krajów zezwala 

na zakładanie banków tylko firmom z kapitałem wyższym niż określona. Nawet giełda, której 

niedostateczna regulacja była przyczyną globalnej recesji w 2008 r., ma regulacje dotyczące tego, kto 

może handlować. Nie możesz po prostu pojawić się na giełdzie nowojorskiej (NYSE) z pakietem akcji i 

je sprzedać. Spółki muszą spełniać wymogi notowań, spełniając rygorystyczne standardy audytu przez 

określoną liczbę lat, zanim będą mogły oferować swoje akcje do obrotu. Obrót akcjami jest 

prowadzony wyłącznie przez licencjonowanych brokerów i handlowców. Określone są również 

warunki handlu. Jedną z rzeczy, które mnie zaskoczyły w Wielkiej Brytanii w połowie lat 80., było to, że 

można było zażądać pełnego zwrotu pieniędzy za produkt, który się nie podobał, nawet jeśli nie był 

wadliwy. Wtedy po prostu nie można było tego zrobić w Korei, z wyjątkiem najbardziej ekskluzywnych 

domów towarowych. W Wielkiej Brytanii prawo konsumenta do zmiany zdania było uważane za 

ważniejsze niż prawo sprzedawcy do uniknięcia kosztów związanych ze zwrotem niechcianych (ale 

funkcjonalnych) produktów do producenta. Tam jest wiele innych zasad regulujących różne aspekty 

procesu wymiany: odpowiedzialność za produkt, niedostarczenie, opóźnienie w spłacie pożyczki itd. W 

wielu krajach istnieją również niezbędne pozwolenia na lokalizację punktów sprzedaży - takie jak 

ograniczenia dotyczące sprzedaży ulicznej lub prawa zagospodarowania przestrzennego, które 

zakazują działalności komercyjnej na obszarach mieszkalnych. Następnie są regulacje cenowe. Nie 

mówię tu tylko o tych bardzo widocznych zjawiskach, takich jak kontrola czynszów czy płace 

minimalne, których ekonomiści wolnorynkowi lubią nienawidzić. Płace w krajach bogatych są 

określane bardziej przez kontrolę imigracji niż cokolwiek innego, w tym wszelkie przepisy dotyczące 

płacy minimalnej. W jaki sposób określa się maksymalny poziom imigracji? Nie przez „wolny” rynek 



pracy, który pozostawiony samemu sobie w końcu zastąpi 80–90% rodzimych pracowników tańszymi i 

często bardziej produktywnymi imigrantami. Imigracja jest w dużej mierze regulowana przez politykę. 

Tak więc, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do ogromnej roli, jaką rząd odgrywa na wolnym rynku 

gospodarki, zastanów się, czy wszystkie nasze płace są w gruncie rzeczy zdeterminowane politycznie. 

Po kryzysie finansowym w 2008 r. Ceny kredytów (jeśli możesz je otrzymać lub masz już pożyczkę o 

zmiennym oprocentowaniu) znacznie spadły w wielu krajach dzięki ciągłemu obniżaniu stóp 

procentowych. Czy to dlatego, że nagle ludzie nie chcieli kredytów, a banki musiały obniżyć ich ceny, 

aby je przesunąć? Nie, było to wynikiem decyzji politycznych o zwiększeniu popytu poprzez obniżkę 

stóp procentowych. Nawet w normalnych czasach stopy procentowe są ustalane w większości krajów 

przez bank centralny, co oznacza, że wkradają się względy polityczne. Innymi słowy, stopy procentowe 

są również określane przez politykę. Jeśli płace i stopy procentowe są (w znacznym stopniu) 

zdeterminowane politycznie, wówczas wszystkie inne ceny są determinowane politycznie, ponieważ 

wpływają na wszystkie inne ceny. 

Czy wolny handel jest sprawiedliwy? 

Widzimy przepis, gdy nie wspieramy wartości moralnych, które za nim stoją. XIX-wieczne wysokie cła 

restrykcyjne nałożone na wolny handel przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych oburzyły właścicieli 

niewolników, którzy jednocześnie nie widzieli nic złego w handlu ludźmi na wolnym rynku. Dla tych, 

którzy wierzyli, że ludzie mogą być własnością, zakaz handlu niewolnikami był tak samo nie do przyjęcia 

jak ograniczenie handlu wyrobami przemysłowymi. Koreańscy sklepikarze z lat 80. prawdopodobnie 

uznaliby wymóg „bezwarunkowego zwrotu” za niesprawiedliwie uciążliwą regulację rządową 

ograniczającą swobodę rynku. To zderzenie wartości leży również u podstaw współczesnej debaty na 

temat wolnego handlu i sprawiedliwego handlu. Wielu Amerykanów uważa, że Chiny prowadzą handel 

międzynarodowy, który może być wolny, ale niesprawiedliwy. Ich zdaniem, płacąc pracownikom 

niedopuszczalnie niskie płace i zmuszając ich do pracy w nieludzkich warunkach, Chiny konkurują 

nieuczciwie. Chińczycy z kolei mogą ripostować, że jest niedopuszczalne, aby bogate kraje, 

opowiadając się za wolnym handlem, próbowały nałożyć sztuczne bariery dla chińskiego eksportu, 

próbując ograniczyć import produktów „sweatshop”. Uważają za niesprawiedliwe, gdy uniemożliwiono 

im eksploatację jedynego zasobu, którego mają w największym stopniu - taniej siły roboczej. 

Oczywiście trudność polega na tym, że nie ma obiektywnego sposobu zdefiniowania „niedopuszczalnie 

niskich płac” lub „nieludzkich warunków pracy”. Biorąc pod uwagę ogromne międzynarodowe różnice 

w poziomie rozwoju gospodarczego i standardach życia, naturalne jest, że płaca głodowa w Stanach 

Zjednoczonych to przyzwoita pensja w Chinach (średnio 10% tej w USA) i fortuna. w Indiach (średnio 2 

proc. w USA). W istocie większość uczciwych Amerykanów nie kupiłaby rzeczy wyprodukowanych przez 

ich własnych dziadków, którzy pracowali bardzo długo w nieludzkich warunkach. Do początku XX wieku 

średni tydzień pracy w USA wynosił około sześćdziesięciu godzin. W tamtym czasie (dokładniej mówiąc 

w 1905 r.) był to kraj, w którym Sąd Najwyższy uznał za niezgodne z konstytucją prawo stanu Nowy 

Jork ograniczające dni pracy piekarzy do dziesięciu godzin, twierdząc, że „pozbawia piekarza wolności 

pracy tak długo, jak chce”. Z tego punktu widzenia debata na temat sprawiedliwego handlu dotyczy 

zasadniczo wartości moralnych i decyzji politycznych, a nie ekonomii w zwykłym znaczeniu. Chociaż 

dotyczy to kwestii ekonomicznej, ekonomiści nie są szczególnie dobrze przygotowani do rządzenia, 

mając do dyspozycji ich zestawy narzędzi technicznych. Wszystko to nie oznacza, że musimy zająć 

relatywistyczne stanowisko i nie krytykować nikogo, ponieważ wszystko jest dozwolone. Możemy (i 

mam) pogląd na temat akceptowalności standardów pracy panujących w Chinach (lub jakimkolwiek 

innym kraju, jeśli o to chodzi) i spróbować coś z tym zrobić, nie wierząc, że ci, którzy mają inne zdanie, 

mylą się w niektórych absolutny sens. Chociaż Chin nie stać na amerykańskie zarobki ani szwedzkie 

warunki pracy, z pewnością mogą one poprawić płace i warunki pracy swoich pracowników. 

Rzeczywiście, wielu Chińczyków nie akceptuje panujących warunków i żąda surowszych przepisów. 



Jednak teoria ekonomiczna (przynajmniej ekonomia wolnorynkowa) nie może nam powiedzieć, jakie 

powinny być „właściwe” płace i warunki pracy w Chinach. 

Nie sądzę, że jesteśmy już we Francji 

W lipcu 2008 r., w obliczu krachu krajowego systemu finansowego, rząd Stanów Zjednoczonych przelał 

200 miliardów dolarów na Fannie Mae i Freddie Mac, pożyczkodawców hipotecznych, i znacjonalizował 

ich. Będąc tego świadkiem, republikański senator Jim Bunning z Kentucky osławił się potępieniem tej 

akcji jako czegoś, co może się wydarzyć tylko w „socjalistycznym” kraju, takim jak Francja. Francja była 

wystarczająco zła, ale 19 września 2008 roku ukochany kraj senatora Bunninga został przekształcony 

w Imperium Zła przez jego własnego przywódcę partii. Zgodnie z planem ogłoszonym tego dnia przez 

prezydenta George&prime;a W. Busha, a następnie nazwanego TARP (Troubled Asset Relief Program), 

rząd USA miał przeznaczyć co najmniej 700 miliardów dolarów z pieniędzy podatników na wykupienie 

„toksycznych aktywów '', dławiących finansowy system. Prezydent Bush jednak nie widział tego w ten 

sposób. Twierdził, że plan ten zamiast być „socjalistyczny” był po prostu kontynuacją amerykańskiego 

systemu wolnej przedsiębiorczości, który „opiera się na przekonaniu, że rząd federalny powinien 

ingerować na rynku tylko wtedy, gdy jest to konieczne”. Tyle tylko, że jego zdaniem nacjonalizacja 

ogromnej części sektora finansowego była tylko jedną z tych niezbędnych rzeczy. Oświadczenie pana 

Busha jest oczywiście ostatecznym przykładem politycznego podwójnego przemówienia - jedna z 

największych interwencji państwa w historii ludzkości jest przebrana za kolejny codzienny proces 

rynkowy. Jednak tymi słowami pan Bush obnażył słabe podstawy, na których opiera się mit wolnego 

rynku. Jak jasno pokazuje to stwierdzenie, jaka jest konieczna interwencja państwa zgodna z 

wolnorynkowym kapitalizmem, jest w rzeczywistości kwestią opinii. Nie ma naukowo określonej 

granicy dla wolnego rynku. Jeśli nie ma nic świętego w istniejących granicach rynku, próba ich zmiany 

jest tak samo uzasadniona jak próba ich obrony. Rzeczywiście, historia kapitalizmu to ciągła walka o 

granice rynku. Wiele rzeczy, które są dziś poza rynkiem, zostało usuniętych na podstawie decyzji 

politycznych, a nie samego procesu rynkowego - ludzie, prace rządowe, głosy wyborcze, decyzje 

prawne, miejsca uniwersyteckie lub niecertyfikowane leki. Nadal podejmowane są próby zakupu 

przynajmniej części z tych rzeczy nielegalnie (przekupywanie urzędników państwowych, sędziów lub 

wyborców) lub legalnie (wykorzystywanie drogich prawników do wygrania procesu sądowego, 

darowizn dla partii politycznych itp.), Ale mimo że były ruchy w obu kierunkach tendencja jest w 

kierunku mniejszej urynkowienia. W przypadku towarów, które nadal są przedmiotem handlu, z 

czasem wprowadzono więcej przepisów. W porównaniu do kilkudziesięciu lat temu, obecnie mamy 

znacznie bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące tego, kto może co produkować (np. certyfikaty dla 

producentów ekologicznych lub sprawiedliwego handlu), jak można je wytwarzać (np. ograniczenia 

dotyczące zanieczyszczeń lub emisji dwutlenku węgla), oraz w jaki sposób można je sprzedać (np. 

przepisy dotyczące etykietowania produktów i refundacji). Co więcej, odzwierciedlając jego polityczny 

charakter, proces ponownego wyznaczania granic rynku był czasem naznaczony gwałtownymi 

konfliktami. Amerykanie toczyli wojnę domową w sprawie wolnego handlu niewolnikami (choć ważną 

kwestią był również wolny handel towarami - czy też kwestia ceł). Rząd brytyjski walczył z Chinami w 

wojnie opiumowej, aby umożliwić swobodny handel opium. Regulacje dotyczące wolnego rynku pracy 

dzieci zostały wprowadzone tylko z powodu walki reformatorów społecznych, o czym mówiłem 

wcześniej. Zdelegalizowanie wolnego rynku prac rządowych lub głosów spotkało się z ostrym oporem 

ze strony partii politycznych, które kupowały głosy i oferowały rządowe posady, aby nagrodzić 

lojalistów. Praktyki te ustały dopiero dzięki połączeniu aktywizmu politycznego, reform wyborczych i 

zmian w zasadach zatrudniania rządu. Uznanie, że granice rynku są niejednoznaczne i nie można ich 

określić w sposób obiektywny, pozwala uświadomić sobie, że ekonomia nie jest nauką taką jak fizyka 

czy chemia, ale ćwiczeniem politycznym. Ekonomiści wolnorynkowi mogą chcieć, abyś uwierzył, że 

właściwe granice rynku można określić naukowo, ale to nieprawda. Jeśli granic tego, co studiujesz, nie 



można określić naukowo, to, co robisz, nie jest nauką. Z tego punktu widzenia, sprzeciwianie się nowej 

regulacji to stwierdzenie, że status quo, jakkolwiek niesprawiedliwy z punktu widzenia niektórych ludzi, 

nie powinien być zmieniany. Powiedzenie, że należy znieść istniejącą regulację, to stwierdzenie, że 

domena rynku powinna zostać rozszerzona, co oznacza, że tym, którzy mają pieniądze, należy dać 

większą władzę w tej dziedzinie, ponieważ rynek jest prowadzony na zasadzie jeden dolar - jeden głos 

. Kiedy więc ekonomiści wolnorynkowi mówią, że nie należy wprowadzać określonej regulacji, 

ponieważ ograniczałaby ona „wolność '' określonego rynku, wyrażają jedynie polityczną opinię, że 

odrzucają prawa, których ma bronić projektowana ustawa.  Ich ideologicznym płaszczem jest 

udawanie, że ich polityka nie jest tak naprawdę polityczna, ale raczej jest obiektywną prawdą 

ekonomiczną, podczas gdy polityka innych ludzi jest polityczna. Są jednak tak samo zmotywowani 

politycznie, jak ich przeciwnicy. Oderwanie się od iluzji obiektywności rynkowej jest pierwszym 

krokiem do zrozumienia kapitalizmu. 

02.Firmy nie powinny być prowadzone w interesie ich właścicieli 

Co ci powiedzą? 

Akcjonariusze są właścicielami spółek. Dlatego firmy powinny być kierowane w ich interesie. To nie jest 

po prostu argument moralny. Akcjonariuszom nie gwarantuje się stałych płatności, w przeciwieństwie 

do pracowników (którzy mają stałe wynagrodzenie), dostawców (którzy płacą określone ceny), banków 

pożyczkowych (którzy otrzymują stałe oprocentowanie) i innych osób zaangażowanych w działalność. 

Dochody akcjonariuszy różnią się w zależności od wyników firmy, co stanowi dla nich największą 

motywację do zapewnienia dobrych wyników spółki. Jeśli firma zbankrutuje, akcjonariusze stracą 

wszystko, podczas gdy inni „interesariusze” przynajmniej coś dostaną. W związku z tym akcjonariusze 

ponoszą ryzyko, którego nie podejmują inne osoby zaangażowane w spółkę, motywując ich do 

maksymalizacji wyników firmy. Kiedy prowadzisz spółkę dla akcjonariuszy, jej zysk (to, co pozostaje po 

dokonaniu wszystkich stałych wpłat) jest maksymalizowany, co jednocześnie maksymalizuje jej wkład 

społeczny.<br><br> 

Czego ci nie mówią? 

Akcjonariusze mogą być właścicielami korporacji, ale jako najbardziej mobilni z „interesariuszy” często 

najmniej dbają o długoterminową przyszłość firmy (chyba że są tak wielcy, że nie mogą tak naprawdę 

sprzedać swoich udziałów bez poważnego zakłócenia biznes). W konsekwencji akcjonariusze, 

zwłaszcza ci mniejsi, preferują strategie korporacyjne maksymalizujące krótkoterminowe zyski, zwykle 

kosztem inwestycji długoterminowych, oraz maksymalizujące dywidendy z tych zysków, co jeszcze 

bardziej osłabia długoterminowe perspektywy spółkę poprzez zmniejszenie kwoty zatrzymanego 

zysku, który można wykorzystać na reinwestycję. Prowadzenie firmy na rzecz akcjonariuszy często 

ogranicza jej długoterminowy potencjał wzrostu. 

Karol Marks broni kapitalizmu 

Prawdopodobnie zauważyłeś, że wiele nazw firm w świecie anglojęzycznym ma literę L - PLC, LLC, Ltd, 

itd. Litera L w tych akronimach oznacza „limited”, skrót od „limited balance” - spółka akcyjna (PLC ), 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) lub po prostu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(Ltd). Ograniczona odpowiedzialność oznacza, że inwestorzy w spółce stracą tylko to, co zainwestowali 

(ich „akcje”), w przypadku jej upadłości. Być może jednak nie zdawałeś sobie sprawy, że słowo L, czyli 

ograniczona odpowiedzialność, jest tym, co umożliwiło współczesny kapitalizm. Dzisiaj ta forma 

organizacji przedsiębiorstwa jest czymś oczywistym, ale nie zawsze tak było. Przed wynalezieniem 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w szesnastowiecznej Europie - czy też spółki akcyjnej, jak ją 

nazywano na początku - przedsiębiorcy rozpoczynając przedsięwzięcie musieli zaryzykować wszystko. 



Mówiąc wszystko, naprawdę mam na myśli wszystko - nie tylko własność osobistą (nieograniczona 

odpowiedzialność oznaczała, że upadły biznesmen musiał sprzedać wszystkie swoje rzeczy osobiste, 

aby spłacić wszystkie długi), ale także wolność osobistą (mogliby pójść do więzienia dłużników, powinni 

nie spłacają swoich długów). Biorąc to pod uwagę, to prawie cud, że ktokolwiek w ogóle chciał założyć 

firmę. Niestety, nawet po wynalezieniu ograniczonej odpowiedzialności, w praktyce bardzo trudno 

było z niej korzystać aż do połowy XIX wieku - aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

(lub statut rządu w republice) potrzebny był przywilej królewski. Uważano, że ci, którzy zarządzają 

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będąc jej w 100%, podejmują nadmierne ryzyko, 

ponieważ część pieniędzy, które ryzykowali, nie była ich własnością. Jednocześnie niezarządzający 

inwestorzy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością również straciliby czujność w monitorowaniu 

zarządzających, ponieważ ich ryzyko zostało ograniczone (przy ich odpowiednich inwestycjach). Adam 

Smith, ojciec ekonomii i patron wolnorynkowego kapitalizmu, sprzeciwił się z tego powodu 

ograniczonej odpowiedzialności. Powiedział, że „dyrektorzy [akcyjnych] spółek. . . będąc zarządcami 

raczej cudzych pieniędzy niż własnych, nie można oczekiwać, że będą czuwać nad nimi z taką samą 

niespokojną czujnością, z jaką często czuwają wspólnicy w spółce prywatnej [tj. spółce, która wymaga 

nieograniczonej odpowiedzialności] ich własnej'. Dlatego kraje zazwyczaj przyznawały ograniczoną 

odpowiedzialność tylko wyjątkowo dużym i ryzykownym przedsięwzięciom, które uznawano za 

interesujące ich interesy, takie jak Holenderska Kompania Wschodnioindyjska założona w 1602 r. 

Company of Britain, otaczająca bańka spekulacyjna, która w 1721 r. nadała spółkom z ograniczoną 

odpowiedzialnością złą sławę od pokoleń. Jednak do połowy XIX wieku, wraz z pojawieniem się gałęzi 

przemysłu na dużą skalę, takich jak koleje, stal i chemia, potrzeba ograniczenia odpowiedzialności była 

coraz bardziej odczuwalna. Bardzo niewielu ludzi miało wystarczająco dużo fortuny, aby samodzielnie 

założyć hutę stali lub linię kolejową, więc począwszy od Szwecji w 1844 r., a następnie Wielkiej Brytanii 

w 1856 r., Kraje Europy Zachodniej i Ameryki Północnej ogólnie udostępniły ograniczoną 

odpowiedzialność - głównie w latach 60. i 70-tych. Jednak podejrzenie o ograniczonej 

odpowiedzialności utrzymywało się. Jeszcze pod koniec XIX wieku, kilkadziesiąt lat po wprowadzeniu 

uogólnionej ograniczonej odpowiedzialności, drobni przedsiębiorcy w Wielkiej Brytanii, którzy 

aktywnie zarządzając firmą, a także jej właścicielem, starali się ograniczyć odpowiedzialność za swoje 

długi za pomocą urządzenia. of Incorporation [ograniczona odpowiedzialność] ”były źle widziane, 

zgodnie z wpływową historią zachodnioeuropejskiej przedsiębiorczości. Co ciekawe, jedną z 

pierwszych osób, które zdały sobie sprawę ze znaczenia ograniczonej odpowiedzialności dla rozwoju 

kapitalizmu, był Karol Marks, rzekomy arcywróg kapitalizmu. W przeciwieństwie do wielu jego 

współczesnych zwolenników wolnego rynku (a wcześniej Adama Smitha), którzy sprzeciwiali się 

ograniczonej odpowiedzialności, Marks rozumiał, w jaki sposób umożliwi to mobilizację dużych sum 

kapitału potrzebnego dla nowo powstającego przemysłu ciężkiego i chemicznego poprzez zmniejszenie 

ryzyka indywidualnego. inwestorów. Pisząc w 1865 r., kiedy giełda była nadal bardzo pobocznym 

pokazem w kapitalistycznym dramacie, Marks miał przezorność nazwać spółkę akcyjną „kapitalistyczną 

produkcją w fazie największego rozwoju”. Marks, podobnie jak jego wolnorynkowi przeciwnicy, był 

świadomy i krytykował tendencję ograniczania odpowiedzialności, aby zachęcić menedżerów do 

podejmowania nadmiernego ryzyka. Jednak Marks uznał to za efekt uboczny ogromnego postępu 

materialnego, który miała przynieść ta instytucjonalna innowacja. Oczywiście, broniąc „nowego” 

kapitalizmu przed jego wolnorynkowymi krytykami, Marks miał ukryty motyw. Uważał, że spółka 

akcyjna była „punktem przejściowym” do socjalizmu, ponieważ oddzielała własność od zarządzania, 

umożliwiając w ten sposób eliminację kapitalistów (którzy teraz nie zarządzają firmą) bez narażania 

postępu materialnego, jaki osiągnął kapitalizm. 

Śmierć klasy kapitalistów 



Przewidywania Marksa, że nowy kapitalizm oparty na spółkach akcyjnych utorowałby drogę 

socjalizmowi, nie sprawdziły się. Jednak jego przepowiednia, że nowa instytucja uogólnionej 

ograniczonej odpowiedzialności postawi siły wytwórcze kapitalizmu na nowej płaszczyźnie, okazała się 

niezwykle prorocza. Pod koniec XIX i na początku XX wieku ograniczona odpowiedzialność znacznie 

przyspieszyła akumulację kapitału i postęp technologiczny. Kapitalizm przekształcił się z systemu 

składającego się z fabryk szpilek Adama Smitha, rzeźników i piekarzy, zatrudniających co najwyżej 

kilkudziesięciu pracowników i zarządzanego przez jednego właściciela, w system wielkich korporacji 

zatrudniających setki, a nawet tysiące pracowników, w tym samych menedżerów najwyższego szczebla  

ze złożonymi strukturami organizacyjnymi. Początkowo, od dawna budzący obawy problem 

motywacyjny spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - menedżerowie grając na cudzych pieniędzmi, 

podejmowaliby nadmierne ryzyko - nie wydawał się mieć większego znaczenia. W początkach istnienia 

ograniczonej odpowiedzialności wiele dużych firm było zarządzanych przez charyzmatycznych 

przedsiębiorców - takich jak Henry Ford, Thomas Edison czy Andrew Carnegie - który był właścicielem 

znacznej części firmy. Chociaż ci współwłaściciele-menedżerowie mogli nadużywać swojej pozycji i 

podejmować nadmierne ryzyko (co często robili), istniały ograniczenia. Będąc właścicielami dużej 

części firmy, zrobią sobie krzywdę, jeśli podejmą zbyt ryzykowną decyzję. Co więcej, wielu z tych 

współwłaścicieli-menedżerów było ludźmi o wyjątkowych zdolnościach i wizji, więc nawet ich słabo 

motywowane decyzje były często lepsze od tych podejmowanych przez większość dobrze 

zmotywowanych pełnoprawnych menedżerów. Jednak w miarę upływu czasu pojawiła się nowa klasa 

profesjonalnych menedżerów, którzy zastąpili tych charyzmatycznych przedsiębiorców. Wraz ze 

wzrostem wielkości przedsiębiorstw coraz trudniej było komukolwiek posiadać znaczną ich część, 

chociaż w niektórych krajach europejskich, takich jak Szwecja, rodziny założycielskie (lub należące do 

nich fundacje) pozostały dominującymi udziałowcami, dzięki do ustawowego prawa do emisji nowych 

akcji z mniejszymi (zazwyczaj 10%, czasem nawet 0,1%) prawami głosu. Wraz z tymi zmianami 

zawodowi menedżerowie stali się dominującymi graczami, a akcjonariusze stawali się coraz bardziej 

pasywni w określaniu sposobu prowadzenia spółek. Od lat trzydziestych XX wieku coraz częściej 

mówiono o narodzinach kapitalizmu menedżerskiego, w którym kapitaliści w tradycyjnym sensie –„ 

kapitanowie przemysłu”, jak ich nazywali Wiktorianie - zostali zastąpieni przez zawodowych 

biurokratów (biurokraci z sektora prywatnego, ale biurokraci niemniej jednak). Narastała obawa, że ci 

menedżerowie najemni prowadzą przedsiębiorstwa we własnym interesie, a nie w interesie ich 

prawnych właścicieli, czyli udziałowców. Kiedy powinni maksymalizować zyski, argumentowano, ci 

menedżerowie maksymalizowali sprzedaż (aby zmaksymalizować wielkość firmy, a tym samym swój 

własny prestiż) i własne korzyści lub, co gorsza, angażować się bezpośrednio w prestiżowe projekty, 

które znacznie zwiększają ich ego. ale niewielki wpływ na zyski spółki, a tym samym na jej wartość 

(mierzoną zasadniczo kapitalizacją giełdową). Niektórzy zaakceptowali rozwój profesjonalnych 

menedżerów jako nieuniknione, jeśli nie całkowicie mile widziane zjawisko. Joseph Schumpeter, 

urodzony w Austrii ekonomista amerykański, który słynie ze swojej teorii przedsiębiorczości, 

argumentował w latach czterdziestych XX wieku, że wraz z rosnącą skalą przedsiębiorstw i 

wprowadzaniem zasad naukowych w korporacyjnych badaniach i rozwoju bohaterskimi 

przedsiębiorcami wczesnego kapitalizmu będą zastąpione przez biurokratycznych profesjonalnych 

menedżerów. Schumpeter uważał, że zmniejszy to dynamizm kapitalizmu, ale uważał to za 

nieuniknione. Pisząc w latach pięćdziesiątych XX wieku, John Kenneth Galbraith, amerykański 

ekonomista urodzony w Kanadzie, również argumentował, że powstanie dużych korporacji 

zarządzanych przez profesjonalnych menedżerów jest nieuniknione i dlatego jedynym sposobem na 

zapewnienie „sił wyrównawczych” tym przedsiębiorstwom jest zwiększenie regulacji rządowych i 

wzmocniona siła związkowa. Jednak przez kolejne dziesięciolecia bardziej zdecydowani zwolennicy 

własności prywatnej uważali, że zachęty menedżerskie muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby 

menedżerowie maksymalizowali zyski. Wiele mądrych umysłów pracowało nad tym problemem 



„projektu motywacyjnego”, ale „święty Graal” okazał się nieuchwytny. Menedżerowie zawsze mogli 

znaleźć sposób na przestrzeganie litery umowy, ale nie ducha, zwłaszcza gdy akcjonariuszom niełatwo 

jest zweryfikować, czy słabe wyniki menedżera wynikały z tego, że nie zwracał wystarczającej uwagi na 

wartości zysków, czy też siłom poza jego kontrolą. 

Święty Graal czy bezbożny sojusz? 

A potem, w latach 80. XX wieku, odnaleziono Świętego Graala. Nazwano to zasadą maksymalizacji 

wartości dla akcjonariuszy. Argumentowano, że profesjonalni menedżerowie powinni być 

wynagradzani w zależności od kwoty, jaką mogą przekazać akcjonariuszom. Aby to osiągnąć, 

argumentowano, najpierw trzeba maksymalizować zyski poprzez bezwzględne cięcie kosztów - płac, 

inwestycji, zapasów, menedżerów średniego szczebla i tak dalej. Po drugie, najwyższa możliwa część 

tych zysków musi zostać przekazana akcjonariuszom - poprzez dywidendy i odkup akcji. Aby zachęcić 

menedżerów do takiego zachowania, należy zwiększyć część ich pakietów wynagrodzeń, które 

uwzględniają opcje na akcje, tak aby bardziej identyfikowali się oni z interesami akcjonariuszy. Pomysł 

ten był propagowany nie tylko przez akcjonariuszy, ale także przez wielu profesjonalnych menedżerów, 

z których najbardziej znany był Jack Welch, wieloletni prezes General Electric (GE), któremu często 

przypisuje się ukuwanie terminu „wartość dla akcjonariuszy” w 1981. Wkrótce po przemówieniu 

Welcha maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy stała się duchem czasu w amerykańskim świecie 

korporacyjnym. Na początku wydawało się, że działa to bardzo dobrze zarówno dla menedżerów, jak i 

dla akcjonariuszy. Udział zysków w dochodzie narodowym, który wykazywał tendencję spadkową od 

lat sześćdziesiątych XX wieku, gwałtownie wzrósł w połowie lat osiemdziesiątych i od tamtej pory 

wykazuje tendencję wzrostową3. wartość ich akcji rośnie. Zyski podzielone jako udział w całkowitym 

zysku korporacyjnym w USA wynosiły 35-45 procent w latach pięćdziesiątych i siedemdziesiątych, ale 

od późnych lat siedemdziesiątych wykazywały tendencję wzrostową i obecnie kształtują się na 

poziomie około 60 procent4. rekompensaty rosną w górę (patrz sprawa 14), ale akcjonariusze przestali 

kwestionować swoje pakiety wynagrodzeń, ponieważ byli zadowoleni z ciągle rosnących cen akcji i 

dywidend. Praktyka szybko rozprzestrzeniła się na inne kraje - łatwiej do krajów takich jak Wielka 

Brytania, które miały korporacyjną strukturę władzy i kulturę zarządzania podobną do amerykańskiej, 

a trudniej do innych krajów, jak zobaczymy poniżej. Teraz ten bezbożny sojusz między profesjonalnymi 

menedżerami a wszystkimi udziałowcami zostali sfinansowani poprzez ściśnięcie pozostałych 

udziałowców w firmie (dlatego też znacznie wolniej rozprzestrzeniła się ona na inne bogate kraje, w 

których inni interesariusze mają większą względną siłę). Miejsca pracy zostały bezwzględnie 

zredukowane, wielu pracowników zwolniono i ponownie zatrudniono jako niezrzeszonych 

pracowników, z niższymi płacami i mniejszymi świadczeniami, a podwyżki płac zostały stłumione 

(często poprzez przenoszenie lub outsourcing z krajów o niskich płacach, takich jak Chiny i Indie - lub 

zagrożenie, aby to zrobić). Dostawcy i ich pracownicy byli również ściskani przez ciągłe cięcia cen 

zaopatrzenia, podczas gdy rząd był naciskany na obniżenie stawek podatku od osób prawnych i / lub 

zapewnienie większych dotacji, z pomocą groźby przeniesienia się do krajów o niższych stawkach 

podatku od osób prawnych i / lub wyższe dotacje biznesowe. W rezultacie wzrosły nierówności 

dochodowe , a w pozornie niekończącym się boomie korporacyjnym (kończącym się oczywiście w 2008 

r.) Zdecydowana większość populacji amerykańskiej i brytyjskiej mogła uczestniczyć w (pozornym) 

dobrobycie jedynie poprzez pożyczki. w bezprecedensowych cenach. Natychmiastowa redystrybucja 

dochodów w zyski była wystarczająco zła, ale stale rosnący udział zysku w dochodzie narodowym od 

lat 80. nie przełożył się również na wyższe inwestycje. Inwestycje jako udział w krajowej produkcji USA 

faktycznie spadły, a nie wzrosły, z 20,5% w latach 80. do 18,7% od tamtego czasu (1990-2009). Byłoby 

do zaakceptowania, gdyby niższa stopa inwestycji została skompensowana przez bardziej efektywne 

wykorzystanie kapitału, generujące wyższy wzrost. Jednak tempo wzrostu dochodu na mieszkańca w 

Stanach Zjednoczonych spadło z około 2,6 procent rocznie w latach 60. i 70. do 1,6 procent w latach 



1990-2009, okresie rozkwitu kapitalizmu akcjonariuszy. W Wielkiej Brytanii, gdzie zachodziły podobne 

zmiany w zachowaniu przedsiębiorstw, tempo wzrostu dochodu na mieszkańca spadło z 2,4% w latach 

60.-70., kiedy kraj rzekomo cierpiał na „chorobę brytyjską”, do 1,7% w latach 1990–2009. Tak więc 

prowadzenie spółek w interesie akcjonariuszy nie przynosi nawet korzyści gospodarce w średnim tego 

słowa znaczeniu (to znaczy ignoruje redystrybucję dochodów w górę). To nie wszystko. Najgorszą 

rzeczą w maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy jest to, że sama firma nie przynosi wiele dobrego. 

Najłatwiejszym sposobem zmaksymalizowania zysku dla firmy jest ograniczenie wydatków, ponieważ 

zwiększenie przychodów jest trudniejsze - poprzez cięcie płac poprzez redukcję zatrudnienia i redukcję 

nakładów kapitałowych poprzez minimalizację inwestycji. Generowanie wyższego zysku to jednak 

dopiero początek maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Maksymalną część wypracowanego w ten 

sposób zysku należy przekazać akcjonariuszom w formie wyższych pożyczek. Lub też spółka 

wykorzystuje część zysków na odkupienie własnych akcji, utrzymując w ten sposób ceny akcji, a tym 

samym pośrednio redystrybuując jeszcze większe zyski akcjonariuszom (którzy mogą osiągnąć wyższe 

zyski kapitałowe, jeśli zdecydują się sprzedać część swoich akcji). Skup akcji przez dziesięciolecia aż do 

wczesnych lat 80. stanowił mniej niż 5% zysków korporacji w USA, ale od tego czasu stale rośnie i 

osiągnął imponujący odsetek 90% w 2007 r. I absurdalny 280% w 2008 r. William Lazonick, amerykański 

ekonomista biznesowy szacuje, że gdyby GM nie wydał 20,4 miliardów dolarów, które wydał na wykup 

akcji w latach 1986-2002 i nie umieścił ich w banku (z 2,5-procentowym rocznym zwrotem po 

opodatkowaniu), nie miałby problemu ze znalezieniem 35 miliardów dolarów, których potrzebował, 

aby powstrzymać bankructwo w 2009 r. W całym tym napadzie zysków, profesjonalni menedżerowie 

również odnoszą ogromne korzyści, ponieważ sami posiadają wiele akcji dzięki opcjom na akcje. 

Wszystko to szkodzi długoterminowej perspektywie firmy. Redukcja zatrudnienia może zwiększyć 

produktywność w krótkim okresie, ale może mieć negatywne długoterminowe konsekwencje. 

Mniejsza liczba pracowników oznacza zwiększoną intensywność pracy, co powoduje zmęczenie 

pracowników i zwiększa ich podatność na błędy, obniżając jakość produktów, a tym samym reputację 

firmy. Co ważniejsze, zwiększona niepewność, wynikająca z ciągłego zagrożenia zwolnieniami, 

zniechęca pracowników do inwestowania w nabywanie umiejętności specyficznych dla firmy, 

zmniejszając potencjał produkcyjny firmy. Wyższe dywidendy i większy wykup akcji własnych 

zmniejszają zyski zatrzymane, które są głównym źródłem inwestycji korporacyjnych w Stanach 

Zjednoczonych i innych bogatych krajach kapitalistycznych, a tym samym zmniejszają inwestycje. 

Skutki ograniczonych inwestycji mogą nie być odczuwalne na krótką metę, ale w dłuższej perspektywie 

spowodują, że technologia firmy stanie się zacofana i zagrozi jej przetrwaniu. Ale czy nie obchodziłoby 

to akcjonariuszy? Czy jako właściciele firmy nie mają najwięcej do stracenia, jeśli ich firma upadnie w 

dłuższej perspektywie? Czy nie chodzi o to, że ktoś jest właścicielem aktywów - czy to domu, działki, 

czy firmy - że dba o jej długoterminową produktywność? Jeśli właściciele pozwalają na to wszystko, 

spierają się obrońcy status quo, to pewnie dlatego, że tego właśnie chcą, jakkolwiek szalenie może to 

wyglądać dla osób postronnych. Niestety, pomimo tego, że są prawnymi właścicielami firmy, 

akcjonariusze są najmniej zaangażowani spośród różnych interesariuszy w długoterminową 

rentowność firmy. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie oni najłatwiej wyjść ze spółki - wystarczy, że 

sprzedają swoje udziały, jeśli to konieczne z niewielką stratą, o ile są na tyle sprytni, by zbyt długo nie 

trzymać się przegranej sprawy. Natomiast innym interesariuszom, takim jak pracownicy i dostawcy, 

trudniej jest opuścić firmę i znaleźć inne zaangażowanie, ponieważ prawdopodobnie mają oni 

zgromadzone umiejętności i kapitał (w przypadku dostawców), które są specyficzne dla firm, z którymi 

prowadzą interesy. Dlatego mają większy udział w długoterminowej rentowności spółki niż większość 

akcjonariuszy. Dlatego maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy jest niekorzystna zarówno dla firmy, 

jak i dla reszty gospodarki. 

Najgłupszy pomysł na świecie 



Ograniczona odpowiedzialność pozwoliła na ogromny postęp w ludzkiej sile produkcyjnej, 

umożliwiając gromadzenie ogromnych ilości kapitału, właśnie dlatego, że zaoferowała akcjonariuszom 

łatwe wyjście, zmniejszając w ten sposób ryzyko związane z jakąkolwiek inwestycją. Jednocześnie 

jednak ta właśnie łatwość wyjścia jest właśnie tym, co czyni akcjonariuszy niewiarygodnymi strażnikami 

długoterminowej przyszłości spółki. Dlatego też większość bogatych krajów spoza świata 

angloamerykańskiego próbowało zmniejszyć wpływ swobodnie płynących akcjonariuszy i utrzymać 

(lub nawet stworzyć) grupę długoterminowych interesariuszy (w tym niektórych akcjonariuszy) za 

pomocą różnych formalnych i nieformalnych środków. W wielu krajach rząd posiadał znaczne udziały 

w kluczowych przedsiębiorstwach - bezpośrednio (np. Renault we Francji, Volkswagen w Niemczech) 

lub pośrednio poprzez własność banków państwowych (np. Francja, Korea) - i działał jako stabilny 

akcjonariusz. Jak wspomniano powyżej, kraje takie jak Szwecja zezwalały na zróżnicowane prawa głosu 

dla różnych klas udziałów, co umożliwiło rodzinom założycielskim zachowanie znaczącej kontroli nad 

korporacją przy jednoczesnym pozyskiwaniu dodatkowego kapitału. W niektórych krajach istnieją 

formalne reprezentacje pracowników, którzy mają bardziej długoterminową orientację niż zwykli 

akcjonariusze, w zarządzaniu przedsiębiorstwem (np. obecność przedstawicieli związków w radach 

nadzorczych spółek w Niemczech). W Japonii firmy zminimalizowały wpływ zwykłych akcjonariuszy 

poprzez wzajemne udziały w zaprzyjaźnionych spółkach. W rezultacie profesjonalni menedżerowie i 

zmienni akcjonariusze stwierdzili, że utworzenie „bezbożnego sojuszu” w tych krajach jest znacznie 

trudniejsze, chociaż oni również wolą model maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, biorąc pod 

uwagę jego oczywiste korzyści. Będąc pod silnym wpływem, jeśli nie w pełni kontrolowanym, przez 

długoterminowych interesariuszy, firmy w tych krajach nie tak łatwo zwalniają pracowników, 

ograniczają dostawców, zaniedbują inwestycje i wykorzystują zyski na dywidendy i wykup akcji, jak to 

robią firmy amerykańskie i brytyjskie. Wszystko to sprawia, że na dłuższą metę mogą być bardziej 

opłacalne niż firmy amerykańskie czy brytyjskie. Wystarczy pomyśleć o tym, w jaki sposób General 

Motors roztrwonił swoją absolutną dominację w światowym przemyśle samochodowym i ostatecznie 

zbankrutował, będąc liderem w maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy poprzez ciągłe zmniejszanie 

i powstrzymywanie się od inwestycji. Słabość krótkoterminowej strategii kierownictwa GM była 

widoczna przynajmniej od późnych lat 80. XX wieku, ale strategia ta trwała aż do bankructwa w 2009 

roku, ponieważ uszczęśliwiła zarówno menedżerów, jak i akcjonariuszy, nawet podczas osłabiania 

firmy. Prowadzenie spółek w interesie stałych akcjonariuszy jest nie tylko niesprawiedliwe, ale także 

nieefektywne nie tylko dla gospodarki narodowej, ale także dla samej spółki. Jak przyznał niedawno 

Jack Welch, wartość dla akcjonariuszy jest prawdopodobnie „najgłupszym pomysłem na 

świecie”.<br><br> 

03. Większość ludzi w bogatych krajach zarabia więcej, niż powinni 

Co ci powiedzą? 

W gospodarce rynkowej ludzie są wynagradzani na podstawie ich produktywności. Liberałowie z 

krwawiącym sercem mogą mieć trudności z zaakceptowaniem faktu, że Szwed otrzymuje 

wynagrodzenie pięćdziesiąt razy wyższe niż Hindus za tę samą pracę, ale jest to odzwierciedleniem ich 

względnej produktywności. Próby sztucznego zmniejszenia tych różnic - na przykład poprzez 

wprowadzenie przepisów dotyczących płacy minimalnej w Indiach - prowadzą jedynie do 

niesprawiedliwego i nieefektywnego nagradzania indywidualnych talentów i wysiłków. Tylko wolny 

rynek pracy może skutecznie i sprawiedliwie wynagradzać ludzi.  

Czego ci nie mówią? 

Różnice płacowe między krajami bogatymi i biednymi istnieją nie głównie z powodu różnic w 

produktywności poszczególnych osób, ale głównie z powodu kontroli imigracji. Gdyby istniała 



swobodna migracja, większość pracowników w krajach bogatych mogłaby zostać i zostałaby zastąpiona 

przez pracowników z krajów biednych. Innymi słowy, płace są w dużej mierze determinowane 

politycznie. Drugą stroną medalu jest to, że biedne kraje są biedne nie z powodu swoich biednych ludzi, 

z których wielu może wyprzedzić swoich odpowiedników w bogatych krajach, ale z powodu bogatych 

ludzi, z których większość nie może zrobić tego samego. Nie oznacza to jednak, że bogaci w krajach 

bogatych mogą samemu poklepywać się po plecach za swój indywidualny blask. Ich wysoka 

produktywność jest możliwa tylko dzięki odziedziczonym historycznie zbiorowym instytucjom, na 

których się opierają. Powinniśmy odrzucić mit, że wszyscy otrzymujemy wynagrodzenie według naszej 

indywidualnej wartości, jeśli mamy zbudować prawdziwie sprawiedliwe społeczeństwo.  

Jedź prosto…lub unikaj krowy (a także rikszy) 

Kierowca autobusu w New Delhi zarabia około 18 rupii za godzinę. Jego ekwiwalent w Sztokholmie 

zarabia około 130 koron, czyli latem 2009 roku około 870 rupii. Innymi słowy, szwedzki kierowca 

zarabia prawie pięćdziesiąt razy więcej niż jego indyjski odpowiednik. Ekonomia wolnorynkowa mówi 

nam, że jeśli coś jest droższe niż inny porównywalny produkt, to musi być lepszy. Innymi słowy, na 

wolnym rynku produkty (w tym usługi związane z pracą) otrzymują wynagrodzenie, na jakie zasługują. 

Tak więc, jeśli szwedzki kierowca - nazwijmy go Sven - zarabia pięćdziesiąt razy więcej niż kierowca z 

Indii - nazwijmy go Ram - to musi być spowodowane tym, że Sven jest pięćdziesiąt razy bardziej 

produktywny jako kierowca autobusu niż Ram. Na krótką metę niektórzy (choć nie wszyscy) ekonomiści 

wolnorynkowi mogą przyznać, że ludzie mogą zapłacić zbyt wysoką cenę za produkt z powodu mody 

lub szaleństwa. Na przykład ludzie płacili absurdalne ceny za te „toksyczne aktywa” w ostatnim boomie 

finansowym (który przekształcił się w największą recesję od czasu Wielkiego Kryzysu), ponieważ wpadli 

w szał spekulacyjny. Jednak argumentowaliby, że tego rodzaju rzeczy nie mogą trwać długo, ponieważ 

ludzie wcześniej czy później odkryją prawdziwą wartość rzeczy. Podobnie, nawet jeśli pracownikowi z 

niskimi kwalifikacjami uda się w jakiś sposób zdobyć dobrze płatną pracę przez oszustwo (np. 

sfabrykowanie zaświadczenia) lub blefowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wkrótce zostanie 

zwolniony i zastąpiony, ponieważ szybko okaże się, że nie ma produktywność uzasadniająca jego 

wynagrodzenie. Tak więc rozumowanie jest takie, że jeśli Sven zarabia pięćdziesiąt razy więcej niż Ram, 

to musi produkować pięćdziesiąt razy więcej niż Ram. Ale czy tak naprawdę się dzieje? Na początek, 

czy to możliwe, że ktoś jeździ pięćdziesiąt razy lepiej niż inny? Nawet jeśli w jakiś sposób uda nam się 

znaleźć sposób na ilościowy pomiar jakości jazdy, czy taka luka w produktywności w prowadzeniu 

pojazdu jest możliwa? Być może tak, jeśli porównamy zawodowych kierowców wyścigowych, takich 

jak Michael Schumacher czy Lewis Hamilton, z jakimś szczególnie nieskoordynowanym 

osiemnastolatkiem, który właśnie zdał egzamin na prawo jazdy. Jednak po prostu nie mogę sobie 

wyobrazić, jak zwykły kierowca autobusu może jeździć pięćdziesiąt razy lepiej niż inny. Co więcej, Ram 

prawdopodobnie byłby znacznie bardziej wyszkolonym kierowcą niż Sven. Sven może oczywiście być 

dobrym kierowcą według szwedzkich standardów, ale czy kiedykolwiek w swoim życiu musiał unikać 

krowy, co Ram musi robić regularnie? W większości przypadków od Svena wymaga się umiejętności 

jazdy na wprost (OK, wykona kilka manewrów unikowych, aby poradzić sobie z pijanymi kierowcami w 

sobotnie noce), podczas gdy Ram musi negocjować swoją drogę prawie co minutę swojej jazdy. Wozy 

wołów, riksze i rowery ustawione na trzech metrach wysokości w skrzyniach. Tak więc, zgodnie z logiką 

wolnego rynku, Ram powinien zarabiać więcej niż Sven, a nie odwrotnie. W odpowiedzi ekonomista 

wolnorynkowy mógłby argumentować, że Sven zarabia więcej, ponieważ ma więcej „kapitału 

ludzkiego”, to znaczy umiejętności i wiedzy zgromadzonych dzięki edukacji i szkoleniom. Rzeczywiście, 

jest prawie pewne, że Sven ukończył szkołę średnią, mając za sobą dwanaście lat, podczas gdy Ram 

prawdopodobnie ledwo czyta i pisze, ponieważ ukończył zaledwie pięć lat edukacji w swojej wiosce w 

Radżahstanie. Jednak niewielka część dodatkowego kapitału ludzkiego Svena zdobytego w ciągu 

dodatkowych siedmiu lat nauki w szkole byłaby odpowiednia dla jazdy autobusem. Nie potrzebuje 



wiedzy na temat ludzkich chromosomów ani wojny Szwecji z Rosją w 1809 roku, aby dobrze prowadzić 

swój autobus. Tak więc dodatkowy kapitał ludzki Svena nie może wyjaśnić, dlaczego płaci mu 

pięćdziesiąt razy więcej niż Ram. Głównym powodem, dla którego Sven zarabia pięćdziesiąt razy więcej 

niż Ram, jest, mówiąc wprost, protekcjonizm - szwedzcy pracownicy są chronieni przed konkurencją ze 

strony robotników z Indii i innych biednych krajów poprzez kontrolę imigracji. Kiedy się nad tym 

zastanowić, nie ma powodu, dla którego wszyscy szwedzcy kierowcy autobusów, a nawet większość 

siły roboczej w Szwecji (i jakimkolwiek innym bogatym kraju), nie mogłaby zostać zastąpiona przez 

niektórych Hindusów, Chińczyków czy Ghańczyków. Większość z tych obcokrajowców byłaby 

zadowolona z ułamka stawek płac, jakie otrzymują szwedzcy pracownicy, podczas gdy wszyscy byliby 

w stanie wykonywać swoją pracę co najmniej równie dobrze lub nawet lepiej. I nie mówimy tylko o 

pracownikach o niskich kwalifikacjach, takich jak sprzątaczki lub zamiatacze ulic. W Szanghaju, Nairobi 

czy Quito czeka ogromna liczba inżynierów, bankierów i programistów komputerowych, którzy z 

łatwością mogą zastąpić swoich odpowiedników w Sztokholmie, Linköping i Malmö. Jednak pracownicy 

ci nie mogą wejść na szwedzki rynek pracy, ponieważ nie mogą swobodnie migrować do Szwecji z 

powodu kontroli imigracyjnej. W rezultacie szwedzcy pracownicy mogą dysponować 

pięćdziesięciokrotnie wyższymi zarobkami niż pracownicy indyjscy, mimo że wielu z nich nie ma 

wyższych wskaźników wydajności niż pracowników indyjskich.  

Oczywisty problem o którym się nie mówi 

Nasza historia kierowców autobusów zdradza istnienie przysłowiowego słonia w pokoju. Pokazuje, że 

poziom życia ogromnej większości ludzi w bogatych krajach zależy w decydującym stopniu od istnienia 

najbardziej drakońskiej kontroli nad ich rynkami pracy - kontroli imigracji. Mimo to kontrola imigracji 

jest dla wielu niewidoczna, a inni celowo ignorowani, gdy mówią o zaletach wolnego rynku. 

Argumentowałem, że tak naprawdę nie ma wolnego rynku, ale przykład kontroli imigracji ujawnia sam 

zakres regulacji rynkowych, które mamy w rzekomo wolnorynkowych gospodarkach, ale których nie 

widzimy. Podczas gdy narzekają na ustawę o płacy minimalnej, regulacje dotyczące czasu pracy i różne 

„sztuczne” bariery wejścia na rynek pracy nakładane przez związki zawodowe, niewielu ekonomistów 

wspomina nawet o kontroli imigracji jako jednej z tych paskudnych regulacji, które utrudniają 

funkcjonowanie wolnego rynku pracy. Mało kto z nich opowiada się za zniesieniem kontroli 

imigracyjnej. Ale jeśli mają być konsekwentni, powinni również opowiadać się za wolną imigracją. Fakt, 

że niewielu z nich to robi po raz kolejny, dowodzi mojej racji w sprawie 1, że granice rynku są określone 

politycznie, a ekonomiści wolnorynkowi są tak samo „polityczni” jak ci, którzy chcą regulować rynki. 

Oczywiście, krytykując niekonsekwencję ekonomistów wolnorynkowych w kwestii kontroli imigracji, 

nie argumentuję, że kontrola imigracji powinna zostać zniesiona - nie muszę tego robić, ponieważ (jak 

być może zauważyliście do tej pory) nie jestem ekonomistą wolnorynkowym. Kraje mają prawo 

decydować, ilu imigrantów przyjmują i w których częściach rynku pracy. Wszystkie społeczeństwa mają 

ograniczone możliwości przyjmowania imigrantów, którzy często mają bardzo różne pochodzenie 

kulturowe, i byłoby błędem żądać, aby kraj przekroczył ten limit. Zbyt szybki napływ imigrantów 

doprowadzi nie tylko do gwałtownego wzrostu konkurencji o pracę, ale także spowoduje rozciągnięcie 

infrastruktury fizycznej i społecznej, takiej jak mieszkalnictwo i opieka zdrowotna, oraz stworzy 

napięcia między mieszkańcami. Równie ważna, jeśli nie tak łatwo mierzalna, jest kwestia tożsamości 

narodowej. To mit - mit konieczny, ale mimo to mit - że narody mają niezmienną tożsamość narodową, 

której nie można i nie powinno się zmieniać. Jeśli jednak w tym samym czasie napływa zbyt wielu 

imigrantów, społeczeństwo przyjmujące będzie miało problemy z budowaniem nowej tożsamości 

narodowej, bez której utrzymanie spójności społecznej może być utrudnione. Oznacza to, że należy 

kontrolować szybkość i skalę imigracji. Nie oznacza to, że nie można poprawić obecnej polityki 

imigracyjnej bogatych krajów. Chociaż zdolność każdego społeczeństwa do przyjmowania imigrantów 

jest ograniczona, nie jest tak, że całkowita populacja jest stała. Społeczeństwa mogą zdecydować, że 



będą bardziej lub mniej otwarte na imigrantów, przyjmując różne postawy społeczne i polityki wobec 

imigracji. Również pod względem składu imigrantów większość bogatych krajów akceptuje zbyt wielu 

„niewłaściwych” ludzi z punktu widzenia krajów rozwijających się. Niektóre kraje praktycznie sprzedają 

swoje paszporty w ramach programów, w których ci, którzy wnoszą więcej niż określoną kwotę 

„inwestycji”, są przyjmowani mniej lub bardziej natychmiast. Ten program tylko pogłębia niedobór 

kapitału, na który cierpi większość krajów rozwijających się. Bogate kraje również przyczyniają się do 

drenażu mózgów z krajów rozwijających się, chętniej akceptując osoby o wyższych kwalifikacjach. To 

ludzie, którzy mogliby bardziej przyczynić się do rozwoju własnych krajów niż niewykwalifikowani 

imigranci, gdyby pozostali w swoich krajach.  

Czy biedne kraje są biedne z powodu swoich biednych ludzi? 

Nasza historia o kierowcach autobusów nie tylko obnaża mit, że każdy otrzymuje uczciwe 

wynagrodzenie, zgodnie z jej własną wartością na wolnym rynku, ale także daje nam ważny wgląd w 

przyczyny ubóstwa w krajach rozwijających się. Wiele osób uważa, że biedne kraje są biedne z powodu 

swoich biednych ludzi. Rzeczywiście, bogaci ludzie w biednych krajach zazwyczaj obwiniają biedę 

swoich krajów o ignorancję, lenistwo i bierność swoich biednych. Gdyby tylko ich rodacy pracowali jak 

Japończycy, mieli czas jak Niemcy i byli pomysłowi jak Amerykanie - wielu z tych ludzi powiedziałoby 

ci, gdybyś posłuchał - ich kraj byłby bogaty. Mówiąc arytmetycznie, prawdą jest, że to biedni ludzie 

obniżają średni dochód narodowy w biednych krajach. Jednak bogaci ludzie w biednych krajach nie 

zdają sobie sprawy, że ich kraje są biedne nie z powodu swoich biednych, ale z powodu siebie. Wracając 

do naszego przykładu kierowcy autobusu, głównym powodem, dla którego Sven zarabia pięćdziesiąt 

razy więcej niż Ram, jest to, że dzieli swój rynek pracy z innymi ludźmi, którzy są o wiele ponad 

pięćdziesiąt razy bardziej produktywni niż ich indyjscy odpowiednicy. Nawet jeśli średnia płaca w 

Szwecji jest około pięćdziesiąt razy wyższa niż średnia płaca w Indiach, większość Szwedów z pewnością 

nie jest pięćdziesiąt razy bardziej produktywna niż ich indyjscy odpowiednicy. Wielu z nich, w tym Sven, 

jest prawdopodobnie mniej wykwalifikowanych. Ale są też Szwedzi - ci top menadżerowie, naukowcy 

i inżynierowie w wiodących światowych firmach, takich jak Ericsson, Saab i SKF - którzy są setki razy 

bardziej produktywni niż ich indyjscy odpowiednicy, więc średnia krajowa produktywność Szwecji 

kończy się w regionie pięćdziesiąt razy więcej niż w Indiach. Innymi słowy, biedni ludzie z biednych 

krajów są zwykle w stanie stawić czoła swoim odpowiednikom w bogatych krajach. To bogaci z 

biednych krajów nie mogą tego zrobić. To ich niska względna produktywność sprawia, że ich kraje są 

biedne, więc ich zwykła diatryba, że ich kraje są biedne z powodu tych wszystkich biednych ludzi, jest 

całkowicie błędna. Zamiast obwiniać własnych biednych ludzi za ciągnięcie kraju w dół, bogaci z 

biednych krajów powinni zadać sobie pytanie, dlaczego nie mogą wyciągać reszty swoich krajów tak 

bardzo, jak robią to bogaci z krajów bogatych.  

Na koniec słowo ostrzeżenia dla bogatych z bogatych krajów, aby nie popadli w zadowolenie, słysząc, 

że ich biedni są dobrze opłacani tylko z powodu kontroli imigracji i ich własnej wysokiej 

produktywności. Nawet w sektorach, w których mieszkańcy bogatych krajów są rzeczywiście bardziej 

produktywni niż ich odpowiednicy w biednych krajach, ich produktywność w dużej mierze wynika z 

systemu, a nie z samych jednostek. Nie jest tak po prostu czy nawet głównie dlatego, że są mądrzejsi i 

lepiej wykształceni, że niektórzy ludzie w bogatych krajach są setki razy bardziej produktywni niż ich 

odpowiednicy w biednych krajach. Osiągają to, ponieważ żyją w gospodarkach, które mają lepsze 

technologie, lepiej zorganizowane firmy, lepsze instytucje i lepszą infrastrukturę fizyczną - wszystko to, 

co jest w dużej mierze produktem zbiorowych działań podejmowanych przez pokolenia. Warren Buffet, 

słynny finansista, pięknie ujął to zagadnienie, kiedy powiedział w wywiadzie telewizyjnym w 1995 roku: 

„Osobiście uważam, że społeczeństwo jest odpowiedzialne za bardzo znaczący procent tego, co 

zarobiłem. Jeśli wbijesz mnie w środek Bangladeszu, Peru lub w jakimś innym miejscu, dowiesz się, ile 



ten talent wyprodukuje na niewłaściwej glebie. Trzydzieści lat później będę walczył. Pracuję w systemie 

rynkowym, który tak się składa, że wynagradza to, co robię bardzo dobrze - nieproporcjonalnie 

dobrze”. Tak więc wróciliśmy do punktu wyjścia. Wynagrodzenie danej osoby nie jest w pełni 

odzwierciedleniem jej wartości. Większość ludzi w biednych i bogatych krajach zarabia za to, co robi, 

tylko dlatego, że istnieje kontrola imigracji. Nawet ci obywatele bogatych krajów, których nie można 

łatwo zastąpić imigrantami, a co za tym idzie, można powiedzieć, że są naprawdę opłacani (chociaż nie 

mogą), są równie produktywni, tylko ze względu na system społeczno-gospodarczy, w którym 

funkcjonują. Nie tylko dzięki ich indywidualnemu błyskotliwości i ciężkiej pracy są tak produktywni jak 

oni. Powszechnie akceptowane twierdzenie, że tylko wtedy, gdy pozwolisz rynkom być, wszyscy 

otrzymają prawidłowe i sprawiedliwe wynagrodzenie, stosownie do jego wartości, jest mitem. Tylko 

wtedy, gdy rozstaniemy się z tym mitem i zrozumiemy polityczną naturę rynku i zbiorową naturę 

indywidualnej produktywności, będziemy w stanie zbudować bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, w 

którym dziedzictwo historyczne i wspólne działania, a nie tylko indywidualne talenty i wysiłki, są 

właściwie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o nagradzaniu ludzi. 

04. Pralka zmieniła świat bardziej niż internet 

Co ci powiedzą? 

Niedawna rewolucja w technologiach komunikacyjnych, reprezentowana przez Internet, zasadniczo 

zmieniła sposób, w jaki funkcjonuje świat. Doprowadziło to do „śmierci dystansu”. W tak stworzonym 

„świecie bez granic” stare konwencje dotyczące narodowych interesów ekonomicznych i roli rządów 

narodowych są nieważne. Ta rewolucja technologiczna określa wiek, w którym żyjemy. Dopóki kraje 

(lub firmy lub, w tym przypadku, osoby fizyczne) nie zmienią się z odpowiednią prędkością, zostaną 

zniszczone. My - jako jednostki, firmy lub narody - będziemy musieli stawać się coraz bardziej 

elastyczni, co wymaga większej liberalizacji rynków. 

Czego ci nie mówią? 

Dostrzegając zmiany, uważamy, że te najnowsze są najbardziej rewolucyjne. Często jest to sprzeczne z 

faktami. Ostatni postęp w technologiach telekomunikacyjnych nie jest tak rewolucyjny, jak to, co 

wydarzyło się pod koniec XIX wieku - telegrafia przewodowa - w ujęciu względnym. Co więcej, biorąc 

pod uwagę wynikające z niej zmiany gospodarcze i społeczne, rewolucja internetowa nie była 

(przynajmniej na razie) tak ważna, jak pralka i inne urządzenia gospodarstwa domowego, które 

znacznie zmniejszając nakład pracy niezbędnej do prac domowych, umożliwiły kobietom do wejścia na 

rynek pracy i praktycznie zniosły zawody takie jak służba domowa. Nie powinniśmy „cofać teleskopu”, 

kiedy patrzymy w przeszłość i nie doceniać starego i przeceniać nowe. To prowadzi nas do 

podejmowania wszelkiego rodzaju błędnych decyzji dotyczących krajowej polityki gospodarczej, 

polityki korporacyjnej i naszej własnej kariery.  

Każdy ma pokojówkę w Ameryce Łacińskiej 

Według amerykańskiej przyjaciółki, podręcznik do hiszpańskiego, którego używała w swojej szkole w 

latach 70., zawierał zdanie (oczywiście po hiszpańsku), że „każdy w Ameryce Łacińskiej ma pokojówkę”. 

Kiedy się nad tym zastanowić, jest to logiczna niemożliwość. Czy pokojówki mają również pokojówki w 

Ameryce Łacińskiej? Być może istnieje jakiś system wymiany pokojówek, o którym nie słyszałem, w 

którym pokojówki na zmianę są swoimi pokojówkami, tak aby wszystkie mogły mieć pokojówkę, ale 

nie sądzę. Oczywiście widać, dlaczego amerykański autor mógł wymyślić takie stwierdzenie. O wiele 

większy odsetek ludzi w biednych krajach ma pokojówki niż w bogatych. Nauczyciel lub młody 

menedżer w małej firmie w bogatym kraju nie marzyłby o mieszkającej z nim służącej, ale ich koledzy 

w biednym kraju prawdopodobnie będą mieli jedną, a nawet dwie. Liczby są trudne do oszacowania, 



ale według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy MOP 7–8% siły roboczej w Brazylii i 9% w 

Egipcie jest zatrudnionych jako pomoc domowa. Odpowiednie liczby to 0,7 procenta w Niemczech, 0,6 

procenta w USA, 0,3 procenta w Anglii i Walii, 0,05 procenta w Norwegii i zaledwie 0,005 procenta w 

Szwecji (wszystkie dane dotyczą lat 90. Niemiec i Norwegii, które dotyczą pierwszej dekady XXI wieku) 

1. Proporcjonalnie, Brazylia ma 12–13 razy więcej służby domowej niż Stany Zjednoczone, a Egipt - 

1800 razy więcej niż Szwecja. Nic dziwnego, że wielu Amerykanów uważa, że „każdy” ma pokojówkę w 

Ameryce Łacińskiej, a Szwed w Egipcie uważa, że kraj jest praktycznie opanowany przez pomoc 

domową. Interesujące jest to, że udział siły roboczej pracującej jako pomoc domowa w dzisiejszych 

bogatych krajach był podobny do tego, jaki można znaleźć obecnie w krajach rozwijających się. W 

Stanach Zjednoczonych około 8 procent osób „zatrudnionych za wynagrodzeniem” w 1870 r. stanowiło 

pomoc domową. W Niemczech do lat 90. XIX wieku wskaźnik ten wynosił również około 8 procent, 

choć potem zaczął spadać dość szybko. W Anglii i Walii, gdzie kultura „służąca” przetrwała dłużej niż w 

innych krajach ze względu na siłę klasy wynajmujących, stosunek ten był jeszcze wyższy - 10–14% siły 

roboczej była zatrudniona jako pomoc domowa w latach 1850–1920 ( z kilkoma wzlotami i upadkami). 

Rzeczywiście, jeśli przeczytasz powieści Agathy Christie do lat 30. XX wieku, zauważysz, że nie tylko 

baron prasowy zostaje zamordowany w swojej zamkniętej bibliotece, który ma służbę, ale także  stara 

panna z klasy średniej, chociaż może mieć tylko jedną pokojówkę (która miesza się z marnym 

mechanikiem warsztatowym, który okazuje się być nieślubnym synem barona prasowego, a także 

zostaje zamordowana na str. 111 za to, że była na tyle głupia, by wspomnieć o czymś, czym była nie 

powinienem widzieć). Głównym powodem, dla którego jest tak dużo mniej (oczywiście w ujęciu 

proporcjonalnym) pomocy domowych w bogatych krajach - chociaż oczywiście nie jest to jedyny 

powód, biorąc pod uwagę różnice kulturowe między krajami o podobnym poziomie dochodów, dziś i 

w przeszłości - jest wyższa relatywna cena pracy. Wraz z rozwojem gospodarczym ludzie (a raczej 

oferowane przez nich usługi pracy) stają się relatywnie droższe niż „rzeczy”. W rezultacie w bogatych 

krajach usługi domowe stały się dobrem luksusowym, na które mogą sobie pozwolić tylko bogaci, 

podczas gdy są one nadal wystarczająco tanie, aby mogły z nich korzystać nawet osoby z niższej klasy 

średniej w krajach rozwijających się. 

Wejdź do pralki 

Otóż, bez względu na zmiany względnych cen „ludzi”i „rzeczy”, spadek udziału osób pracujących jako 

pomoc domowa nie byłby tak dramatyczny, jak miał miejsce w bogatych krajach w ciągu ostatniego 

stulecia, gdyby nie było dostawcą wielu domowych technologii, które reprezentowała pralka. 

Jakkolwiek drogie (w kategoriach względnych) może być zatrudnienie ludzi, którzy mogą prać ubrania, 

sprzątać dom, ogrzewać go, gotować i zmywać naczynia, to i tak musieliby być zatrudnieni, gdyby tych 

rzeczy nie można było zrobić za pomocą maszyn. Albo musielibyście spędzać godziny na robieniu tych 

rzeczy samodzielnie. Pralki pozwoliły zaoszczędzić mnóstwo czasu. Dane nie są łatwe do zdobycia, ale 

badanie przeprowadzone w połowie lat czterdziestych XX wieku przez Amerykański Urząd ds. 

Elektryfikacji Obszarów Wiejskich donosi, że wraz z wprowadzeniem elektrycznej pralki i żelazka 

elektrycznego czas potrzebny na pranie 38-funtowego prania został skrócony prawie 6 razy (od 4 

godzin do 41 minut), a czas potrzebny na prasowanie ponad 2,5 razy (od 4,5 godziny do 1,75 godziny). 

Woda z wodociągów oznacza, że kobiety nie muszą spędzać godzin na noszeniu wody (na którą według 

Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w niektórych krajach rozwijających się spędza się do 

dwóch godzin dziennie). Odkurzacze umożliwiły nam dokładniejsze sprzątanie naszych domów w 

ułamku czasu, jaki był potrzebny w dawnych czasach, kiedy musieliśmy to robić za pomocą miotły i 

szmat. Kuchenki gazowe / elektryczne i centralne ogrzewanie znacznie skróciły czas potrzebny na 

zbieranie drewna opałowego, rozpalanie ognia, podtrzymywanie ognia i sprzątanie po nim w celach 

grzewczych i kuchennych. Dzisiaj wielu ludzi w bogatych krajach ma nawet zmywarkę, której (przyszły) 

wynalazca niejaki IM Rubinow, pracownik amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, powiedział, że 



będzie „prawdziwym dobroczyńcą ludzkości” w swoim artykule w Journal of Political Economy w 1906 

roku. Pojawienie się urządzeń gospodarstwa domowego, a także elektryczności, wodociągów i 

gazociągów całkowicie zmieniło sposób życia kobiet, a tym samym mężczyzn. Dzięki nim o wiele więcej 

kobiet może wejść na rynek pracy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych odsetek zamężnych białych 

kobiet w najlepszym wieku produkcyjnym (35–44 lata), które pracują poza domem, wzrósł z kilku 

procent pod koniec lat 90. XIX wieku do prawie 80 procent obecnie. Struktura zawodowa kobiet w 

dramatyczny sposób, pozwalając społeczeństwu radzić sobie ze znacznie mniejszą liczbą osób 

pracujących jako pomoc domowa, jak widzieliśmy powyżej - na przykład w latach 70. XIX wieku prawie 

50 procent kobiet zatrudnionych w USA było zatrudnionych jako „służąca” i kelnerka (z których 

większość możemy przyjąć za służących, a nie za kelnerki, biorąc pod uwagę, że jedzenie poza domem 

nie było jeszcze wielkim biznesem). Zwiększone uczestnictwo w rynku pracy zdecydowanie podniosło 

status kobiet w domu iw społeczeństwie, zmniejszając tym samym preferencje dla dzieci płci męskiej i 

zwiększając inwestycje w edukację kobiet, co z kolei jeszcze bardziej zwiększa ich udział w rynku pracy. 

Nawet te wykształcone kobiety, które ostatecznie decydują się zostać w domu ze swoimi dziećmi, mają 

wyższy status w domu, ponieważ mogą stanowić wiarygodne groźby, że mogą się utrzymać, jeśli 

zdecydują się opuścić partnera. Dzięki możliwościom zatrudnienia poza domem, koszty alternatywne 

dzieci wzrosły, przez co rodziny mają mniej dzieci. Wszystko to zmieniło tradycyjną dynamikę rodziny. 

Razem tworzą naprawdę potężne zmiany. Oczywiście nie twierdzę, że zmiany te zaszły tylko - a nawet 

w przeważającej mierze - za sprawą zmian w technologiach domowych. „Pigułka” i inne środki 

antykoncepcyjne wywarły ogromny wpływ na kształcenie kobiet i ich uczestnictwo w rynku pracy, 

umożliwiając kobietom kontrolowanie czasu i częstotliwości porodów. Są też przyczyny niezwiązane z 

technologią. Nawet w przypadku tych samych technologii domowych, kraje mogą mieć zupełnie inne 

wskaźniki udziału kobiet w rynku pracy i różne struktury zawodów, w zależności od takich rzeczy, jak 

konwencje społeczne dotyczące dopuszczalności pracujących kobiet z klasy średniej (biedne kobiety 

zawsze pracowały), zachęty podatkowe do pracy zarobkowej i wychowywanie dzieci oraz przystępność 

cenową opieki nad dziećmi. Mimo wszystko prawdą jest jednak, że bez pralki (i innych technologii 

domowych oszczędzających siłę roboczą) skala zmian roli kobiet w społeczeństwie i dynamiki rodziny 

nie byłaby tak dramatyczna.  

Pralka bije internet 

W porównaniu ze zmianami wprowadzonymi przez pralkę (i firmę), wpływ internetu, który według 

wielu całkowicie zmienił świat, nie był tak fundamentalny - przynajmniej na razie. Internet oczywiście 

zmienił sposób, w jaki ludzie spędzają godziny poza pracą - surfując po sieci, rozmawiając ze znajomymi 

na Facebooku, rozmawiając z nimi przez Skype, grając w gry elektroniczne z kimś, kto siedzi 5000 mil 

dalej, a co nie. . Znacząco poprawiła też skuteczność, z jaką możemy znaleźć informacje o naszych 

polisach ubezpieczeniowych, wakacjach, restauracjach, a coraz częściej nawet o cenach brokułów i 

szamponów. Jednak jeśli chodzi o procesy produkcyjne, nie jest jasne, czy skutki były tak rewolucyjne. 

Z pewnością dla niektórych internet gruntownie zmienił sposób ich działania. Wiem to z doświadczenia. 

Jednak dla wielu innych ludzi internet nie miał większego wpływu na produktywność. W badaniach 

starano się znaleźć pozytywny wpływ internetu na ogólną produktywność - jak to ujął Robert Solow, 

ekonomista laureat Nagrody Nobla, „dowody są wszędzie, ale nie w liczbach”. Możesz pomyśleć, że 

moje porównanie jest niesprawiedliwe. Urządzenia gospodarstwa domowego, o których 

wspomniałem, miały co najmniej kilka dziesięcioleci, a czasem stulecia, aby zdziałać swoją magię, 

podczas gdy internet ma zaledwie dwie dekady. To częściowo prawda. Jak powiedział wybitny historyk 

nauki David Edgerton w swojej fascynującej książce The Shock of the Old - Technology and Global , 

Historia Od 1900 roku maksymalne wykorzystanie technologii, a co za tym idzie maksymalny wpływ, 

często osiąga się dziesiątki lat po wynalezieniu technologii. Ale nawet jeśli chodzi o bezpośredni wpływ, 

wątpię, czy internet jest rewolucyjną technologią, o której wielu z nas myśli.  



Telegraf bije internet 

Tuż przed rozpoczęciem transatlantyckich usług telegraficznych w 1866 r. wysłanie wiadomości na 

drugą stronę „stawu” zajęło około trzech tygodni - tyle czasu zajęło przepłynięcie Atlantyku przez 

żaglowce. Nawet jadąc „ekspresem” na parowcu (który stał się powszechny dopiero w latach 90. XIX 

wieku), trzeba było pozwolić sobie na dwa tygodnie (rekordowe rejsy w tamtym czasie wynosiły od 

ośmiu do dziewięciu dni). Dzięki telegrafowi czas transmisji, powiedzmy, wiadomości na 300 słów 

został skrócony do 7 lub 8 minut. To mogłoby być jeszcze szybsze. The New York Times doniósł 4 

grudnia 1861 r., że wpis Abrahama Lincolna o stanie Unii, zawierający 7578 słów, został przesłany z 

Waszyngtonu do reszty kraju w 92 minuty, dając średnio 82 słowa na minutę, co pozwoliłoby ci aby 

wysłać wiadomość na 300 słów w mniej niż 4 minuty. Ale to był rekord, a średnia wynosiła około 40 

słów na minutę, co dało nam 7,5 minuty na wiadomość na 300 słów. Skrócenie z 2 tygodni do 7,5 

minuty to ponad 2500 razy. Internet skrócił czas transmisji wiadomości zawierającej 300 słów z 10 

sekund na faksie do, powiedzmy, 2 sekund, ale to tylko 5-krotne zmniejszenie prędkości. dłuższe 

wiadomości - może wysłać w 10 sekund (biorąc pod uwagę, że musi zostać załadowany), powiedzmy 

dokument o objętości 30000 słów, który zająłby więcej niż 16 minut (lub 1000 sekund) na faksie, co 

przyspiesza nam prędkość transmisji 100 razy. Ale porównajmy to z redukcją czasu 2500 osiągniętą 

przez telegraf. Internet ma oczywiście inne rewolucyjne funkcje. Pozwala nam na przesyłanie zdjęć z 

dużą prędkością (coś, czego nawet telegraf lub faks nie były w stanie zrobić, a zatem polegały na 

fizycznym transporcie). Dostęp do niego można uzyskać w wielu miejscach, nie tylko na poczcie. Co 

najważniejsze, korzystając z niej, możemy wyszukiwać określone informacje z ogromnej liczby źródeł. 

Jednak pod względem samego przyspieszenia prędkości nie jest on tak rewolucyjny jak skromny 

przewodowy (nawet bezprzewodowy) telegraf.  

Ogromnie przeceniamy wpływ internetu tylko dlatego, że wpływa on na nas teraz. To nie tylko my. 

Ludzie fascynują się najnowszymi i najbardziej widocznymi technologiami. Już w 1944 roku George 

Orwell krytykował ludzi, którzy byli nadmiernie podekscytowani „zniesieniem odległości” i 

„zniknięciem granic” dzięki samolotowi i radiu. Umieszczanie zmian w perspektywie kogo obchodzi, 

jeśli ludzie błędnie myślą, że internet miał ważniejsze skutki niż telegrafia czy pralka? Dlaczego to takie 

ważne, że ludzie są pod większym wrażeniem ostatnich zmian? Nie miałoby znaczenia, gdyby to 

zniekształcenie perspektyw było tylko kwestią opinii ludzi. Jednak te zniekształcone perspektywy mają 

realne skutki, ponieważ prowadzą do niewłaściwego wykorzystania ograniczonych zasobów. 

Fascynacja rewolucją ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), reprezentowaną przez internet, 

sprawiła, że niektóre bogate kraje - zwłaszcza Stany Zjednoczone i Wielka Brytania - błędnie doszły do 

wniosku, że tworzenie rzeczy jest tak „wczoraj”, że powinny starać się żyć pomysłami. Jak wyjaśnię 

później, wiara w „społeczeństwo postindustrialne” doprowadziła te kraje do nieuzasadnionego 

zaniedbania sektora produkcyjnego, co ma negatywne konsekwencje dla ich gospodarek. Jeszcze 

bardziej niepokojące jest to, że fascynacja Internetem ludzi z krajów bogatych sprawiła, że społeczność 

międzynarodowa zaczęła martwić się „przepaścią cyfrową” między krajami bogatymi a krajami 

biednymi. Doprowadziło to firmy, fundacje charytatywne i osoby prywatne do przekazywania 

pieniędzy krajom rozwijającym się na zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury internetowej. 

Pytanie jednak brzmi, czy właśnie tego najbardziej potrzebują kraje rozwijające się. Być może dawanie 

pieniędzy na te mniej modne rzeczy, takie jak kopanie studni, rozbudowa sieci elektroenergetycznych 

i tworzenie bardziej przystępnych cenowo pralek, poprawiłoby życie ludzi bardziej niż danie każdemu 

dziecku laptopa czy tworzenie centrów internetowych w wiejskich wioskach. Nie mówię, że te rzeczy 

są z konieczności ważniejsze, ale wielu darczyńców rzuciło się w wir wymyślnych programów bez 

dokładnej oceny względnych długoterminowych kosztów i korzyści płynących z alternatywnego 

wykorzystania ich pieniędzy. W jeszcze innym przykładzie fascynacja nowością doprowadziła ludzi do 

przekonania, że ostatnie zmiany w technologiach komunikacji i transportu są tak rewolucyjne, że 



żyjemy teraz w „świecie bez granic”, jak tytuł słynnej książki Kenichi Ohmae. , mówi japoński guru 

biznesu. W rezultacie w ciągu ostatnich dwudziestu lat wielu ludzi doszło do przekonania, że każda 

zmiana, która zachodzi dzisiaj, jest wynikiem monumentalnego postępu technologicznego, przeciw 

któremu będzie można cofnąć czas. Wierząc w taki świat, wiele rządów zlikwidowało niektóre z bardzo 

niezbędnych przepisów dotyczących transgranicznego przepływu kapitału, pracy i towarów, ze słabym 

skutkiem. Jednak, jak pokazałem, ostatnie zmiany w tych technologiach nie są tak rewolucyjne, jak 

odpowiadające im zmiany sto lat temu. W rzeczywistości świat był znacznie bardziej zglobalizowany 

sto lat temu niż w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, pomimo posiadania znacznie 

gorszych technologii komunikacyjnych i transportowych, ponieważ w ostatnim okresie rządy, 

zwłaszcza potężne rządy, wierzyły w surowsze przepisy tych krajów. przepływy transgraniczne. To, co 

zadecydowało o stopniu globalizacji (innymi słowy, otwartości narodowej), to polityka, a nie 

technologia. Jeśli jednak pozwolimy, by nasza perspektywa została zniekształcona przez naszą 

fascynację najnowszą rewolucją technologiczną, nie możemy dostrzec tego punktu i ostatecznie 

wprowadzimy niewłaściwą politykę. Zrozumienie trendów technologicznych jest bardzo ważne dla 

prawidłowego projektowania polityk gospodarczych, zarówno na poziomie krajowym, jak i 

międzynarodowym (oraz dla dokonywania właściwych wyborów zawodowych na poziomie 

indywidualnym). Jednak nasza fascynacja najnowszymi rozwiązaniami i niedocenianie tego, co już stało 

się powszechne, może i prowadziło nas w najróżniejszych błędnych kierunkach. Celowo prowokacyjnie 

przedstawiłem tę kwestię, stawiając skromną pralkę przeciw Internetowi, ale moje przykłady powinny 

pokazać, że sposoby, w jakie siły technologiczne kształtowały rozwój gospodarczy i społeczny w 

kapitalizmie, są znacznie bardziej złożone niż się zwykle uważa.<br><br> 

05. Zakładając, co jest najgorsze w ludziach, dostaniesz najgorsze 

Co ci powiedzą? 

Adam Smith powiedział słynnym zdaniem: „Nie od życzliwości rzeźnika, piwowara czy piekarza 

oczekujemy naszego obiadu, ale z uwagi na ich własny interes. '' Rynek pięknie wykorzystuje energię 

samolubnych jednostek myślących tylko o siebie (i co najwyżej ich rodziny) do tworzenia harmonii 

społecznej. Komunizm zawiódł, ponieważ zaprzeczył temu ludzkiemu instynktowi i kierował 

gospodarką, zakładając, że wszyscy są bezinteresowni lub przynajmniej w dużej mierze altruistyczni. 

Jeśli mamy zbudować trwały system ekonomiczny, musimy założyć najgorsze z ludzi (to znaczy myślą 

tylko o sobie).  

Czego ci nie mówią? 

Interes własny jest najpotężniejszą cechą większości ludzi. Jednak to nie jest nasza jedyna trasa. Bardzo 

często nie jest to nawet nasza główna motywacja. Rzeczywiście, gdyby świat był pełen samolubnych 

osób, które można znaleźć w podręcznikach ekonomii, zatrzymałby się, ponieważ spędzalibyśmy 

większość czasu na oszukiwaniu, łapaniu oszustów i karaniu złapanych. Świat działa tak, jak jest, tylko 

dlatego, że ludzie nie są całkowicie samolubnymi agentami, za jakich uważa ich ekonomia 

wolnorynkowa. Musimy zaprojektować system gospodarczy, który uznając, że ludzie są często 

samolubni, w pełni wykorzystuje inne ludzkie motywy i wyciąga z ludzi to, co najlepsze. Jest 

prawdopodobne, że zakładając, że ludzie są najgorsi, wyciągniemy z nich to, co najgorsze.  

Jak (nie) prowadzić firmy 

W połowie lat 90. w Japonii była konferencja poświęcona „cudowi wzrostu w Azji Wschodniej” 

zorganizowanej przez Bank Światowy. Po jednej stronie debaty byli ludzie, którzy argumentowali, że 

interwencja rządu odegrała pozytywną rolę w historii wzrostu w Azji Wschodniej, przeciwstawiając się 

sygnałom rynkowym oraz chroniąc i subsydiując branże, takie jak motoryzacja i elektronika. Z drugiej 



strony byli ekonomiści popierający Bank Światowy, którzy argumentowali, że interwencja rządu była w 

najlepszym przypadku nieistotnym działaniem ubocznym lub w najgorszym przypadku przyniosła 

więcej szkody niż pożytku w Azji Wschodniej. Co ważniejsze, dodali, nawet jeśli prawdą jest, że cud 

wschodnioazjatycki zawdzięczał coś interwencji rządu, nie oznacza to, że politykę krajów Azji 

Wschodniej można polecać inne kraje. Wskazywano, że urzędnicy rządowi, którzy tworzą politykę, są 

(jak my wszyscy) samolubnymi agentami, bardziej zainteresowanymi poszerzaniem własnej władzy i 

prestiżu niż promowaniem interesów narodowych. Twierdzili, że interwencja rządowa zadziałała w Azji 

Wschodniej tylko dlatego, że mieli wyjątkowo bezinteresownych i zdolnych biurokratów z powodów 

historycznych (których nie musimy tutaj omawiać). Nawet niektórzy ekonomiści, którzy wspierali 

aktywną rolę rządu, zgodzili się z tym punktem. Przysłuchując się tej debacie, dostojny japoński 

dżentelmen z widowni uniósł rękę. Przedstawiając się jako jeden z najwyższych menedżerów Kobe 

Steel, wówczas czwartego co do wielkości producenta stali w Japonii, dżentelmen zbeształ 

ekonomistów za niezrozumienie natury nowoczesnej biurokracji, czy to w rządzie, czy w sektorze 

prywatnym. Menedżer Kobe Steel powiedział (oczywiście parafrazuję go): „Przykro mi to mówić, ale 

wy ekonomiści nie rozumiecie, jak działa prawdziwy świat. Mam doktorat z metalurgii i pracuję w Kobe 

Steel od prawie trzech dekad, więc wiem co nieco o produkcji stali. Jednak moja firma jest teraz tak 

duża i złożona, że nawet ja nie rozumiem więcej niż połowy tego, co się w niej dzieje. Jeśli chodzi o 

innych menedżerów - z doświadczeniem w księgowości i marketingu - naprawdę nie mają o tym 

pojęcia. Mimo to nasza rada dyrektorów rutynowo zatwierdza większość projektów zgłaszanych przez 

naszych pracowników, ponieważ uważamy, że nasi pracownicy pracują dla dobra firmy. Gdybyśmy 

założyli, że każdy chce promować własne interesy i cały czas kwestionował motywacje naszych 

pracowników, firma zatrzymałaby się, ponieważ spędzalibyśmy cały czas na opracowywaniu 

propozycji, których tak naprawdę nie rozumiemy. Po prostu nie możesz kierować dużą organizacją 

biurokratyczną, czy to Kobe Steel, czy swoim rządem, jeśli założysz, że każdy jest dla siebie. że interes 

własny jest jedyną ludzką motywacją, która się liczy. Pozwól mi rozwinąć się 

Samolubni rzeźnicy i piekarze 

Ekonomia wolnorynkowa wychodzi z założenia, że wszystkie podmioty gospodarcze są samolubne, co 

podsumowano w ocenie rzeźnika, piwowara i piekarza Adama Smitha. Twierdzą, że piękno systemu 

rynkowego polega na tym, że przekierowuje on to, co wydaje się być najgorszym aspektem ludzkiej 

natury - samolubstwo lub chciwość, jeśli wolisz - w coś produktywnego i społecznie korzystnego. Ze 

względu na ich samolubny charakter, sklepikarze będą próbowali cię przesadzać, pracownicy będą się 

starać jak najlepiej, aby odwalić się od pracy, a profesjonalni menedżerowie będą starać się 

maksymalizować własne pensje i prestiż, a nie zyski, które trafiają do akcjonariuszy, a nie do nich 

samych. Jednak siła rynku nałoży ścisłe ograniczenia, jeśli nie całkowicie je wyeliminuje zachowania: 

sklepikarze nie oszukają cię, jeśli za rogiem mają konkurenta; pracownicy nie odważyliby się zwolnić, 

gdyby wiedzieli, że można ich łatwo zastąpić; Zatrudnieni menedżerowie nie będą w stanie oszukać 

akcjonariuszy, jeśli będą działać na tętniącej życiem giełdzie, co zapewni, że menedżerowie, którzy 

generują niższe zyski, a tym samym niższe ceny akcji, ryzykują utratę pracy w wyniku przejęcia. Dla 

ekonomistów wolnorynkowych urzędnicy publiczni - politycy i rządowi biurokraci - stanowią pod tym 

względem wyjątkowe wyzwanie. Ich pogoni za własnym interesem nie można powstrzymać w żadnym 

znaczącym stopniu, ponieważ nie podlegają one dyscyplinie rynkowej. Politycy rzeczywiście konkurują 

ze sobą, ale wybory odbywają się tak rzadko, że ich efekty dyscyplinarne są ograniczone. W 

konsekwencji mają wiele możliwości prowadzenia polityki zwiększającej ich władzę i bogactwo 

kosztem narodowego dobrobytu. Jeśli chodzi o biurokratów zajmujących się karierą, pole do 

samodzielnego poszukiwania jest jeszcze większe. Nawet jeśli ich polityczni mistrzowie, politycy, 

próbują zmusić ich do wdrożenia polityki, która odpowiada żądaniom wyborczym, zawsze mogą 

zaciemniać polityków i manipulować nimi. Co więcej, w przeciwieństwie do polityków, ci biurokraci 



mają wysokie bezpieczeństwo pracy, jeśli nie dożywotnią kadencję, więc mogą przeczekać swoich 

politycznych mistrzów po prostu zwlekając. To jest sedno obaw, jakie ekonomiści Banku Światowego 

wyrażali na spotkaniu w Japonii, o którym wspomniałem na początku tej sprawy. Dlatego ekonomiści 

wolnorynkowi zalecają zminimalizowanie części gospodarki kontrolowanej przez polityków i 

biurokratów. Z tego punktu widzenia deregulacja i prywatyzacja są nie tylko efektywne ekonomicznie, 

ale także politycznie rozsądne, ponieważ minimalizują samą możliwość, że urzędnicy państwowi mogą 

wykorzystywać państwo jako narzędzie do promowania własnych interesów, kosztem ogółu 

społeczeństwa. Niektóre - tak zwana szkoła „Nowego Zarządzania Publicznego” - idą jeszcze dalej i 

zalecają, aby kierownictwo samego rządu było narażone na większe siły rynkowe: bardziej agresywne 

stosowanie wynagrodzeń uzależnionych od wyników i krótkoterminowych umów dla biurokratów; 

częstsze kontraktowanie usług rządowych; bardziej aktywna wymiana personelu między sektorem 

publicznym i prywatnym. 

Może nie jesteśmy aniołami, ale… 

Założenie o egoistycznym indywidualizmie, które leży u podstaw ekonomii wolnorynkowej, ma duży 

rezonans z naszymi osobistymi doświadczeniami. Wszyscy zostaliśmy oszukani przez pozbawionych 

skrupułów handlarzy, czy to sprzedawca owoców, który umieścił zgniłe śliwki na dnie papierowej torby, 

czy firma jogurtowa, która znacznie wyolbrzymiała korzyści zdrowotne wynikające z ich produktów. 

Znamy zbyt wielu skorumpowanych polityków i leniwych biurokratów, by wierzyć, że wszyscy 

urzędnicy służą wyłącznie społeczeństwu. Większość z nas, łącznie ze mną, sami odeszli z pracy, a 

niektórzy z nas byli sfrustrowani młodszymi kolegami i asystentami, którzy znajdują wszelkiego rodzaju 

wymówki, aby nie wykonywać poważnej pracy. Co więcej, to, co czytamy w dzisiejszych czasach w 

mediach, mówi nam, że profesjonalni menedżerowie, nawet rzekomi liderzy interesów akcjonariuszy, 

tacy jak Jack Welch z GE i Rick Wagoner z GM, tak naprawdę nie służyli najlepszym interesom zająca. 

To wszystko prawda. Mamy jednak również wiele dowodów - nie tylko anegdot, ale systematycznych 

dowodów - wskazujących, że własny interes nie jest jedyną ludzką motywacją, która ma znaczenie 

nawet w naszym życiu gospodarczym. Z pewnością interes własny jest jednym z najważniejszych, ale 

mamy wiele innych motywów - uczciwość, szacunek dla samego siebie, altruizm, miłość, współczucie, 

wiara, poczucie obowiązku, solidarność, lojalność, postawa publiczna, patriotyzm, i tak dalej - które są 

czasami nawet ważniejsze niż samolubstwo jako siła napędowa naszych zachowań. Nasz wcześniejszy 

przykład Kobe Steel pokazuje, że firmy odnoszące sukcesy są kierowane na zaufanie i lojalność, a nie 

na podejrzliwość i samolubstwo. Jeśli uważasz, że jest to szczególny przykład z kraju „robotnic 

mrówek”, który tłumi indywidualność wbrew ludzkiej naturze, weź dowolną książkę o przywództwie w 

biznesie lub jakąkolwiek autobiografię odnoszącego sukcesy biznesmena opublikowaną na Zachodzie 

i zobacz, co mówią. Czy mówią, że musisz podejrzewać ludzi i obserwować ich cały czas za obijanie się 

i oszukiwanie? Nie, prawdopodobnie mówią głównie o tym, jak „połączyć się” z pracownikami, zmienić 

ich sposób postrzegania rzeczy, zainspirować ich i promować pracę zespołową wśród nich. Dobrzy 

menedżerowie wiedzą, że ludzie nie są samolubnymi robotami z wizją tunelu. Wiedzą, że ludzie mają 

„dobre” i „złe” strony, a sekret dobrego zarządzania tkwi w wyolbrzymianiu pierwszej i stonowaniu 

drugiej. Innym dobrym przykładem ilustrującym złożoność ludzkiej motywacji jest praktyka „pracy dla 

rządzenia”, w której pracownicy spowalniają produkcję, ściśle przestrzegając zasad rządzących ich 

zadaniami. Możesz się zastanawiać, jak pracownicy mogą skrzywdzić swojego pracodawcę, pracując 

zgodnie z regułą. Jednak ta metoda pół-strajku - znana również jako „strajk włoski” (a przez samych 

Włochów „sciopero bianco” lub „białe uderzenie”) - jest znana z tego, że zmniejsza produkcję o 30–

50%. Dzieje się tak, ponieważ nie wszystko można określić w umowach o pracę (zasadach), a zatem 

wszystkie procesy produkcyjne w dużym stopniu zależą od dobrej woli pracowników, aby robić 

dodatkowe rzeczy, które nie są wymagane w ich umowach lub podejmować inicjatywy i iść na skróty 

w celu przyspieszenia sprawy, gdy zasady są zbyt uciążliwe. Motywy stojące za takimi nieegoistycznymi 



zachowaniami pracowników są zróżnicowane - zamiłowanie do wykonywanej pracy, duma z 

wykonywanej pracy, szacunek do samego siebie, solidarność z kolegami, zaufanie do kadry 

kierowniczej lub lojalność wobec firmy. Ale najważniejsze jest to, że firmy, a tym samym nasza 

gospodarka, zatrzymałyby się, gdyby ludzie działali w całkowicie samolubny sposób, jak zakłada się to 

w gospodarce wolnorynkowej. Nie zdając sobie sprawy ze złożonej natury motywacji pracowników, 

kapitaliści wczesnej epoki masowej produkcji uważali, że całkowicie pozbawiając pracowników 

dyskrecji co do szybkości i intensywności ich pracy, a tym samym ich zdolności do uchylania się, taśma 

przenośnika zmaksymalizuje ich produktywność. Jednakże, jak wkrótce dowiedzieli się ci kapitaliści, 

robotnicy zareagowali biernością, brakiem myślenia, a nawet brakiem współpracy, gdy zostali 

pozbawieni autonomii i godności. Tak więc, zaczynając od Szkoły Relacji międzyludzkich, która pojawiła 

się w latach trzydziestych XX wieku, która podkreśliła potrzebę dobrej komunikacji z pracownikami i 

pomiędzy nimi, pojawiło się wiele podejść menedżerskich, które podkreślają złożoność motywacji  i 

zasugeruj sposoby wydobycia z pracowników tego, co najlepsze. Szczytem takiego podejścia jest tak 

zwany „japoński system produkcyjny” (czasami znany jako „system produkcji Toyoty”), który 

wykorzystuje dobrą wolę i kreatywność pracowników, powierzając im obowiązki i ufając im jako 

podmiotom moralnym. W systemie japońskim pracownicy mają znaczną kontrolę nad linią 

produkcyjną. Zachęcamy ich również do zgłaszania sugestii dotyczących usprawnienia procesu 

produkcji. Takie podejście umożliwiło japońskim firmom osiągnięcie takiej wydajności i jakości 

produkcji, że obecnie naśladuje je wiele firm spoza Japonii. Nie zakładając, że ich pracownicy są 

najgorsi, japońskie firmy wyciągają z nich to, co najlepsze.  

Zachowanie moralne jako złudzenie optyczne? 

Jeśli więc się rozejrzysz i pomyślisz o tym, świat wydaje się pełen moralnych zachowań, które są 

sprzeczne z założeniami ekonomistów wolnorynkowych. Kiedy są konfrontowani z takimi 

zachowaniami, ekonomiści wolnorynkowi często odrzucają je jako „złudzenia optyczne”. Jeśli ludzie 

wyglądają, jakby zachowywali się moralnie, argumentują, to tylko dlatego, że obserwatorzy nie widzą 

ukrytych nagród i sankcji, na które reagują. Zgodnie z tym tokiem rozumowania ludzie zawsze szukają 

siebie. Jeśli zachowują się moralnie, to nie dlatego, że wierzą w sam kodeks moralny, ale dlatego, że 

zachowanie w ten sposób maksymalizuje nagrody i minimalizuje kary dla nich osobiście. Na przykład, 

jeśli handlowcy powstrzymują się od oszukiwania, nawet jeśli nie ma prawnego przymusu lub gdy nie 

ma konkurentów gotowych do odebrania im biznesu, nie oznacza to, że wierzą w uczciwość. To 

dlatego, że wiedzą, że reputacja uczciwego handlowca przyciąga więcej klientów. Albo wielu turystów, 

którzy zachowują się źle, nie zrobiliby tego samego w domu, nie dlatego, że nagle po powrocie do 

domu stają się przyzwoitymi ludźmi, ale dlatego, że nie mają anonimowości turysty i dlatego boją się 

krytyki lub unikania przez osoby, które znają i dbać. Jest w tym trochę prawdy. Istnieją subtelne 

nagrody i sankcje, które nie są od razu widoczne i ludzie na nie reagują. Jednak ta linia rozumowania 

ostatecznie się nie sprawdza. Faktem jest, że nawet jeśli nie działają żadne ukryte mechanizmy nagród 

i sankcji, wielu z nas zachowuje się uczciwie. Na przykład, dlaczego my - a przynajmniej ci z nas, którzy 

są dobrymi biegaczami - nie uciekamy bez zapłacenia za przejazd taksówką? Tak naprawdę taksówkarz 

nie może nas gonić daleko, ponieważ nie może zbyt długo porzucić samochodu. Jeśli mieszkasz w 

dużym mieście, praktycznie nie ma szans na ponowne spotkanie z tym samym kierowcą, więc nie 

musisz się nawet obawiać, że taksówkarz zemści się w jakiś sposób w przyszłości. Biorąc to wszystko 

pod uwagę, jest dość niezwykłe, że tak niewiele osób ucieka bez płacenia za przejazd taksówką. Weźmy 

inny przykład: podczas zagranicznych wakacji niektórzy z was mogli spotkać mechanika warsztatowego 

lub ulicznego sprzedawcę, który to zrobił aby nie oszukiwać cię, nawet jeśli naprawdę nie było sposobu, 

abyś ją nagrodził, szerząc jej reputację uczciwego postępowania - szczególnie trudne, gdy nie możesz 

nawet przeliterować nazwy tureckiego garażu lub gdy twoja kambodżańska pani z makaronem, której 

i tak nie pamiętasz, może nawet nie handluj codziennie w tym samym miejscu. Co ważniejsze, w 



świecie zamieszkanym przez samolubne jednostki nie może istnieć niewidzialny mechanizm nagrody / 

sankcji. Problem polega na tym, że nagradzanie i karanie innych za ich zachowanie kosztuje czas i 

energię tylko osoby podejmujące działanie, podczas gdy korzyści z poprawy standardów zachowania 

przypadają każdemu. Wracając do powyższych przykładów, jeśli jako taksówkarz chcesz ścigać i pobić 

uciekającego klienta, być może będziesz musiał ryzykować karę grzywny za nielegalne parkowanie lub 

nawet włamanie do taksówki. Ale jaka jest szansa, że skorzystasz na lepszym standardzie zachowania 

tego pasażera, którego być może nigdy więcej nie spotkasz? Rozpowszechnianie dobrej opinii o tym 

tureckim garażu kosztowałoby cię czas i energię, ale dlaczego miałbyś to robić, skoro prawdopodobnie 

nigdy więcej nie odwiedzisz tej części świata? Tak więc, jako osoba poszukująca siebie, czekasz, aż ktoś 

na tyle głupi, że poświęci swój czas i energię na wymierzanie sprawiedliwości krnąbrnym pasażerom 

taksówek lub uczciwym, stojącym na uboczu garażom, zamiast sam pokryć koszty. Jeśli jednak wszyscy 

byliby tak samolubnymi osobami, jak ty, każdy zrobiłby to, co ty. W rezultacie nikt nie nagradzałby i nie 

karał innych za ich dobre lub złe zachowanie. Innymi słowy, te niewidzialne mechanizmy nagrody / 

sankcji, o których mówią ekonomiści wolnorynkowi, tworzą optyczną iluzję moralności, mogą istnieć 

tylko dlatego, że nie jesteśmy samolubnymi, amoralnymi agentami, jak mówią ci ekonomiści. 

Moralność nie jest złudzeniem optycznym. Kiedy ludzie zachowują się w sposób niesamolubny - czy to 

nie oszukiwanie klientów, ciężka praca pomimo, że nikt ich nie obserwuje, czy też opór łapówkom jako 

niedopłacany urzędnik publiczny = wielu z nich, jeśli nie wszyscy, robi to, ponieważ naprawdę wierzą, 

że to to słuszna decyzja. Niewidzialne nagrody i mechanizmy sankcji mają znaczenie, ale nie są w stanie 

wyjaśnić wszystkich - a moim zdaniem nawet większości - nieegoistycznych zachowań, choćby z 

prostego powodu, że nie istniałyby, gdybyśmy byli całkowicie samolubni. W przeciwieństwie do 

twierdzenia pani Thatcher, że „nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. Są indywidualni mężczyźni i 

kobiety i są rodziny, ludzie nigdy nie istnieli jako atomistyczni egoistyczni agenci niezwiązani przez 

żadne społeczeństwo. Urodziliśmy się w społeczeństwach z określonymi kodeksami moralnymi i 

jesteśmy uspołecznieni w celu „internalizacji” tych kodeksów moralnych. Oczywiście nie można 

zaprzeczyć, że samolubstwo jest jedną z najważniejszych ludzkich motywacji. Gdyby jednak tak 

naprawdę każdy chciał tylko rozwijać swoje własne interesy, świat już by się zatrzymał, ponieważ 

byłoby tyle oszustw w handlu i spowolnienia w produkcji. Co ważniejsze, jeśli zaprojektujemy nasz 

system gospodarczy w oparciu o takie założenie, wynik prawdopodobnie będzie niższy, a nie wyższy, 

efektywność. Gdybyśmy to zrobili, ludzie poczuliby, że nie ufają im jako sprawcy moralności i 

odmawiają działania w sposób moralny, co zmusiłoby nas do wydania ogromnej ilości zasobów na 

monitorowanie, osądzanie i karanie ludzi. Jeśli założymy, że w ludziach jest najgorsze, wyciągniemy z 

nich najgorsze. 

06. Większa stabilność makroekonomiczna nie uczyniła światowej gospodarki bardziej stabilną 

Co ci powiedzą? 

Do lat 70. XX wieku inflacja była wrogiem publicznym numer jeden gospodarki. Wiele krajów 

doświadczyło katastrofalnej hiperinflacji. Nawet jeśli nie osiągnął wielkości hiperinflacyjnej, 

niestabilność gospodarcza wynikająca z wysokiej i wahającej się inflacji zniechęcała do inwestycji, a 

tym samym do wzrostu. Na szczęście smok inflacji został zabity od lat 90. dzięki znacznie ostrzejszemu 

podejściu do deficytu budżetowego rządu i coraz częstszemu wprowadzaniu politycznie niezależnych 

banków centralnych, które mogą skupić się w sposób zdecydowany na kontroli inflacji. Biorąc pod 

uwagę, że stabilność gospodarcza jest konieczna dla długoterminowych inwestycji, a tym samym 

wzrostu, ujarzmienie bestii zwanej inflacją położyło podwaliny pod większy dobrobyt w dłuższej 

perspektywie. 

Czego ci nie mówią? 



Inflacja mogła zostać opanowana, ale światowa gospodarka stała się znacznie bardziej chwiejna. 

Entuzjastyczne deklaracje naszego sukcesu w kontrolowaniu zmienności cen w ciągu ostatnich trzech 

dekad pomijały nadzwyczajną niestabilność, jaką wykazywały w tym czasie gospodarki na całym 

świecie. Doszło do ogromnej liczby kryzysów finansowych, w tym światowego kryzysu finansowego z 

2008 r., który zniszczyły życie wielu ludzi poprzez osobiste zadłużenie, bankructwo i bezrobocie. 

Nadmierne skupienie się na inflacji odwróciło naszą uwagę od kwestii pełnego zatrudnienia i wzrostu 

gospodarczego. Zatrudnienie stało się bardziej niestabilne w imię „elastyczności rynku pracy”, 

destabilizując życie wielu ludzi. Pomimo twierdzenia, że stabilność cen jest warunkiem wstępnym 

wzrostu, polityka mająca na celu obniżenie inflacji przyniosła jedynie anemiczny wzrost od lat 90., kiedy 

inflacja miała zostać ostatecznie ujarzmiona. 

Tam są pieniądze - czy co? 

W styczniu 1923 r. wojska francuskie i belgijskie zajęły region Ruhry w Niemczech, znany z węgla i stali. 

Wynika to z faktu, że w 1922 r. Niemcy poważnie nie nadążali za wypłatami odszkodowań, których 

żądał od nich traktat wersalski, kończący I wojnę światową. Gdyby jednak chcieli pieniędzy, Francuzi i 

Belgowie powinni byli zająć banki - w końcu „tam są pieniądze”, jak rzekomo powiedział słynny 

amerykański złodziej bankowy Willie Sutton, zapytany, dlaczego okradał banki - a nie kilka kopalni 

węgla i hut. Dlaczego tego nie zrobili? To dlatego, że obawiali się niemieckiej inflacji. Od lata 1922 r. 

Inflacja w Niemczech wymykała się spod kontroli. Wskaźnik kosztów utrzymania wzrósł szesnaście razy 

w ciągu sześciu miesięcy w drugiej połowie 1922 r. Oczywiście hiperinflacja była przynajmniej 

częściowo spowodowana uciążliwymi żądaniami reparacji ze strony Francuzów i Belgów, ale kiedy już 

się zaczęła, była całkowicie dla Francuzów i Belgów racjonalne było zajęcie Zagłębia Ruhry, aby mieć 

pewność, że otrzymali reparacje wojenne w towarach, takich jak węgiel i stal, a nie w bezwartościowym 

papierze, którego wartość szybko spadnie. Miały rację. Niemiecka inflacja wymknęła się całkowicie 

spod kontroli po zajęciu Zagłębia Ruhry, a ceny wzrosły o kolejne 10 miliardów razy (tak, miliard, a nie 

tysiąc, a nawet milion) do listopada 1923 roku, kiedy wprowadzono rentenmark, nową walutę. 

Niemiecka hiperinflacja pozostawiła duże i długotrwałe piętno na losach niemieckiej i światowej 

historii. Niektórzy twierdzą, słusznie, że doświadczenie hiperinflacji dało podstawę do powstania 

nazistów poprzez zdyskredytowanie liberalnych instytucji Republiki Weimarskiej. Ci, którzy przyjmują 

ten pogląd, w sposób dorozumiany twierdzą, że niemiecka hiperinflacja lat 20. XX wieku była jedną z 

głównych przyczyn drugiej wojny światowej. Niemiecka trauma wywołana hiperinflacją była tak wielka, 

że Bundesbank, zachodnioniemiecki bank centralny po drugiej wojnie światowej, słynął z nadmiernej 

niechęci do luźnej polityki pieniężnej. Nawet po narodzinach wspólnej waluty europejskiej, euro, a 

następnie de facto zniesieniu krajowych banków centralnych w krajach strefy euro, wpływ Niemiec 

zmusił Europejski Bank Centralny (EBC) do trzymania się restrykcyjnej polityki pieniężnej, nawet w 

obliczu uporczywego wysokie bezrobocie, aż do światowego kryzysu finansowego w 2008 r. zmusiło 

go do przyłączenia się do innych banków centralnych na całym świecie w wyniku bezprecedensowego 

złagodzenia polityki pieniężnej. Zatem mówiąc o konsekwencjach niemieckiej hiperinflacji, mówimy o 

fali uderzeniowej, która trwała prawie sto lat po tym wydarzeniu i dotyczyła nie tylko niemieckiej, ale 

także innych europejskich i światowych historii. 

Jak zła jest inflacja? 

Niemcy nie są jedynym krajem, który doświadczył hiperinflacji. W prasie finansowej Argentyna stała 

się synonimem hiperinflacji w czasach nowożytnych, ale najwyższa stopa inflacji, jakiej doświadczyła, 

wynosiła tylko około 20 000 procent. Gorsza od niemieckiej była inflacja na Węgrzech tuż po drugiej 

wojnie światowej oraz w Zimbabwe w 2008 roku w ostatnich dniach dyktatury prezydenta Roberta 

Mugabe (obecnie dzieli się władzą z byłą opozycją). Hiperinflacja podważa samą podstawę kapitalizmu, 

zamieniając ceny rynkowe w bezsensowne dźwięki. U szczytu węgierskiej inflacji w 1946 r. ceny 



podwajały się co piętnaście godzin, podczas gdy ceny podwajały się co cztery dni w najgorszych dniach 

niemieckiej hiperinflacji w 1923 r. Sygnały cenowe nie powinny być bezwzględnymi wskazówkami, ale 

tak nie można mieć przyzwoitej gospodarki, gdy ceny rosną w takim tempie. Ponadto hiperinflacja jest 

często skutkiem lub przyczyną katastrof politycznych, takich jak Adolf Hitler czy Robert Mugabe. Jest 

całkowicie zrozumiałe, dlaczego ludzie desperacko chcą uniknąć hiperinflacji. Jednak nie każda inflacja 

jest hiperinflacją. Oczywiście są ludzie, którzy obawiają się, że jakakolwiek inflacja, pozostawiona sama 

sobie, przerodzi się w hiperinflację. Na przykład na początku XXI wieku pan Masaru Hayami, prezes 

banku centralnego Japonii, słynnie odmówił złagodzenia podaży pieniądza, argumentując, że obawiał 

się o możliwość hiperinflacji - pomimo tego, że jego kraj znajdował się na skraju faktycznie w środku 

deflacji (spadające ceny). Ale w rzeczywistości nie ma dowodów na to, że jest to nieuniknione - lub 

nawet prawdopodobne. Nikt nie argumentowałby, że hiperinflacja jest pożądana, a nawet 

akceptowalna, ale jest wysoce wątpliwe, czy każda inflacja jest czymś złym, niezależnie od stopy. Od 

lat 80. ekonomistom wolnorynkowym udało się przekonać resztę świata, że stabilność gospodarczą, 

którą określają jako bardzo niską (najlepiej zerową) inflację, należy osiągnąć za wszelką cenę, ponieważ 

inflacja jest zła dla gospodarki. Docelowa stopa inflacji, którą zalecili, wynosiła około 1–3 procent, 

zgodnie z sugestią Stanleya Fischera, byłego profesora ekonomii na MIT i głównego ekonomisty MFW 

w latach 1994–2001. Jednak w rzeczywistości nie ma dowodów na to, że niski poziom inflacji szkodzi 

gospodarce. Na przykład nawet badania przeprowadzone przez niektórych wolnorynkowych 

ekonomistów związanych z instytucjami takimi jak Uniwersytet w Chicago czy MFW sugerują, że 

poniżej 8–10% inflacja nie ma związku ze stopą wzrostu gospodarczego w danym kraju  nawet postawić 

próg wyżej - 20 proc., a nawet 40 proc. Doświadczenia poszczególnych krajów wskazują również, że 

dość wysoka inflacja idzie w parze z szybkim wzrostem gospodarczym. W latach sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych Brazylia miała średnią stopę inflacji na poziomie 42 procent, ale była jedną z 

najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, a jej dochód na mieszkańca wzrastał o 4,5 procent 

rocznie. W tym samym okresie dochód na mieszkańca w Korei Południowej rósł w tempie 7% rocznie, 

pomimo średniej rocznej stopy inflacji wynoszącej prawie 20%, która w rzeczywistości była wyższa niż 

w wielu krajach Ameryki Łacińskiej w tamtym czasie.  Ponadto istnieją dowody na to, że nadmierna 

polityka antyinflacyjna może w rzeczywistości zaszkodzić gospodarce. Od 1996 r., Kiedy Brazylia - 

przeszła przez traumatyczną fazę gwałtownej inflacji, choć nie do końca hiperinflacyjnej - zaczęła 

kontrolować inflację, podnosząc realne stopy procentowe (nominalne stopy procentowe minus stopa 

inflacji) do jednych z najwyższych poziomów na świecie (10–12 proc. rocznie), jej inflacja spadała do 

7,1 proc. rocznie, ale jego wzrost gospodarczy również ucierpiał, przy tempie wzrostu dochodu na 

mieszkańca wynoszącym zaledwie 1,3 proc. rocznie. Republika Południowej Afryki również miała 

podobne doświadczenia od 1994 r., Kiedy zaczęła nadawać kontroli inflacji najwyższy priorytet i 

podniosła stopy procentowe do wspomnianych powyżej poziomów brazylijskich. Dzieje się tak, 

ponieważ polityka mająca na celu zmniejszenie inflacji faktycznie ogranicza inwestycje, a tym samym 

wzrost gospodarczy, jeśli zostanie podjęta za daleko. Ekonomiści z wolnego rynku często próbują 

uzasadnić swój wysoce jastrzębi stosunek do inflacji, argumentując, że stabilność gospodarcza sprzyja 

oszczędnościom i inwestycjom, co z kolei sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Tak więc, próbując 

argumentować, że stabilność makroekonomiczna, definiowana w kategoriach niskiej inflacji, była 

kluczowym czynnikiem szybkiego wzrostu gospodarek Azji Wschodniej (propozycja, która w 

rzeczywistości nie dotyczy Korei Południowej, jak widać powyżej), Bank Światowy w swoim raporcie z 

1993 r. argumentuje: „Stabilność makroekonomiczna sprzyja długoterminowemu planowaniu i 

inwestycjom prywatnym, a poprzez wpływ na realne stopy procentowe i realną wartość aktywów 

finansowych pomogła w zwiększeniu oszczędności finansowych”. Jednak prawda jest taka, że polityki, 

które są potrzebne do obniżenia inflacji do bardzo niskiego - niskiego jednocyfrowego - poziomu 

zniechęcają do inwestycji. Realne stopy procentowe na poziomie 8, 10 lub 12 procent oznaczają, że 

potencjalni inwestorzy nie uznaliby za atrakcyjne inwestycje pozafinansowe, ponieważ niewiele takich 



inwestycji przynosi stopy zysku wyższe niż 7 procent. W tym przypadku jedyna opłacalna inwestycja to 

ryzyko, aktywa finansowe o wysokiej stopie zwrotu. Chociaż inwestycje finansowe mogą przez jakiś 

czas napędzać wzrost, takiego wzrostu nie da się utrzymać, ponieważ ostatecznie muszą one być 

wsparte opłacalnymi długoterminowymi inwestycjami w działalność sektora realnego, jak wyraźnie 

pokazał kryzys finansowy z 2008 r. tak więc ekonomiści wolnorynkowi celowo wykorzystali 

uzasadnione obawy ludzi przed hiperinflacją, aby naciskać na nadmierną politykę antyinflacyjną, która 

przynosi więcej szkody niż pożytku. To jest wystarczająco złe, ale jest gorsze niż to. Polityka 

antyinflacyjna nie tylko zaszkodziła inwestycjom i wzrostowi gospodarczemu, ale nie osiągnęła 

zamierzonego celu, czyli wzmocnienia stabilności gospodarczej. 

Fałszywa stabilność 

Od lat 80-tych, a zwłaszcza od lat 90-tych, kontrola inflacji znajdował się na szczycie agend politycznych 

w wielu krajach. Wezwano kraje do sprawdzenia wydatków rządowych, aby deficyty budżetowe nie 

napędzały inflacji. Zachęcano ich także do nadania bankowi centralnemu niezależności politycznej, aby 

w razie potrzeby mógł podnieść stopy procentowe do wysokiego poziomu, wbrew powszechnym 

protestom, którym politycy nie byliby w stanie się oprzeć. Walka trwała, ale bestia zwana inflacją 

została w ostatnich latach oswojona w większości krajów. Według danych MFW między 1990 a 2008 r. 

Średnia stopa inflacji spadła w 97 ze 162 krajów w porównaniu ze stopami z lat 70. i 80. XX wieku. 

Walka z inflacją była szczególnie skuteczna w krajach bogatych: we wszystkich spadła. Średnia inflacja 

dla krajów OECD (z których większość to kraje bogate, chociaż nie wszystkie kraje bogate należą do 

OECD) spadła z 7,9 do 2,6 procent między dwoma okresami (lata 70. – 80. vs. 90. – 00.). Świat, zwłaszcza 

jeśli mieszkasz w bogatym kraju, stał się bardziej stabilny - czy tak jest? Faktem jest, że świat stał się 

bardziej stabilny tylko wtedy, gdy uważamy niską inflację za jedyny wskaźnik stabilności gospodarczej, 

ale nie stała się ona bardziej stabilna w sposób, w jaki większość z nas tego doświadcza. W jednym 

sensie świat stał się bardziej niestabilny podczas ostatnich trzech dekad wolnorynkowej dominacji i 

silnego działania antyinflacyjnego, to zwiększona częstotliwość i zasięg kryzysów finansowych. Według 

badań Kennetha Rogoffa, byłego głównego ekonomisty MFW, a obecnie profesora Uniwersytetu 

Harvarda, oraz Carmen Reinhart, profesor na Uniwersytecie Maryland, praktycznie żaden kraj nie był 

w kryzysie bankowym między końcem drugiej wojny światowej. oraz w połowie lat siedemdziesiątych, 

kiedy świat był znacznie bardziej niestabilny niż obecnie, mierzony inflacją. Od połowy lat 70. do 

późnych lat 80., kiedy inflacja w wielu krajach przyspieszyła, odsetek krajów dotkniętych kryzysami 

bankowymi wzrósł do 5–10%, ważony ich udziałem w światowym dochodzie, najwyraźniej 

potwierdzając nastawiony na inflację pogląd na świat. Jednak odsetek krajów dotkniętych kryzysami 

bankowymi sięgnął około 20 procent w połowie lat 90., kiedy to mamy ostatecznie oswoić bestię zwaną 

inflacją i osiągnąć nieuchwytny cel stabilności gospodarczej. Następnie stosunek ten na krótko spadł 

do zera na kilka lat w połowie 2000 r., Ale ponownie wzrósł do 35% po światowym kryzysie finansowym 

w 2008 r. (I prawdopodobnie wzrośnie dalej) . Innym sensem, w jakim świat stał się bardziej niestabilny 

w ciągu ostatnich trzech dekad, jest to, że w tym okresie u wielu ludzi wzrosła niepewność zatrudnienia. 

Bezpieczeństwo miejsc pracy zawsze było niskie w krajach rozwijających się, ale udział niepewnych 

miejsc pracy w tak zwanym „sektorze nieformalnym”' - skupisku niezarejestrowanych firm, które nie 

płacą podatków lub nie przestrzegają przepisów, w tym tych zapewniających bezpieczeństwo pracy - 

wzrósł w wielu krajów rozwijających się w tym okresie, ze względu na przedwczesną liberalizację 

handlu, która zniszczyła wiele bezpiecznych „formalnych” miejsc pracy w ich branżach. W krajach 

bogatych niepewność zatrudnienia wzrosła również w latach 80. z powodu rosnącego (w porównaniu 

z latami 50. – 70.) Bezrobocia, które było w dużej mierze wynikiem restrykcyjnej polityki 

makroekonomicznej, która przed wszystkim stawia kontrolę inflacji. Od lat 90. bezrobocie spadło, ale 

niepewność zatrudnienia wciąż rośnie w porównaniu z okresem sprzed lat 80. Jest ku temu wiele 

powodów. Po pierwsze, w większości bogatych krajów wzrósł udział krótkoterminowych miejsc pracy, 



choć nie tak bardzo, jak myślą niektórzy ludzie. Po drugie, podczas gdy ci, którzy zachowują pracę, 

mogą pozostać na tym samym stanowisku prawie (choć nie całkiem) tak długo, jak ich koledzy przed 

1980 rokiem, wyższy odsetek zwolnień z pracy stał się przymusowy, przynajmniej w niektórych krajach 

(zwłaszcza w USA). ). Po trzecie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, miejsca pracy, 

które były w przeważającej mierze bezpieczne nawet do lat 80. XX wieku - stanowiska kierownicze, 

biurowe i zawodowe - stały się niepewne od lat 90. Po czwarte, nawet jeśli sama praca pozostawała 

pewna, jej charakter i intensywność ulegały częstszym i większym zmianom - bardzo często na gorsze. 

Na przykład, według badania przeprowadzonego w 1999 roku dla Fundacji Josepha Rowntree, 

brytyjskiej organizacji charytatywnej zajmującej się reformami społecznymi, nazwanej na cześć 

słynnego biznesmena-filantropa z kwakrów, prawie dwie trzecie brytyjskich pracowników stwierdziło, 

że doświadczyło wzrostu szybkości lub intensywności pracy w poprzedzający okres pięciu lat. Wreszcie, 

w wielu (choć nie we wszystkich) bogatych krajach państwo opiekuńcze zostało zredukowane od lat 

80., więc ludzie czują się bardziej niepewnie, nawet jeśli obiektywne prawdopodobieństwo utraty 

pracy jest takie samo. 

Chodzi o to, że stabilność cen jest tylko jednym ze wskaźników stabilności gospodarczej. W 

rzeczywistości dla większości ludzi nie jest to nawet najważniejszy wskaźnik. Najbardziej 

destabilizującymi wydarzeniami w życiu większości ludzi są takie rzeczy, jak utrata pracy (lub radykalna 

zmiana jej definicji) lub przejęcie ich domów w czasie kryzysu finansowego oraz brak wzrostu cen, 

chyba że są one na skalę hiperinflacyjną (z ręką na sercu, czy możesz naprawdę powiedz różnicę między 

4-procentową a 2-procentową inflacją?). Dlatego właśnie ujarzmienie inflacji nie do końca przyniosło 

większości ludzi poczucie stabilności, o którym mówili wojownicy antyinflacyjni. Otóż współistnienie 

stabilności cen (czyli niskiej inflacji) i wzrost pozacenowych form niestabilności gospodarczej, takich jak 

częstsze kryzysy bankowe i większa niepewność zatrudnienia, nie jest przypadkiem. Wszystkie z nich 

są rezultatem tego samego pakietu polityki wolnorynkowej. W cytowanym powyżej badaniu Rogoff i 

Reinhart zwracają uwagę, że udział krajów w kryzysach bankowych jest bardzo ściśle powiązany ze 

stopniem międzynarodowej mobilności kapitału. Ta zwiększona mobilność międzynarodowa jest 

kluczowym celem ekonomistów wolnorynkowych, którzy uważają, że większa swoboda przepływu 

kapitału przez granice poprawiłaby efektywność wykorzystania kapitału. W konsekwencji forsowali 

otwarcie rynków kapitałowych na całym świecie, choć ostatnio łagodzili stanowisko w tym względzie 

w stosunku do krajów rozwijających się. Podobnie zwiększona niepewność zatrudnienia jest 

bezpośrednią konsekwencją polityki wolnorynkowej. Brak poczucia bezpieczeństwa objawiał się 

wysokim bezrobociem wśród bogatych krajów w latach osiemdziesiątych był wynikiem 

rygorystycznych działań antyinflacyjnych polityki makroekonomicznych .Od lat 90. do wybuchu kryzysu 

w 2008 r., mimo spadku bezrobocia, wzrostu szansy na przymusowe zwolnienie z pracy, wzrósł udział 

miejsc pracy krótkoterminowych, częściej redefiniowano zawody i intensyfikowano pracę przy wielu 

zmiany przepisów rynku pracy, które miały na celu zwiększenie elastyczności rynku pracy, a tym samym 

efektywności ekonomicznej. Pakiet polityki wolnorynkowej, często nazywany pakietem polityki 

neoliberalnej, kładzie nacisk na niższą inflację, większą mobilność kapitału i większą niepewność 

zatrudnienia (eufemistycznie nazywany większą elastycznością rynku pracy), głównie dlatego, że jest 

ukierunkowany głównie na interesy posiadaczy aktywa finansowe. Kładzie się nacisk na kontrolę 

inflacji, ponieważ wiele aktywów finansowych ma nominalnie stałe stopy zwrotu, więc inflacja 

zmniejsza ich realne zyski. Promowana jest większa mobilność kapitału, ponieważ głównym źródłem 

zdolności posiadaczy aktywów finansowych do osiągania wyższych zwrotów niż posiadacze innych 

aktywów (fizycznych i ludzkich) jest ich zdolność do poruszania się szybciej ich majątku. Wymagana jest 

większa elastyczność rynku pracy, ponieważ z punktu widzenia inwestorów finansowych ułatwienie 

zatrudniania i zwalniania pracowników pozwala firmom na szybszą restrukturyzację, co oznacza, że 

można je łatwiej sprzedawać i kupować przy lepszej równowadze krótkoterminowej, przynosząc 



wyższe zwroty finansowe. Nawet jeśli zwiększyły się niestabilność finansowa i niepewność 

zatrudnienia, polityka mająca na celu zwiększenie stabilności cen może być częściowo uzasadniona, 

gdyby zwiększyła inwestycje, a tym samym wzrost, zgodnie z przewidywaniami jastrzębi inflacyjnych. 

Jednak światowa gospodarka rozwijała się znacznie wolniej w erze niskiej inflacji po latach 80. XX wieku 

w porównaniu z okresem wysokiej inflacji w latach 60. i 70., nie tylko dlatego, że w większości krajów 

spadły inwestycje . Nawet w bogatych krajach od lat 90., gdzie inflacja została całkowicie ujarzmiona, 

wzrost dochodu na mieszkańca spadł z 3,2% w latach 60. i 70. do 1,4% w latach 1990–2009. 

Podsumowując, inflacja na niskim lub umiarkowanym poziomie nie jest tak niebezpieczna, jak uważają 

ją ekonomiści wolnego rynku. Próby sprowadzenia inflacji do bardzo niskiego poziomu ograniczyły 

inwestycje i wzrost, w przeciwieństwie do twierdzenia, że większa stabilność gospodarcza, jaką daje 

niższa inflacja, będzie sprzyjać inwestycjom, a tym samym wzrostowi. Co ważniejsze, niższa inflacja nie 

przyniosła nawet większości z nas prawdziwej stabilności gospodarczej. Liberalizacja rynków 

kapitałowych i rynku pracy, które stanowią integralną część pakietu polityki wolnorynkowej, której 

kluczowym elementem jest kontrola inflacji, zwiększyła niestabilność finansową i niepewność 

zatrudnienia, czyniąc świat bardziej niestabilnym dla większości z nas. rzekomy wpływ kontroli inflacji 

na pobudzający wzrost nie urzeczywistnił się. Nasza obsesja na punkcie inflacji powinna się skończyć. 

Inflacja stała się straszakiem używanym do uzasadniania polityki, która przyniosła korzyści głównie 

posiadaczom aktywów finansowych, kosztem długoterminowej stabilności, wzrostu gospodarczego i 

ludzkiego szczęścia. 

07.Polityka wolnorynkowa rzadko czyni biedne kraje bogatymi 

Co ci powiedzą? 

Kraje rozwijające się, po uniezależnieniu się od rządów kolonialnych, próbowały rozwijać swoje 

gospodarki poprzez interwencję państwa, a niekiedy wręcz jawnie przyjmując socjalizm. Próbowali 

rozwijać branże takie jak stal i samochody, które przekraczały ich możliwości, sztucznie stosując środki 

takie jak protekcjonizm handlowy, zakaz bezpośrednich inwestycji zagranicznych, dotacje 

przemysłowe, a nawet państwową własność banków i przedsiębiorstw przemysłowych. Na poziomie 

emocjonalnym było to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że wszyscy ich dawni władcy kolonialni byli 

krajami kapitalistycznymi prowadzącymi politykę wolnorynkową. Jednak ta strategia w najlepszym 

przypadku doprowadziła do stagnacji, a w najgorszym do katastrofy. Wzrost był anemiczny (jeśli nie 

ujemny), a chronione gałęzie przemysłu nie „rosły”. Na szczęście większość z tych krajów opamiętała 

się od lat 80. i przyjęła politykę wolnorynkową. Kiedy się nad tym zastanowić, od samego początku było 

to słuszne. Wszystkie dzisiejsze bogate kraje, z wyjątkiem Japonii (i być może Korei, chociaż toczy się 

na ten temat debata), wzbogaciły się dzięki polityce wolnorynkowej, zwłaszcza dzięki wolnemu 

handlowi z resztą świata. Kraje rozwijające się, które w pełni przyjęły taką politykę, poradziły sobie w 

ostatnim okresie lepiej. 

Czego ci nie mówią? 

W przeciwieństwie do tego, co się powszechnie uważa, wyniki krajów rozwijających się w okresie 

rozwoju kierowanego przez państwo były lepsze od tego, co osiągnęły w kolejnym okresie reform 

prorynkowych. Wystąpiły spektakularne niepowodzenia interwencji państwa, ale większość tych 

krajów rozwijała się znacznie szybciej, z bardziej sprawiedliwą dystrybucją dochodów i znacznie 

mniejszą liczbą kryzysów finansowych w „starych złych czasach” niż w okresie reform rynkowych. Co 

więcej, nie jest również prawdą, że prawie wszystkie bogate kraje wzbogaciły się dzięki polityce 

wolnorynkowej. Prawda jest mniej więcej odwrotna. Z kilkoma wyjątkami, wszystkie dzisiejsze bogate 

kraje, w tym Wielka Brytania i Stany Zjednoczone - domniemane siedziby wolnego handlu i wolnego 

rynku - stały się bogate dzięki kombinacji protekcjonizmu, subsydiów i innych polityk, których dziś 



odradzają krajom rozwijającym się, aby przyjęły. Polityka wolnorynkowa uczyniła dotychczas niewiele 

krajów bogatymi, a tylko nieliczne w przyszłości. 

Przypadki dwóch krajów 

Oto profile dwóch krajów rozwijających się. Jesteś analitykiem ekonomicznym próbującym ocenić ich 

perspektywy rozwoju. Co byś powiedział? Kraj A: Jeszcze dziesięć lat temu kraj był wysoce 

protekcjonistyczny, ze średnią stawką celną dla przemysłu znacznie przekraczającą 30 procent. 

Pomimo niedawnej obniżki stawek celnych nadal istnieją ważne widoczne i niewidoczne ograniczenia 

handlowe. W kraju obowiązują poważne ograniczenia w zakresie transgranicznych przepływów 

kapitału, państwowy i wysoce regulowany sektor bankowy oraz liczne ograniczenia dotyczące 

zagranicznej własności aktywów finansowych. Zagraniczne firmy produkujące w tym kraju narzekają, 

że są dyskryminowane poprzez zróżnicowane podatki i regulacje władz lokalnych. Kraj nie ma wyborów 

i jest pełen korupcji. Ma nieprzejrzyste i skomplikowane prawa własności. W szczególności jego 

ochrona praw własności intelektualnej jest słaba, co czyni go piracką stolicą świata. W kraju działa wiele 

przedsiębiorstw państwowych, z których wiele przynosi duże straty, ale są wspierane przez dotacje i 

przyznane przez rząd prawa monopolistyczne. Kraj B: Polityka handlowa tego kraju jest dosłownie 

najbardziej protekcjonistyczną na świecie w ciągu ostatnich kilku dekad, ze średnią stawką celną dla 

przemysłu na poziomie 40–55 procent. Większość ludności nie może głosować, a kupowanie głosów i 

oszustwa wyborcze są powszechne. Szerzy się korupcja, a partie polityczne sprzedają pracę rządową 

swoim sponsorom finansowym. Kraj nigdy nie zatrudnił ani jednego urzędnika służby cywilnej w drodze 

otwartego, konkurencyjnego procesu. Jego finanse publiczne są niepewne, a rejestry niespłacanych 

przez rząd kredytów, które niepokoją inwestorów zagranicznych. Mimo to silnie dyskryminuje 

inwestorów zagranicznych. Zwłaszcza w sektorze bankowym obcokrajowcy nie mogą zostać 

dyrektorami, podczas gdy zagraniczni akcjonariusze nie mogą nawet wykonywać swoich praw głosu, 

chyba że są rezydentami w kraju. Nie ma prawa konkurencji, które zezwala na niekontrolowany rozwój 

karteli i innych form monopolu. Jego ochrona praw własności intelektualnej jest niejednolita, 

szczególnie dotknięta odmową ochrony praw autorskich cudzoziemców. Oba te kraje biorą na siebie 

rzeczy, które mają hamować rozwój gospodarczy - silny protekcjonizm, dyskryminacja inwestorów 

zagranicznych, słaba ochrona praw własności, monopole, brak demokracji, korupcja, brak merytokracji 

i tak dalej. Można by pomyśleć, że oboje zmierzają w kierunku katastrof rozwojowych. Ale pomyśl 

jeszcze raz. Krajem A są dziś Chiny - niektórzy czytelnicy mogli się tego domyślić. Jednak niewielu 

czytelników domyśliłoby się, że krajem B są Stany Zjednoczone - czyli około 1880 roku, kiedy były nieco 

biedniejsze niż dzisiejsze Chiny. Pomimo wszystkich rzekomo antyrozwojowych polityk i instytucji, 

Chiny były jedną z najbardziej dynamicznych i odnoszących sukcesy gospodarek w ciągu ostatnich 

trzech dekad, podczas gdy Stany Zjednoczone w latach osiemdziesiątych XIX wieku były jedną z 

najszybciej rozwijających się - i szybko stały się jedną z najbogatszych. - kraje świata. Tak więc 

gospodarcze supergwiazdy końca XIX wieku (USA) i dzisiejsze (Chiny) postępowały zgodnie z receptami 

politycznymi, które są prawie całkowicie sprzeczne z dzisiejszą neoliberalną ortodoksją wolnorynkową. 

Jak to jest możliwe? Czy doktryna wolnego rynku nie została wydestylowana z dwóch wieków 

pomyślnych doświadczeń rozwojowych w dzisiejszych dwudziestu bogatych krajach? Aby 

odpowiedzieć na te pytania, musimy cofnąć się do historii. 

Martwi prezydenci nic nie mówią 

Niektórzy Amerykanie nazywają swoje dolary „martwymi prezydentami” lub „martwymi prez”. 

Niezupełnie dokładnie. Wszyscy nie żyją, ale nie wszyscy politycy, których portrety zdobią dolary, to 

byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Benjamin Franklin - który figuruje na najbardziej znanym 

pieniądzu papierowym w historii ludzkości – banknocie 100 dolarowym - nigdy nie był prezydentem. 

Jednak równie dobrze mógł być. Był najstarszym z Ojców Założycieli i prawdopodobnie najbardziej 



szanowanym politykiem nowo narodzonego kraju. Chociaż był za stary, a pozycja polityczna George'a 

Washingtona była zbyt duża, aby mógł kandydować na pierwszą prezydenturę w 1789 roku, Franklin 

był jedyną osobą, która mogła rzucić wyzwanie Waszyngtonowi o to stanowisko. Prawdziwą 

niespodzianką w panteonie prezydentów na dolarach jest Alexander Hamilton, który występuje na 10-

dolarowym bsnknocie. Podobnie jak Franklin, Hamilton nigdy nie był prezydentem Stanów 

Zjednoczonych. Ale w przeciwieństwie do Franklina, którego historia życia stała się amerykańską 

legendą, był, no cóż, nie Franklinem. Hamilton był zwykłym sekretarzem skarbu, chociaż był pierwszym. 

Co on robi wśród prezydentów? Hamilton jest tam, ponieważ, o czym większość Amerykanów nie wie, 

jest architektem współczesnego amerykańskiego systemu gospodarczego. Dwa lata po tym, jak został 

sekretarzem skarbu w 1789 r. w skandalicznie młodym wieku trzydziestu trzech lat, Hamilton 

przedstawił Kongresowi Raport na temat produkcji, w którym przedstawił strategię rozwoju 

gospodarczego dla swojego młodego kraju. W raporcie argumentował, że „rynki w powijakach”, 

podobnie jak amerykańskie, muszą być chronione i pielęgnowane przez rząd, zanim staną na własnych 

nogach. Raport Hamiltona dotyczył nie tylko protekcjonizmu handlowego - opowiadał się również za 

inwestycjami publicznymi w infrastrukturę (np. kanały), rozwojem systemu bankowego, promocją 

rynku obligacji rządowych - ale w centrum jego strategii był protekcjonizm. Biorąc pod uwagę jego 

poglądy, gdyby był dziś ministrem finansów Hamiltona w kraju rozwijającym się, zostałby ostro 

skrytykowany przez Departament Skarbu USA za jego herezję. Być może jego krajowi odmówiono 

nawet pożyczki z MFW i Banku Światowego. Ciekawe jest jednak to, że Hamilton nie był w tym sam. 

Wszyscy inni „martwi prezydenci” spotkaliby się dziś z taką samą dezaprobatą ze strony Departamentu 

Skarbu Stanów Zjednoczonych, MFW, Banku Światowego i innych obrońców wolnego rynku. Na 

banknocie 1 dolara jest pierwszy prezydent, George Washington. Podczas ceremonii inauguracyjnej 

nalegał na noszenie amerykańskich ubrań - specjalnie utkanych na tę okazję w Connecticut - zamiast 

brytyjskich wyższej jakości. Dzisiaj byłoby to naruszeniem proponowanej zasady WTO dotyczącej 

przejrzystości w zamówieniach publicznych. I nie zapominajmy, że to Waszyngton mianował Hamiltona 

na stanowisko sekretarza skarbu i mając pełną wiedzę na temat jego poglądów na politykę gospodarczą 

- Hamilton był adiutantem Waszyngtonu podczas amerykańskiej wojny o niepodległość i jego 

najbliższym sojusznikiem politycznym.  Na banknocie 5 dolarowym mamy Abrahama Lincolna, znanego 

protekcjonistę, który podczas wojny secesyjnej podniósł cła do najwyższego w historii poziomu. Na 

banknocie 50 dolarowym mamy Ulyssesa Granta, prezydenta, który został bohaterem wojny 

secesyjnej. Wbrew brytyjskiej presji na Stany Zjednoczone, aby przyjęły wolny handel, powiedział 

kiedyś, że „w ciągu 200 lat, kiedy Ameryka uwolni się od ochrony wszystkiego, co może zaoferować, 

również przyjmie wolny handel”. Benjamin Franklin nie podzielał doktryny Hamiltona w branży, ale 

nalegał na wysoką ochronę celną z innego powodu. W tamtym czasie istnienie prawie wolnej ziemi w 

USA zmusiło amerykańskich producentów do oferowania wynagrodzeń około czterokrotnie wyższych 

niż średnia europejska, ponieważ w przeciwnym razie pracownicy uciekliby, aby założyć farmy (nie było 

to bezczynne zagrożenie , biorąc pod uwagę, że wielu z nich było rolnikami w poprzednim życiu). 

Dlatego, argumentował Franklin, amerykańscy producenci nie mogliby przetrwać, gdyby nie byli 

chronieni przed konkurencją o niskich płacach - lub tak zwanym „dumpingiem socjalnym” - ze strony 

Europy. To jest właśnie logika, którą Ross Perot, miliarder, który stał się politykiem, użył, by sprzeciwić 

się NAFTA (północnoamerykańskiemu porozumieniu o wolnym handlu) w kampanii wyborczej 

prezydenckiej w 1992 roku - logika, z której 18,9 procent amerykańskich wyborców było 

zadowolonych. Ale z pewnością, można powiedzieć, Thomas Jefferson (na rzadko widywanym 

banknocie 2 dolarowym) i Andrew Jackson (na banknocie 20 dolarowym), święci patroni 

amerykańskiego kapitalizmu wolnego rynku, zdaliby „test skarbu USA”? Thomas Jefferson mógł być 

przeciw protekcjonizmowi Hamiltona, ale w przeciwieństwie do Hamiltona, który popierał system 

patentowy, zdecydowanie sprzeciwiał się patentom. Jefferson uważał, że idee są „jak powietrze” i 

dlatego nie powinny być własnością nikogo. Biorąc pod uwagę nacisk, jaki większość dzisiejszych 



ekonomistów wolnorynkowych kładzie na ochronę patentów i innych praw własności intelektualnej, 

jego poglądy opadłyby wśród nich jak ołowiany balon. A co z Andrew Jacksonem, tym obrońcą 

„zwykłego człowieka” i konserwatystą fiskalnym (spłacił wszystkie długi rządu federalnego po raz 

pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych)? Niestety dla jego fanów, nawet on nie zdał egzaminu. Za 

czasów Jacksona średnie cła przemysłowe wynosiły około 35–40 procent. Był też notorycznie anty-

obcy. Kiedy w 1836 r. anulował licencję dla półpublicznego (drugiego) Banku USA (w 20% należał do 

rządu federalnego USA), jedną z głównych wymówek było to, że był on „w zbyt dużym” posiadaniu 

obcych (głównie brytyjskich) inwestorów. A ile było za dużo? Tylko 30 procent. Gdyby dziś jakiś 

prezydent kraju rozwijającego się anulował licencję dla banku, ponieważ był on w 30% własnością 

Amerykanów, doprowadziłoby to Departamentu Skarbu USA do ataku. Więc zaczynamy. Każdego dnia 

dziesiątki milionów Amerykanów spędza dzień, płacąc za taksówki i kupując kanapki Hamiltonem lub 

Lincolnem, odbierając resztę u Washingtona, nie zdając sobie sprawy, że ci szanowani politycy są 

paskudnymi protekcjonistami, których większość mediów w ich kraju, zarówno konserwatystów, jak i 

liberałów, uwielbiają besztać. Nowojorscy bankierzy i profesorowie uniwersytetów w Chicago 

przeglądają artykuły krytykujące anty-zagraniczne wybryki Hugo Chaveza, prezydenta Wenezueli, w 

egzemplarzach Wall Street Journal kupionych  Andrew Jacksonem, nie zdając sobie sprawy, że był on 

dużo bardziej anty-zagraniczny niż Chavez. Martwi prezydenci nic nie mówią. Gdyby jednak mogli, 

powiedzieliby Amerykanom i reszcie świata, w jaki sposób polityka promowana dziś przez ich 

następców jest dokładnym przeciwieństwem tego, co stosowali, aby przekształcić drugorzędną 

gospodarkę rolną zależną od niewolniczej pracy w największy przemysł moc.  

Rób, co mówię, a nie tak, jak ja 

Kiedy przypomina się protekcjonistyczną przeszłość Stanów Zjednoczonych, wolnorynkowi ekonomiści 

zwykle odpowiadają, że kraj odniósł sukces pomimo protekcjonizmu, a nie dzięki nim. Mówią, że kraj i 

tak był skazany na szybki rozwój, ponieważ był wyjątkowo dobrze wyposażony w zasoby naturalne i 

przyjął wielu bardzo zmotywowanych i ciężko pracujących imigrantów. Mówi się również, że duży 

rynek wewnętrzny w tym kraju nieco złagodził negatywne skutki protekcjonizmu, umożliwiając pewien 

stopień konkurencji między firmami krajowymi. Ale problem z tą odpowiedzią polega na tym, że choć 

może to być dramatyczne, Stany Zjednoczone nie są jedynym krajem, któremu udało się osiągnąć 

politykę sprzeczną z doktryną wolnorynkową. W rzeczywistości, większość dzisiejszych bogatych 

krajów odniosła sukces dzięki takiej polityce. A kiedy są to kraje o bardzo różnych warunkach, nie 

można powiedzieć, że wszystkie łączyły jakieś specjalne warunki, które niwelowały negatywne skutki 

protekcjonizmu i innych „złych” polityk. Stany Zjednoczone mogły odnieść korzyści z dużego rynku 

krajowego, ale co z małą Finlandią lub Danią? Jeśli uważasz, że Stany Zjednoczone skorzystały na 

obfitości zasobów naturalnych, jak wyjaśnisz sukces krajów takich jak Korea i Szwajcaria, które 

praktycznie nie mają zasobów naturalnych, o których można by mówić? Jeśli imigracja była 

pozytywnym czynnikiem dla Stanów Zjednoczonych, co z tymi wszystkimi innymi krajami - od Niemiec 

po Tajwan - które straciły część swoich najlepszych ludzi dla Stanów Zjednoczonych i innych krajów 

Nowego Świata? Argument „warunki specjalne” po prostu nie działa. Wielka Brytania, kraj, o którym 

wielu ludzi myśli, że wynalazł wolny handel, zbudował swój dobrobyt w oparciu o politykę podobną do 

tej, którą promował Hamilton. To nie był przypadek. Chociaż Hamilton był pierwszą osobą, która 

teoretyzowała argument „przemysłu niemowlęcego”, wiele z jego polityk zostało skopiowanych od 

Roberta Walpole'a, tak zwanego pierwszego premiera Wielkiej Brytanii, który kierował krajem w latach 

1721-1742. W połowie XVIII wieku Wielka Brytania przeniosła się do przemysłu wełnianego, przemysłu 

high-tech w tamtych czasach, który był zdominowany przez Niderlandy (obecnie Belgia i Holandia), z 

pomocą ochrony celnej, subsydiów i innych form wsparcia, które Walpole i jego następcy dostarczane 

do krajowych producentów wełny. Przemysł szybko stał się głównym źródłem dochodów Wielkiej 

Brytanii z eksportu, co umożliwiło krajowi import żywności i surowców potrzebnych do rozpoczęcia 



rewolucji przemysłowej pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Wielka Brytania przyjęła wolny 

handel dopiero w latach 60. XIX wieku, kiedy jej dominacja przemysłowa była absolutna. W ten sam 

sposób, w jaki Stany Zjednoczone były najbardziej protekcjonistycznym krajem na świecie przez 

większość swojej fazy dominacji (od 1830 do 1940 roku), Wielka Brytania była jednym z najbardziej 

protekcjonistycznych krajów świata podczas znacznej części własnego wzrostu gospodarczego (od 

1720 do 1850). Praktycznie wszystkie dzisiejsze bogate kraje wykorzystywały protekcjonizm i dotacje 

do promowania swoich nowo powstających gałęzi przemysłu. Wiele z nich (zwłaszcza Japonia, 

Finlandia i Korea) również poważnie ograniczyło inwestycje zagraniczne. W latach trzydziestych i 

osiemdziesiątych Finlandia oficjalnie klasyfikowała wszystkie przedsiębiorstwa z ponad 20-

procentowym udziałem kapitału zagranicznego jako „przedsiębiorstwa niebezpieczne”. Kilka z nich 

(zwłaszcza Francja, Austria, Finlandia, Singapur i Tajwan) wykorzystało przedsiębiorstwa państwowe 

do promocji kluczowych gałęzi przemysłu. Singapur, który słynie z polityki wolnego handlu i 

przyjaznego nastawienia do inwestorów zagranicznych, produkuje ponad 20 procent swojej produkcji 

za pośrednictwem przedsiębiorstw państwowych, podczas gdy średnia międzynarodowa wynosi około 

10 procent. Dzisiejsze bogate kraje również nie chroniły praw własności intelektualnej cudzoziemców 

zbyt dobrze, jeśli w ogóle - w wielu z nich legalne było opatentowanie cudzego wynalazku, o ile ten 

ktoś był obcokrajowcem. Oczywiście były wyjątki. Holandia, Szwajcaria (do pierwszej wojny światowej) 

i Hongkong w niewielkim stopniu stosowały protekcjonizm, ale nawet te kraje nie przestrzegały 

dzisiejszych ortodoksyjnych doktryn. Twierdząc, że patenty to sztuczne monopole, które są sprzeczne 

z zasadą wolnego handlu (kwestia, która jest dziwnie tracona dla większości dzisiejszych ekonomistów 

wolnego handlu), Holandia i Szwajcaria odmawiały ochrony patentów aż do początku XX wieku. 

Chociaż Hongkong nie zrobił tego na tak pryncypialnych podstawach, do niedawna był jeszcze bardziej 

znany z łamania praw własności intelektualnej niż poprzednie kraje. Założę się, że znasz kogoś - a 

przynajmniej masz znajomego, który zna kogoś - kto kupił pirackie oprogramowanie komputerowe, 

fałszywy zegarek Rolex lub „nieoficjalną” koszulkę Calvin & Hobbes z Hongkongu. 

Wielokrotnie powtarzano im, że polityka wolnorynkowa jest najlepsza dla rozwoju gospodarczego, i za 

zagadkowe uznaliby, jak większość dzisiejszych krajów mogłaby wykorzystać te wszystkie rzekomo złe 

polityki - takie jak protekcjonizm, dotacje, regulacje i państwowa własność przemysłu - i nadal stać się 

bogaty. Odpowiedź leży w fakcie, że ta zła polityka była w rzeczywistości dobrą polityką, biorąc pod 

uwagę stan rozwoju gospodarczego, w jakim znajdowały się te kraje, z wielu powodów. Pierwszy z nich 

to argumentacja Hamiltona dotycząca początkującego przemysłu. Z tego samego powodu, dla którego 

wysyłamy nasze dzieci do szkoły, zamiast zmuszać je do konkurowania z dorosłymi na rynku pracy, 

kraje rozwijające się muszą chronić i pielęgnować swoich producentów, zanim zdobędą zdolność 

samodzielnego konkurowania na rynku światowym. Po drugie, na wcześniejszych etapach rozwoju 

rynki nie funkcjonują zbyt dobrze z różnych powodów - słaby transport, słaby przepływ informacji, mały 

rozmiar rynku, który ułatwia manipulację dużym podmiotom i tak dalej. Oznacza to, że rząd musi 

aktywniej regulować rynek, a czasem nawet celowo tworzyć niektóre rynki. Po trzecie, na tych etapach 

rząd musi zrobić wiele rzeczy samodzielnie za pośrednictwem przedsiębiorstw państwowych, 

ponieważ po prostu nie ma wystarczającej liczby zdolnych firm sektora prywatnego, które mogłyby 

podjąć się projektów wysokiego ryzyka na dużą skalę. Kraje bogate wbrew własnej historii sprawiają, 

że kraje rozwijające się otwierają swoje granice i wystawiają swoje gospodarki na pełnię sił globalnej 

konkurencji, korzystając z warunków związanych z ich dwustronną pomocą zagraniczną oraz z 

pożyczkami od międzynarodowych instytucji finansowych, które kontrolują (np. MFW i Bank 

Światowy), a także wpływ ideologiczny, jaki wywierają poprzez dominację intelektualną. Promując 

politykę, której sami nie stosowali, gdy byli krajami rozwijającymi się, mówią do krajów rozwijających 

się: „Rób tak, jak mówię, a nie tak, jak ja”. 

Doktryna prowzrostowa, która ogranicza wzrost 



Kiedy zwraca się uwagę na historyczną hipokryzję bogatych krajów, niektórzy obrońcy wolnego rynku 

wracają i mówią: „Cóż, protekcjonizm i inne polityki interwencjonistyczne mogły działać w 

dziewiętnastowiecznej Ameryce lub w połowie XX wieku w Japonii, ale tak się nie stało. kraje 

rozwijające się potwornie schrzaniły, kiedy próbowały takiej polityki w latach sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych? ”Mówią, że to, co mogło zadziałać w przeszłości, niekoniecznie zadziała dzisiaj. 

Prawda jest taka, że kraje rozwijające się nie radziły sobie wcale źle w „starych złych czasach” 

protekcjonizmu i interwencji państwa w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W rzeczywistości 

ich wzrost gospodarczy w tym okresie był znacznie lepszy niż osiągnięty od lat 80-tych w warunkach 

większego otwarcia i deregulacji. Od lat 80. XX wieku, oprócz rosnących nierówności, większość krajów 

rozwijających się doświadczyła znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Wzrost dochodu na 

mieszkańca w krajach rozwijających się spadł z 3% rocznie w latach 60. i 70. do 1,7% w latach 1980–

2000, kiedy to było najwięcej reform wolnorynkowych. W pierwszej dekadzie XXI wieku nastąpiło 

przyspieszenie wzrostu w krajach rozwijających się, zwiększając tempo wzrostu do 2,6% w latach 1980–

2009, ale było to w dużej mierze spowodowane szybkim wzrostem Chin i Indii - dwóch gigantów że 

liberalizacja nie obejmowała polityki neoliberalnej. 

Podsumowując, polityka wolnego handlu i wolnego rynku to polityki, które rzadko, jeśli w ogóle, 

sprawdzały się. Większość bogatych krajów nie stosowała takiej polityki, kiedy same były krajami 

rozwijającymi się, podczas gdy polityka ta spowolniła wzrost i zwiększyła nierówności dochodów w 

krajach rozwijających się w ciągu ostatnich trzech dekad. Niewiele krajów wzbogaciło się dzięki 

wolnemu handlowi i polityce wolnorynkowej, a niewiele to zrobi. 

08.Kapitał ma narodowość 

Co ci powiedzą? 

Prawdziwym bohaterem globalizacji była międzynarodowa korporacja. Korporacje ponadnarodowe, 

jak sugeruje ich nazwa, to korporacje, które przekroczyły swoje pierwotne granice narodowe. Mogą 

nadal mieć siedzibę główną w kraju, w którym zostały założone, ale większość ich zakładów 

produkcyjnych i badawczych znajduje się poza ich krajem ojczystym i zatrudnia ludzi, w tym wielu 

czołowych decydentów z całego świata. W dobie takiego kapitału bez narodu nacjonalistyczna polityka 

wobec kapitału zagranicznego jest w najlepszym przypadku nieskuteczna, a w najgorszym przynosi 

efekt przeciwny do zamierzonego. Jeśli rząd danego kraju będzie ich dyskryminował, międzynarodowe 

korporacje nie będą inwestować w tym kraju. Intencją może być pomoc krajowej gospodarce poprzez 

promowanie firm krajowych, ale taka polityka w rzeczywistości szkodzi jej, uniemożliwiając najbardziej 

wydajnym firmom osiedlenie się w kraju. 

Czego ci nie mówią? 

Pomimo rosnącej „transnarodowości” kapitału, większość przedsiębiorstw ponadnarodowych w 

rzeczywistości pozostaje przedsiębiorstwami krajowymi prowadzącymi działalność międzynarodową, 

a nie przedsiębiorstwami rzeczywiście niepaństwowymi. Większość swoich podstawowych działań, 

takich jak zaawansowane badania i strategie, prowadzą w domu. Większość z ich najważniejszych 

decydentów to obywatele kraju pochodzenia. Kiedy muszą zamknąć fabryki lub zwolnić miejsca pracy, 

zwykle robią to na końcu w domu z różnych powodów politycznych i, co ważniejsze, ekonomicznych. 

Oznacza to, że kraj pochodzenia przywłaszcza sobie większość korzyści od międzynarodowej 

korporacji. Oczywiście nie tylko ich narodowość decyduje o zachowaniu korporacji, ale ignorujemy 

narodowość kapitału na własne ryzyko. 

Carlos Ghosn żyje w globalizacji 



Carlos Ghosn urodził się w 1954 roku dla libańskich rodziców w brazylijskim mieście Porto Velho. W 

wieku sześciu lat przeniósł się z matką do Bejrutu w Libanie. Po ukończeniu tam gimnazjum wyjechał 

do Francji i uzyskał stopnie inżynierskie w dwóch najbardziej prestiżowych instytucjach edukacyjnych 

w kraju, École Polytechnique i École des Mines de Paris. W ciągu osiemnastu lat pracy we francuskiej 

firmie produkującej opony Michelin, do której dołączył w 1978 r., Ghosn zyskał reputację skutecznego 

zarządzania, obracając nierentowną działalność firmy w Ameryce Południowej i skutecznie zarządzając 

fuzją jej amerykańskiej spółki zależnej z Uniroyal Goodrich, która podwoiła wielkość działalności firmy 

w USA. W 1996 roku Ghosn dołączył do państwowego francuskiego producenta samochodów Renault 

i odegrał kluczową rolę w ożywieniu firmy, potwierdzając swoją reputację bezwzględnego cięcia 

kosztów i zyskując przydomek „le cost killer”', chociaż jego rzeczywiste podejście było bardziej zgodne 

niż ta nazwa sugeruje. Kiedy Renault przejęło Nissana, japońskiego producenta samochodów 

przynoszącego straty, w 1999 roku, Ghosn został wysłany do Japonii, aby przywrócić Nissanowi kształt. 

Początkowo spotykał się z twardym oporem wobec swojego nie-japońskiego sposobu zarządzania, 

takiego jak zwalnianie pracowników, ale w ciągu kilku lat całkowicie zmienił firmę. Potem został tak 

całkowicie zaakceptowany przez Japończyków, że stał się postacią z mangi (komiksu), japońskim 

odpowiednikiem beatyfikacji przez Kościół katolicki. W 2005 roku po raz kolejny zaskoczył świat, 

wracając do Renault jako dyrektor generalny i prezes, pozostając jednocześnie współprzewodniczącym 

Nissana - wyczyn porównywalny przez niektórych z trenerem piłkarskim zarządzającym dwoma 

zespołami jednocześnie. Historia życia Carlosa Ghosna podsumowuje dramat, jakim jest globalizacja. 

Ludzie migrują w poszukiwaniu lepszego życia, czasami dosłownie na drugą stronę świata, tak jak 

zrobiła to rodzina Ghosna. Niektórzy imigranci, jak matka Ghosna, wracają do domu. To duży kontrast 

w stosunku do czasów, kiedy na przykład włoscy imigranci do USA odmawiali swoim dzieciom 

nauczania języka włoskiego, ponieważ byli tak zdeterminowani, aby nie wracać do Włoch i chcieli, aby 

ich dzieci zostały całkowicie zasymilowane. Wielu młodych ludzi z biedniejszych krajów, mających 

ambicje i mózgi, udaje się teraz na studia do bogatszego kraju, tak jak zrobił to Ghosn. W dzisiejszych 

czasach wielu menedżerów pracuje dla firmy mającej siedzibę w obcym kraju, co często oznacza życie 

i pracę w jeszcze innym (lub dwóch) obcym kraju, ponieważ Twoja firma jest międzynarodowa. Ghosn, 

libańsko-brazylijski migrant powrotny, pracował w Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Japonii dla dwóch 

francuskich firm. Argument ten głosi, że w tym zglobalizowanym świecie narodowość kapitału jest bez 

znaczenia. Korporacje mogły założyć i nadal mieć siedzibę w danym kraju, ale wyrwały się ze swoich 

granic. Teraz lokują swoje działania tam, gdzie zwrot jest największy. Na przykład Nestlé, szwajcarski 

gigant spożywczy, może mieć siedzibę w szwajcarskim mieście Vevey, ale mniej niż 5 procent jego 

produkcji jest wytwarzane w Szwajcarii. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę „ojczyznę” Nestlé jako 

Europę, a nie Szwajcarię, jej baza macierzysta stanowi tylko około 30 procent jej zarobków. Nie chodzi 

tylko o działalność stosunkowo niskiego stopnia, taką jak produkcja, którą międzynarodowe korporacje 

prowadzą poza swoimi krajami. W dzisiejszych czasach nawet najbardziej zaawansowane działania, 

takie jak badania i rozwój, są często zlokalizowane poza krajem ojczystym - coraz częściej w krajach 

rozwijających się, takich jak Chiny i Indie. Nawet ich najlepsi menedżerowie, jak Ghosn, są wybierani z 

międzynarodowej puli talentów, a nie wyłącznie z krajowych pul. Skutek jest taki, że firma nie ma już 

narodowej lojalności. Firma zrobi to, co musi, aby zwiększyć swoje zyski, nawet jeśli oznacza to 

krzywdzenie swojego kraju poprzez zamykanie fabryk, cięcie miejsc pracy, a nawet sprowadzanie 

zagranicznych pracowników. Biorąc to pod uwagę, wiele osób twierdzi, że nierozsądne jest nakładanie 

ograniczeń na zagraniczną własność firm, jak to miało miejsce w wielu rządach. Dopóki firma generuje 

bogactwo i miejsca pracy w swoich granicach, państwo nie powinno dbać o to, czy właścicielami firmy 

są obywatele czy cudzoziemcy. Kiedy wszystkie duże firmy są gotowe przenieść się w dowolne miejsce 

w poszukiwaniu możliwości zysku, utrudnianie inwestycji zagranicznych firm oznacza, że twój kraj nie 

odniesie korzyści z tych zagranicznych firm, które zidentyfikowały dobre perspektywy inwestycyjne w 

twoim kraju. To wszystko ma sens, prawda? 



Chrysler - amerykański, niemiecki, amerykański (znowu) i (stający się) włoski 

W 1998 roku Daimler-Benz, niemiecki koncern samochodowy i Chrysler, amerykański producent 

samochodów, zostały połączone. To było naprawdę przejęcie Chryslera przez Daimler-Benz. Ale kiedy 

ogłoszono połączenie, przedstawiono je jako małżeństwo dwóch równych sobie. Nowa firma, Daimler-

Chrysler, miała nawet równą liczbę Niemców i Amerykanów w zarządzie. Tak było jednak tylko przez 

kilka pierwszych lat. Wkrótce Niemcy znacznie przewyższali liczebnie Amerykanów na planszy - zwykle 

od dziesięciu do dwunastu do jednego lub dwóch Amerykanów, w zależności od roku. Niestety 

przejęcie nie zakończyło się wielkim sukcesem i w 2007 roku Daimler-Benz sprzedał Chryslera 

Cerberusowi, amerykańskiemu funduszowi private equity. Cerberus, jako firma amerykańska, wchodził 

w skład zarządu Chryslera, głównie z Amerykanami (z pewną reprezentacją Daimlera, który nadal 

posiadał 19,9% udziałów). W przypadku Cerberusa nie udało się zmienić firmy i Chryslera zbankrutował 

w 2009 r. Został zrestrukturyzowany dzięki pomocy finansowej rządu federalnego Stanów 

Zjednoczonych i znacznej inwestycji kapitałowej włoskiego producenta samochodów Fiat. Kiedy Fiat 

został głównym udziałowcem, mianował Sergio Marchionne, dyrektora generalnego Fiata, również 

nowym dyrektorem generalnym Chryslera i mianował innego menedżera Fiata w dziewięcioosobowej 

radzie dyrektorów Chryslera. Biorąc pod uwagę, że Fiat ma obecnie tylko 20% udziałów, ale ma 

możliwość zwiększenia go do 35%, a ostatecznie do 51%, jest wysoce prawdopodobne, że odsetek 

Włochów w zarządzie będzie z czasem wzrastał, a zwiększenie udziału własnościowego Fiata. Tak więc 

Chrysler, niegdyś jedna z najważniejszych amerykańskich firm, w ostatnim dziesięcioleciu jest 

zarządzany przez Niemców, Amerykanów (znowu) i (coraz częściej) Włochów. Nie ma czegoś takiego 

jak kapitał „bez państwa”. Po przejęciu przez zagraniczną firmę nawet potężne (dawne) amerykańskie 

firmy są kierowane przez obcokrajowców (ale wtedy to oznacza przejęcie, jeśli się nad tym zastanowić). 

W większości firm, jakkolwiek ich działalność może wydawać się ponadnarodowa, decydenci 

najwyższego szczebla nadal pozostają obywatelami kraju macierzystego - czyli kraju, w którym znajduje 

się właściciel - pomimo tego, że zarządzanie na odległość (gdy firma przejmująca nie wysyła 

menedżerowie do przejętej firmy) mogą obniżyć efektywność zarządzania, podczas gdy wysyłanie 

najwyższych kierowników do innego kraju jest kosztowne, zwłaszcza gdy fizyczne i kulturowe 

odległości między dwoma krajami są duże. Carlos Ghosn jest wyjątkiem, który potwierdza regułę. 

Korporacje mają „stronniczość domową” nie tylko pod względem mianowania najwyższych 

decydentów. Stronniczość domowa jest również bardzo silna w badaniach i rozwoju, które stanowią 

podstawę przewagi konkurencyjnej firmy w najbardziej zaawansowanych branżach. Większość działań 

badawczo-rozwojowych korporacji odbywa się w domu. O ile są przenoszone za granicę, to zazwyczaj 

do innych krajów rozwiniętych i to z silnym nastawieniem „regionalnym” (regiony oznaczają tutaj 

Amerykę Północną, Europę i Japonię, która jest regionem samym w sobie pod tym względem). Ostatnio 

w krajach rozwijających się, takich jak Chiny i Indie, powstało coraz więcej ośrodków badawczo-

rozwojowych, ale prowadzone przez nie badania i rozwój są na najniższym poziomie zaawansowania. 

Nawet jeśli chodzi o produkcję, prawdopodobnie najłatwiejszą rzecz, jaką wykonuje firma, a zatem 

najbardziej prawdopodobny kandydat do relokacji za granicę, większość korporacji ponadnarodowych 

nadal ma silne siedziby w swoich krajach. Istnieją dziwne przykłady firm, na przykład Nestlé, które 

produkują większość swoich produktów za granicą, ale są one w dużej mierze wyjątkiem. Wśród 

międzynarodowych korporacji z siedzibą w USA mniej niż jedna trzecia produkcji firm produkcyjnych 

pochodzi z zagranicy. W przypadku firm japońskich wskaźnik ten kształtuje się znacznie poniżej 10 proc. 

W Europie stosunek ten szybko wzrósł w ostatnim czasie, ale większość zagranicznej produkcji firm 

europejskich znajduje się w Unii Europejskiej, więc należy go rozumieć bardziej jako proces tworzenia 

firm krajowych dla nowego kraju zwanego Europą niż jako proces przechodzenia firm europejskich 

prawdziwie ponadnarodowy. Krótko mówiąc, niewiele korporacji jest naprawdę międzynarodowych. 

Zdecydowana większość z nich nadal wytwarza większość produktów w swoich krajach. Zwłaszcza jeśli 



chodzi o działania na wysokim poziomie, takie jak podejmowanie decyzji strategicznych i B + R na 

wyższym poziomie, pozostają mocno skoncentrowani na swoich krajach. Mowa o świecie bez granic 

jest mocno przesadzona 

Dlaczego istnieje uprzedzenie do kraju pochodzenia? 

Dlaczego w tym zglobalizowanym świecie istnieje tendencja do ojczyzny? Według poglądu wolnego 

rynku, kapitał nie ma  narodowość - i nie powinno - mieć znaczenia, ponieważ firmy muszą 

maksymalizować zysk, aby przetrwać, a zatem patriotyzm jest luksusem, na który ich nie stać. Co 

ciekawe, wielu marksistów zgodzi się z tym. Wierzą też, że kapitał chętnie niszczy granice państw, aby 

uzyskać większe zyski i rozszerzyć swoją reprodukcję. Język jest radykalnie inny, ale przesłanie jest takie 

samo - pieniądze to pieniądz, więc dlaczego firma miałaby robić mniej dochodowe rzeczy tylko dlatego, 

że są dobre dla jej kraju? Istnieją jednak dobre powody, dla których firmy kierują się uprzedzeniami 

względem kraju pochodzenia. Po pierwsze, podobnie jak większość z nas, menedżerowie czołowych 

firm odczuwają pewne osobiste zobowiązania wobec społeczeństwa, z którego pochodzą. Mogą 

formułować takie zobowiązania na wiele różnych sposobów - patriotyzm, duch wspólnotowy, noblesse 

oblige, albo chcąc „zwrócić społeczeństwu coś, co uczyniło ich tym, czym są dzisiaj” - i mogą je 

odczuwać w różnym stopniu. Polega to na tym, że je czują. A ponieważ większość najważniejszych 

decydentów w większości firm to obywatele kraju pochodzenia, ich decyzje z pewnością będą miały 

wpływ na kraj pochodzenia. Chociaż ekonomiści wolnorynkowi odrzucają wszelkie motywy inne niż 

samolubne poszukiwanie, motywy „moralne” są rzeczywiste i są o wiele ważniejsze, niż każą nam 

wierzyć . Oprócz osobistych odczuć menedżerów, firma często ma realne historyczne zobowiązania 

wobec kraju, w którym „wyrosła”. Firmy, zwłaszcza (choć nie wyłącznie) we wczesnych stadiach 

rozwoju, są często wspierane środkami publicznymi, bezpośrednio i pośrednio. Wielu z nich otrzymuje 

bezpośrednie dotacje na określone rodzaje działalności, takie jak inwestycja w sprzęt czy szkolenie 

pracowników. Czasami nawet są wykupywani z publicznych pieniędzy, jak Toyota w 1949 r., 

Volkswagen w 1974 r. i  GM w 2009 r. Mogą też otrzymać pośrednie dotacje w postaci ochrony 

taryfowej lub ustawowych praw monopolistycznych. Oczywiście firmy często nie wspominają o takiej 

historii, a nawet aktywnie ją ukrywają, ale wśród zainteresowanych stron istnieje niewypowiedziane 

zrozumienie, że firmy mają pewne moralne zobowiązania wobec swoich krajów z powodu tych 

historycznych długów. Dlatego krajowe firmy są znacznie bardziej podatne na moralne perswazje ze 

strony rządu i opinii publicznej niż firmy zagraniczne, gdy oczekuje się od nich, choć nie można ich 

prawnie zobowiązać, do zrobienia czegoś dla kraju wbrew ich (przynajmniej krótkoterminowym) 

interesom. . Na przykład w październiku 2009 roku zgłoszono, że południowokoreańska agencja 

nadzoru finansowego nie potrafiła przekonać zagranicznych banków do udzielania większych kredytów 

małym i średnim przedsiębiorstwom, mimo że one, podobnie jak banki krajowe, już podpisały 

Memorandum of Understanding (protokół ustaleń) w tej sprawie z agencją, gdy jesienią 2008 r. 

Wybuchł globalny kryzys finansowy. Ważne, choć powody moralne i historyczne są, jak dotąd, 

najważniejszym powodem stronniczości wobec kraju pochodzenia jest gospodarka. że podstawowych 

możliwości przedsiębiorstwa nie można łatwo przenieść za granicę. Zwykle firma staje się 

ponadnarodowa i rozpoczyna działalność w innych krajach, ponieważ posiada pewne kompetencje 

technologiczne i / lub organizacyjne, których nie posiadają firmy działające w krajach przyjmujących. 

Kompetencje te są zwykle zawarte w ludziach (np. Menedżerowie, inżynierowie, wykwalifikowani 

pracownicy), organizacjach (np. zasady, procedury organizacyjne, „pamięć instytucjonalna”) i sieci 

firmy powiązane (np. dostawcy, finansiści, stowarzyszenia przemysłowe, a nawet stare sieci, które 

przekraczają granice firmy), z których wszystkie nie mogą być łatwo przetransportowane do innego 

kraju. Większość maszyn można łatwo przenieść za granicę, ale przeniesienie wykwalifikowanych 

pracowników lub kierowników jest znacznie bardziej kosztowne. Jeszcze trudniej jest przenieść 

procedury organizacyjne lub sieci biznesowe do innego kraju. Na przykład, kiedy japońskie firmy 



motoryzacyjne zaczęły zakładać swoje filie w Azji Południowo-Wschodniej w latach 80-tych XX wieku, 

poprosiły swoich podwykonawców również o założenie własnych filii, ponieważ potrzebowali 

wiarygodnych podwykonawców. Co więcej, te niematerialne zdolności zawarte w ludziach, 

organizacjach i sieciach często potrzebują odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego (system 

prawny, nieformalne zasady, kultura biznesowa), aby dobrze funkcjonować. Bez względu na to, jak 

potężna może być, firma nie może przenieść swojego otoczenia instytucjonalnego do innego kraju. Z 

tych wszystkich powodów najbardziej wyrafinowane działania, które wymagają wysokiego poziomu 

kompetencji ludzkich i organizacyjnych oraz sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego, zwykle 

pozostają w domu. Domowe uprzedzenia nie istnieją po prostu z powodu przywiązań emocjonalnych 

lub powodów historycznych. Ich istnienie ma dobre podstawy ekonomiczne.  

„Książę ciemności” zmienia zdanie 

Lord Peter Mandelson, de facto wicepremier rządu Wielkiej Brytanii ,cieszy się dobrą reputacją ze 

względu na swoją makiaweliczną politykę. Wnuk bardzo szanowanego polityka Partii Pracy Herberta 

Morrisona i z zawodu producent telewizyjny, Mandelson był głównym spin doktorem stojącym za 

powstaniem tak zwanej New Labour za Tony'ego Blaira. Jego słynna umiejętność wyczuwania i 

wykorzystywania zmian nastrojów politycznych oraz organizowania skutecznej kampanii medialnej, w 

połączeniu z bezwzględnością, przyniosła mu przydomek „księcia ciemności”. Po głośnej, ale burzliwej 

karierze gabinetu, którą zepsuły dwie rezygnacje z powodu podejrzeń o skandale korupcyjne, 

Mandelson porzucił brytyjską politykę i przeniósł się do Brukseli, aby w 2004 roku zostać komisarzem 

ds. handlu. W oparciu o wizerunek pro-biznesowego polityka, który zdobył podczas Przez krótki okres 

jako sekretarz stanu ds. handlu i przemysłu Wielkiej Brytanii w 1998 r. Mandelson zyskał reputację 

jednego z czołowych światowych zwolenników wolnego handlu i inwestycji. To wywołało falę 

wstrząsową, kiedy Mandelson, który niespodziewanie powrócił do brytyjskiej polityki i został 

sekretarzem handlu na początku 2009 roku, powiedział w wywiadzie dla Wall Street Journal we 

wrześniu 2009 roku, że dzięki pobłażliwemu podejściu Wielkiej Brytanii do zagranicznej własności, 

„Produkcja w Wielkiej Brytanii może przegrać”, mimo że dodał zastrzeżenie, że „trwało to długo, a na 

pewno nie z dnia na dzień”. Czy był to typowy wybryk Mandelsona, z instynktem podpowiadającym 

mu, że nadszedł czas, aby zagrać nacjonalistyczną kartą? A może w końcu zaczął się bawić w coś, z 

czego on i inni brytyjscy decydenci powinni byli zdawać sobie sprawę już dawno temu - że nadmierna 

zagraniczna własność krajowej gospodarki może być szkodliwa? Teraz można argumentować, że fakt, 

że firmy kierują się tendencją do kraju pochodzenia, niekoniecznie oznacza, że kraje powinny nakładać 

ograniczenia na inwestycje zagraniczne. To prawda, biorąc pod uwagę nastawienie krajowe, inwestycja 

zagranicznej firmy może nie być najbardziej pożądaną działalnością, ale inwestycja jest inwestycją i 

nadal będzie zwiększać produkcję i tworzyć miejsca pracy. Jeśli nałożysz ograniczenia na to, co mogą 

zrobić zagraniczni inwestorzy - na przykład, mówiąc im, że nie mogą inwestować w pewne „ 

strategiczne” branże, zabraniając im posiadania większościowego udziału lub żądając transferu 

technologii - zagraniczni inwestorzy po prostu pójdą gdzie indziej a ty stracisz pracę i bogactwo, które 

by oni stworzyli. Szczególnie w krajach rozwijających się, które nie mają wielu firm krajowych, które 

mogą dokonywać podobnych inwestycji, odrzucanie inwestycji zagranicznych, ponieważ są one 

zagraniczne, zdaniem wielu ludzi jest szczerze irracjonalne. Nawet jeśli wykonują tylko czynności o 

niższej jakości, takie jak operacja montażowa, i tak są lepiej z inwestycją niż bez niej. To rozumowanie 

samo w sobie jest poprawne, ale jest więcej kwestii, które należy rozważyć, zanim stwierdzimy, że nie 

powinno być ograniczeń dla inwestycji zagranicznych (tutaj odkładamy inwestycje portfelowe, czyli 

inwestycje w akcje spółki dla zysków finansowych bez zaangażowanie w bezpośrednie zarządzanie i 

skupienie się na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, które zwykle definiuje się jako nabycie 

ponad 10 procent udziałów spółki z zamiarem zaangażowania się w zarządzanie). Przede wszystkim 

musimy pamiętać, że wiele inwestycji zagranicznych to tak zwane „inwestycje typu brownfield”, czyli 



przejęcie istniejących firm przez firmę zagraniczną, a nie „inwestycje od podstaw”, które obejmują 

firmę zagraniczną zakładająca nowe zakłady produkcyjne. Od lat 90. inwestycje na terenach 

poprzemysłowych stanowiły ponad połowę wszystkich światowych bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych (BIZ), osiągając nawet 80% w 2001 r., w szczytowym okresie boomu na międzynarodowe 

fuzje i przejęcia (M&A). Oznacza to, że większość BIZ wiąże się z przejmowaniem kontroli nad 

istniejącymi firmami, a nie tworzeniem nowych produktów i miejsc pracy. Oczywiście nowi właściciele 

mogą dorzucić lepsze możliwości menedżerskie i technologiczne oraz ożywić schorowaną firmę - jak 

widać na przykładzie Nissana za Carlosa Ghosna - ale bardzo często takie przejęcie ma na celu 

wykorzystanie możliwości, które już istnieją w przejętym zamiast tworzyć nowe. A co ważniejsze, po 

przejęciu firmy krajowej przez firmę zagraniczną nastawienie wewnętrzne firmy przejmującej na 

dłuższą metę narzuci pułap dotyczący postępów w wewnętrznej kolejności dziobania firmy 

przejmującej. 

Nawet w przypadku inwestycji typu greenfield należy wziąć pod uwagę tendencję do kraju 

pochodzenia. Tak, inwestycja od podstaw tworzy nowe możliwości produkcyjne, więc z definicji jest 

lepsza niż alternatywa, czyli brak inwestycji. Jednak kwestią, którą decydenci polityczni muszą 

rozważyć, zanim ją zaakceptują, jest to, jak wpłynie to na przyszłą trajektorię ich gospodarki narodowej. 

Różne działania mają różny potencjał w zakresie innowacji technologicznych i wzrostu produktywności, 

dlatego to, co robisz dzisiaj, wpływa na to, co będziesz robić w przyszłości i co z tego uzyskasz. Zgodnie 

z popularnym powiedzeniem wśród amerykańskich ekspertów od polityki przemysłowej w latach 80. 

nie możemy udawać, że nie ma znaczenia, czy produkuje się chipsy ziemniaczane, wióry drzewne czy 

mikroczipy. Jest też szansa, że zagraniczna firma z większym prawdopodobieństwem będzie 

produkować chipsy ziemniaczane lub wióry drewniane niż mikroczipy w Twoim kraju. Biorąc to pod 

uwagę, zwłaszcza w przypadku kraju rozwijającego się, którego krajowe firmy są nadal słabo 

rozwinięte, może być lepiej ograniczyć bezpośrednie inwestycje zagraniczne przynajmniej w niektórych 

branżach i spróbować pozyskać firmy krajowe, aby stały się wiarygodnymi inwestorami 

alternatywnymi dla firm zagranicznych. To spowoduje, że kraj straci część inwestycji w krótkim okresie, 

ale może umożliwić mu prowadzenie bardziej zaawansowanych działań w jego granicach w dłuższej 

perspektywie. Albo jeszcze lepiej, rząd kraju rozwijającego się może zezwolić na inwestycje zagraniczne 

na warunkach, które pomogą krajowi w szybszym zwiększaniu zdolności krajowych firm - na przykład 

poprzez wymóg wspólnych przedsięwzięć (które będą promować transfer technik zarządzania), 

domagając się bardziej aktywnych technologii transfer lub zlecenie szkolenia pracowników. 

Powiedzenie, że kapitał zagraniczny prawdopodobnie będzie mniej korzystny dla twojego kraju niż 

kapitał własny, nie oznacza, że zawsze powinniśmy preferować kapitał krajowy od kapitału 

zagranicznego. Dzieje się tak dlatego, że nie tylko jego narodowość determinuje zachowanie kapitału. 

Nie bez znaczenia są też intencje i możliwości danego kapitału. Załóżmy, że myślisz o sprzedaży 

borykającej się z trudnościami krajowej firmy samochodowej. Idealnie byłoby, gdyby nowy właściciel 

miał chęć i możliwość ulepszenia firmy w dłuższej perspektywie. Potencjalny nabywca z większym 

prawdopodobieństwem będzie miał możliwości technologiczne, aby to zrobić, gdy jest już znanym 

producentem samochodów, krajowym lub zagranicznym, niż gdy jest kapitałem finansowym, takim jak 

fundusz private equity. W ostatnich latach fundusze private equity odgrywają coraz większą rolę w 

przejęciach przedsiębiorstw. Nawet jeśli nie mają wewnętrznego doświadczenia w określonych 

branżach, teoretycznie mogą nabyć firmę na dłuższą metę i zatrudnić ekspertów branżowych jako 

menedżerów i poprosić ich o zwiększenie jej możliwości. Jednak w praktyce fundusze te zazwyczaj nie 

mają na celu długoterminowego unowocześnienia przejmowanej spółki. Kupują firmy z zamiarem ich 

odsprzedaży w ciągu trzech do pięciu lat po przekształceniu ich w rentowność. Taka restrukturyzacja, 

biorąc pod uwagę horyzont czasowy, zwykle wiąże się raczej z cięciem kosztów (zwłaszcza zwalnianiem 

pracowników i powstrzymaniem się od długoterminowych inwestycji) niż zwiększaniem zdolności. 



Taka restrukturyzacja może zaszkodzić długoterminowym perspektywom przedsiębiorstwa, osłabiając 

jego zdolność do generowania wzrostu wydajności. W najgorszych przypadkach fundusze private 

equity mogą przejmować spółki z wyraźnym zamiarem wykupu aktywów, sprzedając cenne aktywa 

spółki bez względu na jej długoterminową przyszłość. To, co obecnie osławione Phoenix Venture 

Holdings zrobiło brytyjskiemu producentowi samochodów Roverowi, który kupili od BMW, jest 

klasycznym tego przykładem (tak zwana „Phoenix Four”' stała się szczególnie znana z płacenia sobie 

ogromnych pensji i swoim znajomym. wygórowane opłaty za doradztwo). Oczywiście nie oznacza to, 

że firmy, które już działają w branży, zawsze będą miały zamiar w dłuższej perspektywie modernizować 

przejętą firmę. Kiedy GM przejął serię mniejszych zagranicznych koncernów samochodowych - takich 

jak szwedzki Saab i koreański Daewoo - w ciągu dekady poprzedzającej bankructwo w 2009 r., 

Zamiarem było raczej żyć z technologii zgromadzonych przez te firmy, niż je ulepszać . Co więcej, 

ostatnio rozróżnienie między kapitałem przemysłowym i finansowym uległo zatarciu, a 

przedsiębiorstwa przemysłowe, takie jak GM i GE, osiągają większe zyski w finansach niż w przemyśle, 

więc fakt, że firma przejmująca działa w szczególny sposób branża nie gwarantuje długoterminowego 

zaangażowania w tę branżę. Tak więc, jeśli zagraniczna firma działająca w tej samej branży wykupuje 

krajową firmę z poważnym długoterminowym zobowiązaniem, sprzedaż jej tej firmie może być lepsza 

niż sprzedaż jej własnemu krajowemu funduszowi private equity. Jednak jeśli inne rzeczy są równe, 

istnieje szansa, że twoja krajowa firma będzie działać w sposób bardziej korzystny dla twojej krajowej 

gospodarki. Tak więc, pomimo retoryki globalizacji, narodowość firmy jest nadal kluczem do 

decydowania o tym, gdzie zlokalizowane będą jej wysokiej jakości działania, takie jak badania i rozwój 

oraz strategie. Narodowość nie jest jedynym wyznacznikiem zachowania firmy, dlatego musimy wziąć 

pod uwagę inne czynniki, takie jak to, czy inwestor ma doświadczenie w danej branży i jak silne jest 

jego długoterminowe zaangażowanie w przejętą spółkę. Podczas gdy ślepe odrzucenie zagranicznego 

kapitału jest złe, byłoby bardzo naiwne projektować politykę gospodarczą na micie, że kapitał nie ma 

już narodowych korzeni. W końcu spóźnione zastrzeżenia Lorda Mandelsona okazują się mieć poważne 

podstawy w rzeczywistości. 

09.Nie żyjemy w epoce postindustrialnej 

Co ci powiedzą? 

W ciągu ostatnich kilku ostatnich lat nasza gospodarka uległa zasadniczym przemianom . Zwłaszcza w 

krajach bogatych przemysł wytwórczy, który kiedyś był siłą napędową kapitalizmu, przestał być ważny. 

Wraz z naturalną tendencją do (względnego) wzrostu popytu na usługi wraz z dobrobytem oraz wraz z 

rozwojem wysokowydajnych usług opartych na wiedzy (takich jak bankowość i doradztwo w zakresie 

zarządzania), przemysł wytwórczy zaczął podupadać we wszystkich bogatych krajach. Kraje te weszły 

w epokę „postindustrialną”, w której większość ludzi pracuje w usługach, a większość produktów to 

usługi. Upadek produkcji to nie tylko coś naturalnego, o co nie musimy się martwić, ale coś, co 

powinniśmy naprawdę świętować. Wraz z rozwojem usług opartych na wiedzy może nawet lepiej dla 

niektórych krajów rozwijających się będzie całkowite pominięcie tej skazanej na niepowodzenie 

działalności produkcyjnej i przejście od razu do postindustrialnej gospodarki opartej na usługach. 

Czego ci nie mówią? 

Być może żyjemy w społeczeństwie postindustrialnym w tym sensie, że większość z nas pracuje w 

sklepach i biurach, a nie w fabrykach. Ale nie weszliśmy w postindustrialną fazę rozwoju w tym sensie, 

że przemysł stracił znaczenie. Spadek udziału produkcji w produkcji ogółem w większości (choć nie w 

całości) wynika nie ze spadku bezwzględnej ilości produkowanych dóbr, ale ze spadku ich cen w 

stosunku do usług, co jest spowodowane ich szybszy wzrost produktywności (produkcja na jednostkę 

nakładów). Obecnie, mimo że deindustrializacja wynika głównie z tego zróżnicowanego wzrostu 



produktywności w różnych sektorach, a zatem może nie być sama w sobie czymś negatywnym, ma ona 

negatywne konsekwencje dla wzrostu produktywności w ujęciu gospodarczym i dla bilansu 

płatniczego, których nie można ignorować. Jeśli chodzi o pomysł, że kraje rozwijające się mogą w 

dużym stopniu pominąć industrializację i bezpośrednio wejść w fazę postindustrialną, jest to fantazja. 

Ich ograniczony zakres wzrostu produktywności sprawia, że usługi są słabym motorem wzrostu. Niska 

zbywalność usług oznacza, że gospodarka bardziej oparta na usługach będzie miała mniejszą zdolność 

eksportową. Niższe zyski z eksportu oznaczają słabszą możliwość kupowania zaawansowanych 

technologii z zagranicy, co z kolei prowadzi do wolniejszego wzrostu. 

Czy jest coś, co nie jest produkowane w Chinach? 

Chiny są obecnie nazywane „warsztatem świata”. Trudno w to uwierzyć, ale fraza „warsztat świata” 

została pierwotnie wymyślona dla Wielkiej Brytanii, która dzisiaj, według Nicolasa Sarkozy'ego, 

prezydenta Francji, „nie ma przemysłu”. Po pomyślnym rozpoczęciu rewolucji przemysłowej przed 

innymi krajami, Wielka Brytania stała się tak dominującą potęgą przemysłową w połowie XIX wieku, że 

czuła się wystarczająco pewna siebie, aby całkowicie zliberalizować swój handel . W 1860 r. 

Wytwarzała 20% światowej produkcji. W 1870 r. stanowiło to 46 proc. światowego handlu wyrobami 

gotowymi. Obecny udział Chin w światowym eksporcie wynosi tylko około 17 procent (stan na 2007 

r.), Chociaż wydaje się, że „wszystko” jest wytwarzane w Chinach, więc można sobie wyobrazić zasięg 

brytyjskiej dominacji. Jednak pole position Wielkiej Brytanii było krótkotrwałe. Po całkowitej 

liberalizacji handlu około 1860 r. Jego względna pozycja zaczęła spadać od lat osiemdziesiątych XIX 

wieku, a kraje takie jak Stany Zjednoczone i Niemcy szybko doganiały. Straciła pozycję lidera w 

światowej hierarchii przemysłowej do czasu pierwszej wojny światowej, ale dominacja przemysłu 

wytwórczego w samej brytyjskiej gospodarce utrzymywała się jeszcze przez długi czas. Do początku lat 

siedemdziesiątych Wielka Brytania miała, wraz z Niemcami, jeden z najwyższych na świecie udział w 

zatrudnieniu w przemyśle wytwórczym, wynoszący około 35 procent. W tym czasie Wielka Brytania 

była kwintesencją gospodarki produkcyjnej, eksportującej wyprodukowane towary i importującą 

żywność, paliwo i surowce. Jego nadwyżka handlowa w przemyśle przetwórczym (eksport produkcji 

pomniejszona o import produkcji) utrzymywała się na stałym poziomie między 4% a 6% PKB w latach 

60. i 70. XX wieku. Jednak od lat 70. XX wieku znaczenie brytyjskiego sektora produkcyjnego 

gwałtownie się zmniejszyło. Produkcja przemysłowa jako udział w PKB Wielkiej Brytanii wynosiła 37% 

w 1950 r. Obecnie stanowi tylko około 13%. Udział przemysłu przetwórczego w całkowitym 

zatrudnieniu spadł z około 35 procent na początku lat 70. do nieco ponad 10 procent1. Jego pozycja w 

handlu międzynarodowym również uległa radykalnej zmianie. W dzisiejszych czasach Wielka Brytania 

ma deficyty w handlu przemysłowym na poziomie 2-4% PKB rocznie. Co się stało? Czy Wielka Brytania 

powinna się martwić? Przeważa opinia, że nie ma się czym martwić. Przede wszystkim nie jest tak, że 

Wielka Brytania jest jedynym krajem, w którym takie rzeczy się wydarzyły. Spadający udział przemysłu 

wytwórczego w całkowitej produkcji i zatrudnieniu - zjawisko znane jako dezindustrializacja - jest 

zjawiskiem naturalnym, zdaniem wielu komentatorów, wspólnym dla wszystkich bogatych krajów 

(przyspieszonym w przypadku Wielkiej Brytanii przez odkrycie ropy z Morza Północnego). Powszechnie 

uważa się, że dzieje się tak dlatego, że wraz ze wzrostem bogactwa ludzie zaczynają żądać więcej usług 

niż towarów wytwarzanych. Wraz ze spadkiem popytu jest rzeczą naturalną, że sektor produkcyjny się 

kurczy i kraj wchodzi w postindustrialną fazę. Wiele osób faktycznie świętuje rozwój usług. Według 

nich niedawna ekspansja usług opartych na wiedzy przy szybkim wzroście produktywności - takich jak 

finanse, doradztwo, projektowanie, usługi komputerowe i informacyjne, badania i rozwój - oznacza, że 

usługi zastąpiły produkcję jako siłę napędową wzrostu, przynajmniej w krajach bogatych. . Produkcja 

jest obecnie działalnością niskiej jakości, którą prowadzą kraje rozwijające się, takie jak Chiny. 

Komputery i fryzury: dlaczego dochodzi do dezindustrializacji 



Czy naprawdę weszliśmy w epokę postindustrialną? Czy produkcja nie ma teraz znaczenia? Odpowiedzi 

brzmią: „tylko w pewnym sensie” i „nie”. Nie można zaprzeczyć, że w fabrykach pracuje dużo niższy 

odsetek ludzi w krajach bogatych niż kiedyś. Pod koniec XIX i na początku XX wieku w niektórych krajach 

(zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Belgii) około 40% zatrudnionych pracowało w przemyśle wytwórczym. 

Dziś wskaźnik ten wynosi najwyżej 25 proc., A w niektórych krajach (zwłaszcza w USA, Kanadzie i 

Wielkiej Brytanii) zaledwie 15 proc. Przy tak małej liczbie ludzi (w ujęciu proporcjonalnym) pracujących 

w fabrykach zmieniła się natura społeczeństwa. Częściowo kształtują nas nasze doświadczenia 

zawodowe (kwestia, której większość ekonomistów nie dostrzega), więc to, gdzie i jak pracujemy, 

wpływa na to, kim jesteśmy. W porównaniu z pracownikami fabryki, pracownicy biurowi i sprzedawcy 

wykonują znacznie mniej pracy fizycznej i nie muszą pracować z taśmami transportowymi i innymi 

maszynami, mają większą kontrolę nad procesem pracy. Pracownicy fabryki ściślej współpracują ze 

swoimi kolegami podczas pracy i poza pracą, zwłaszcza poprzez działalność związkową. Natomiast 

ludzie pracujący w sklepach i biurach mają tendencję do pracy na bardziej indywidualnych zasadach i 

nie są zbyt związkowi. Sprzedawcy i niektórzy pracownicy biurowi kontaktują się bezpośrednio z 

klientami, podczas gdy pracownicy fabryk nigdy nie widzą swoich klientów. Nie jestem wystarczającym 

socjologiem czy psychologiem, by powiedzieć coś głębokiego w tej sprawie, ale to wszystko oznacza, 

że ludzie w dzisiejszych bogatych krajach nie tylko pracują inaczej niż ich rodzice i dziadkowie, ale też 

od nich różnią. W ten sposób dzisiejsze bogate kraje stały się społeczeństwami postindustrialnymi w 

sensie społecznym. Nie stały się jednak postindustrialne w sensie ekonomicznym. Produkcja nadal 

odgrywa wiodącą rolę w ich gospodarkach. Aby zobaczyć ten punkt, musimy najpierw zrozumieć, 

dlaczego w bogatych krajach doszło do deindustrializacji. Niewielka, ale nie bez znaczenia, część 

dezindustrializacji jest spowodowana złudzeniami optycznymi, w tym sensie, że odzwierciedla zmiany 

w klasyfikacji statystycznej, a nie zmiany w rzeczywistych działaniach. Jedną z takich iluzji jest 

outsourcing niektórych działań, które w rzeczywistości są usługami z natury, ale były świadczone 

wewnętrznie przez firmy produkcyjne, a zatem klasyfikowane jako produkcja przemysłowa (np. 

Catering, sprzątanie, wsparcie techniczne). Kiedy są zlecane na zewnątrz, odnotowana produkcja usług 

rośnie bez realnego wzrostu działalności usługowej. Chociaż nie ma wiarygodnych szacunków 

dotyczących skali, eksperci są zgodni, że outsourcing był znaczącym źródłem dezindustrializacji w 

Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w latach 80-tych. Oprócz efektu outsourcingu, 

skala spadku produkcji jest wyolbrzymiana przez tak zwany „efekt przeklasyfikowania” . Raport rządu 

Wielkiej Brytanii szacuje, że nawet 10% spadku zatrudnienia w sektorze produkcyjnym w latach 1998-

2006 w Wielkiej Brytanii może być rozliczane przez niektóre firmy produkcyjne, widząc, że ich 

działalność usługowa staje się dominująca, zwracając się do rządowej agencji statystycznej o 

przeklasyfikowanie na firmy usługowe, nawet jeśli nadal zajmują się pewną działalnością produkcyjną. 

Ostatnio wiele uwagi poświęca się jednej z przyczyn prawdziwej deindustrializacji. To wzrost importu 

produkcji z krajów rozwijających się o niskich kosztach, zwłaszcza z Chin. Choć może to wyglądać 

dramatycznie, nie jest to główne wyjaśnienie dezindustrializacji w bogatych krajach. Eksport Chin 

wywarł rzeczywisty wpływ dopiero pod koniec lat 90., ale proces dezindustrializacji rozpoczął się już w 

latach 70. w większości bogatych krajów. Większość szacunków pokazuje, że wzrost znaczenia Chin 

jako nowego warsztatu na świecie może wyjaśnić tylko około 20 procent dezindustrializacji w bogatych 

krajach, które miały miejsce do tej pory. Wiele osób uważa, że pozostałe 80 procent mniej więcej 

można w dużej mierze wyjaśnić naturalną tendencją (względnego) popytu na towary przemysłowe do 

spadku wraz ze wzrostem dobrobytu. Jednak bliższe przyjrzenie się pokazuje, że ten efekt popytu jest 

w rzeczywistości bardzo mały. Wygląda na to, że wydajemy coraz większą część naszych dochodów na 

usługi nie dlatego, że konsumujemy coraz więcej usług w wartościach bezwzględnych, ale głównie 

dlatego, że usługi stają się coraz droższe w ujęciu względnym. Za (skorygowaną o inflację) kwotę, którą 

zapłaciłeś za komputer dziesięć lat temu, dziś prawdopodobnie możesz kupić trzy, jeśli nie cztery, 

komputery o równej lub nawet większej mocy obliczeniowej (i z pewnością mniejszych rozmiarach). W 



rezultacie prawdopodobnie masz dwa, a nie tylko jeden komputer. Ale nawet przy dwóch komputerach 

część twojego dochodu, który wydajesz na komputery, znacznie spadła (na potrzeby argumentacji 

zakładam, że twój dochód, po uwzględnieniu inflacji, jest taki sam).  

W przeciwieństwie do tego, prawdopodobnie uzyskujesz taką samą liczbę fryzur, jak dziesięć lat temu. 

Cena fryzur prawdopodobnie nieco wzrosła, więc część dochodu przeznaczanego na fryzury jest 

większa niż dziesięć lat temu. W rezultacie wygląda na to, że wydajesz większą (mniejszą) część swojego 

dochodu na strzyżenie (komputery) niż wcześniej, ale w rzeczywistości konsumujesz więcej 

komputerów niż wcześniej, podczas gdy zużycie fryzur jest takie samo . Rzeczywiście, jeśli dostosujesz 

się do zmian cen względnych (lub używając żargonu technicznego, jeśli mierzysz rzeczy w cenach 

stałych), spadek produkcji w bogatych krajach był znacznie mniej gwałtowny, niż się wydaje. Na 

przykład w Wielkiej Brytanii udział produkcji w produkcji ogółem, bez uwzględnienia względnych 

efektów cenowych (używając żargonu, w cenach bieżących), spadł o ponad 40 proc. W latach 1955-

1990 (z 37 proc. Do 21 proc. procent). Jednak biorąc pod uwagę relatywne efekty cenowe, spadek 

wyniósł tylko nieco ponad 10% (z 27% do 24%) .3 Innymi słowy, rzeczywisty efekt popytowy - czyli efekt 

popytu po uwzględnieniu względnego cena się zmienia - jest niewielka. Dlaczego więc relatywne ceny 

produkowanych towarów spadają? Dzieje się tak, ponieważ przemysł wytwórczy ma tendencję do 

szybszego wzrostu wydajności niż usługi. Ponieważ produkcja sektora przetwórczego rośnie szybciej 

niż produkcja sektora usług, ceny wytworzonych dóbr w stosunku do cen usług spadają. W produkcji, 

gdzie mechanizacja i wykorzystanie procesów chemicznych jest dużo łatwiejsze, łatwiej jest podnieść 

produktywność niż w usługach. W przeciwieństwie do tego, wiele czynności usługowych z natury rzeczy 

jest odpornych na wzrost produktywności bez obniżania jakości produktu. W niektórych przypadkach 

sama próba zwiększenia produktywności zniszczy sam produkt. Gdyby kwartet smyczkowy zagrałby 

utwór trwający dwadzieścia siedem minut w dziewięć minut, czy powiedziałbyś, że jego 

produktywność wzrosła trzykrotnie? W przypadku niektórych innych usług pozorna wyższa wydajność 

wynika z obniżenia wartości produktu. Nauczyciel może czterokrotnie zwiększyć swoją pozorną 

produktywność, mając czterokrotnie więcej uczniów w swojej klasie, ale jakość jego „produktu” została 

osłabiona przez fakt, że nie może poświęcić tak dużo indywidualnej uwagi jak wcześniej. Wiele 

wzrostów produktywności usług detalicznych w krajach takich jak USA i Wielka Brytania zostało 

opłacone przez obniżenie jakości samej usługi detalicznej, oferując rzekomo tańsze buty, sofy i jabłka: 

w sklepach obuwniczych jest mniej sprzedawców, więc Ty poczekaj dwadzieścia minut zamiast pięciu; 

musisz poczekać cztery tygodnie zamiast dwóch na dostawę nowej sofy i prawdopodobnie będziesz 

musiał wziąć dzień wolny od pracy, ponieważ dostarczą oni tylko „gdzieś między 8:00 a 18:00”; 

spędzasz znacznie więcej czasu niż przed jazdą do nowego supermarketu i przechadzaniem się po 

dłuższych już alejkach docierasz tam, ponieważ te jabłka są tańsze niż w starym supermarkecie tylko 

dlatego, że nowy supermarket znajduje się w szczerym polu i dzięki temu może mieć więcej 

powierzchni. Niektóre rodzaje działalności usługowej, takie jak bankowość, mają większe możliwości 

wzrostu wydajności niż inne usługi. Jednak, jak ujawnił kryzys finansowy z 2008 r., znaczna część 

wzrostu wydajności w tych działaniach nie była spowodowana rzeczywistym wzrostem ich 

produktywności (np. Redukcja kosztów handlowych dzięki lepszym komputerom), ale innowacjom 

finansowym, które przesłaniały (a nie rzeczywiście zmniejszona) ryzykowność aktywów finansowych, 

umożliwiając w ten sposób sektorowi finansowemu wzrost w niemożliwym do utrzymania tempie. 

Reasumując, spadek udziału produkcji przemysłowej w produkcji ogółem w krajach bogatych nie jest 

w dużej mierze spowodowany spadkiem (względnego) popytu na dobra przemysłowe, jak sądzi wielu 

ludzi. Nie jest to również spowodowane głównie wzrostem eksportu wyrobów przemysłowych z Chin i 

innych krajów rozwijających się, chociaż miało to duży wpływ na niektóre sektory. Zamiast tego to 

spadające ceny względne wytwarzanych dóbr spowodowane szybszym wzrostem produktywności w 

sektorze wytwórczym są głównym motorem procesu dezindustrializacji. O ile więc obywatele krajów 



bogatych mogą żyć w społeczeństwach postindustrialnych pod względem zatrudnienia, to znaczenie 

produkcji w tych gospodarkach nie zmniejszyło się na tyle, by można było zadeklarować epokę 

postindustrialną. . 

Czy powinniśmy się martwić dezindustrializacją? 

Ale jeśli deindustrializacja wynika z samej dynamiki krajowego sektora produkcyjnego, czy nie jest to 

dobra rzecz? Niekoniecznie. Fakt, że deindustrializacja jest spowodowana głównie przez dynamikę 

porównawczą sektora produkcyjnego w stosunku do sektora usług, nie mówi nam nic o tym, jak dobrze 

radzi sobie on w porównaniu do swoich odpowiedników w innych krajach. Jeśli sektor wytwórczy w 

danym kraju będzie wykazywał wolniejszy wzrost wydajności niż jego odpowiedniki w innych krajach, 

stanie się on niekonkurencyjny na arenie międzynarodowej, prowadząc do problemów z bilansem 

płatniczym w perspektywie krótkoterminowej i obniżenia poziomu życia w perspektywie 

długoterminowej. Innymi słowy, dezindustrializacji może towarzyszyć sukces gospodarczy lub porażka. 

Kraje nie powinny dać się zwieść fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa faktem, że deindustrializacja 

wynika z dynamiki porównawczej sektora wytwórczego, ponieważ nawet sektor wytwórczy, który jest 

bardzo mało dynamiczny w świetle międzynarodowych standardów, może być (i zwykle jest) bardziej 

dynamiczny niż sektor usług w tym samym kraju. Niezależnie od tego, czy sektor wytwórczy w danym 

kraju jest dynamiczny według standardów międzynarodowych, czy też nie, kurczenie się względnej 

wagi sektora wytwórczego ma negatywny wpływ na wzrost wydajności. Gdy gospodarka zostanie 

zdominowana przez sektor usług, w którym wzrost wydajności jest wolniejszy, wzrost wydajności w 

całej gospodarce ulegnie spowolnieniu. O ile nie wierzymy (jak niektórzy), że kraje doświadczające 

dezindustrializacji są teraz na tyle bogate, że nie potrzebują większego wzrostu produktywności, 

spowolnienie produktywności jest czymś, czym kraje powinny się martwić - lub przynajmniej pogodzić 

się z tym. Dezindustrializacja ma również negatywny wpływ na bilans płatniczy kraju, ponieważ usługi 

są z natury trudniejsze do eksportu niż towary przemysłowe. Deficyt bilansu płatniczego oznacza, że 

kraj nie może „płacić” na świecie. Oczywiście kraj może przez jakiś czas zatkać dziurę, zaciągając 

zagraniczne pożyczki, ale ostatecznie będzie musiał obniżyć wartość swojej waluty, zmniejszając w ten 

sposób swoją zdolność do importu, a tym samym poziom życia. U podstaw niskiej „zbywalności” usług 

leży fakt, że w przeciwieństwie do towarów przemysłowych, które mogą być wysyłane w dowolne 

miejsce na świecie, większość usług wymaga, aby ich dostawcy i konsumenci znajdowali się w tym 

samym miejscu. Nikt jeszcze nie wymyślił sposobów na strzyżenie lub sprzątanie domu na odległość. 

Oczywiście ten problem zostanie rozwiązany, jeśli usługodawca (fryzjer lub sprzątaczka w powyższych 

przykładach) będzie mógł przeprowadzić się do kraju klienta, ale w większości przypadków oznacza to 

imigrację, którą większość krajów mocno ogranicza. Biorąc to pod uwagę, rosnący udział usług w 

gospodarce oznacza, że przy innych warunkach kraj będzie miał niższe dochody z eksportu. O ile 

eksport produkowanych dóbr nie wzrośnie nieproporcjonalnie, kraj nie będzie w stanie zapłacić za taką 

samą wielkość importu jak poprzednio. Jeśli jego dendustrializacja będzie miała negatywny charakter 

i będzie towarzyszyć osłabieniu międzynarodowej konkurencyjności, problem z bilansem płatniczym 

może być jeszcze poważniejszy, ponieważ sektor wytwórczy nie będzie wtedy w stanie zwiększyć 

eksportu. Nie wszystkie usługi są jednakowo niezbywalne. Usługi oparte na wiedzy, o których 

wspomniałem wcześniej - bankowość, doradztwo, inżynieria itd. - są bardzo zbywalne. Na przykład w 

Wielkiej Brytanii od lat 90. XX wieku eksport usług opartych na wiedzy odegrał kluczową rolę w 

zniwelowaniu luki w bilansie płatniczym pozostawionej przez dezindustrializację (i spadek eksportu 

ropy z Morza Północnego, który umożliwił krajowi - po prostu - przetrwać negatywny bilans płatniczy 

skutków deindustrializacji w latach 80.). Jednak nawet w Wielkiej Brytanii, która jest najbardziej 

zaawansowana w eksporcie tych usług opartych na wiedzy, nadwyżka bilansu płatniczego generowana 

przez te usługi jest znacznie poniżej 4 procent PKB, co wystarcza tylko do pokrycia deficytów 

handlowych kraju. Przy prawdopodobnym wzmocnieniu globalnych regulacji finansowych w 



następstwie światowego kryzysu finansowego z 2008 r. Jest mało prawdopodobne, aby Wielka 

Brytania była w stanie utrzymać ten poziom nadwyżki handlowej w finansach i innych usługach 

opartych na wiedzy w przyszłości. W przypadku Stanów Zjednoczonych, rzekomo innego modelu 

postindustrialnej gospodarki, nadwyżka handlowa usługami opartymi na wiedzy wynosi w 

rzeczywistości mniej niż 1 procent PKB - nie jest to wystarczająco blisko, aby nadrobić deficyty w handlu 

produkcyjnym, które wynoszą około 4 proc. proc. PKB. Stany Zjednoczone były w stanie utrzymać tak 

duży deficyt w handlu przemysłowym tylko dlatego, że mogły zaciągnąć duże pożyczki z zagranicy - 

zdolność, która może się tylko skurczyć w nadchodzących latach, biorąc pod uwagę zmiany w 

gospodarce światowej - a nie dlatego, że sektor usług wkroczył, aby wypełnić lukę, tak jak w przypadku 

Wielkiej Brytanii. Ponadto wątpliwe jest, czy mocne strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w 

zakresie usług opartych na wiedzy mogą zostać utrzymane w czasie. W usługach takich jak inżynieria i 

projektowanie, w których wiedza uzyskana z procesu produkcyjnego jest kluczowa, ciągłe kurczenie się 

bazy przemysłowej doprowadzi do spadku jakości ich produktów (usług) iw konsekwencji utraty 

przychodów z eksportu. Jeśli Wielka Brytania i Stany Zjednoczone - dwa kraje, które mają być 

najbardziej rozwinięte pod względem usług opartych na wiedzy - nie są w stanie w dłuższej 

perspektywie zaspokoić swoich potrzeb w zakresie bilansu płatniczego poprzez eksport tych usług, jest 

bardzo mało prawdopodobne, aby inne kraje mogą. 

Fantazje postindustrialne 

Wierząc, że deindustrializacja jest wynikiem zmiany naszego silnika wzrostu z produkcji na usługi, 

niektórzy argumentowali ,że kraje rozwijające się mogą w dużym stopniu pominąć uprzemysłowienie i 

przejść bezpośrednio do gospodarki usługowej. Ten pogląd stał się bardzo popularny wśród niektórych 

obserwatorów w Indiach, zwłaszcza w związku z rozwojem offshoringu usług. Zapomnij o tych 

wszystkich zanieczyszczających branżach, mówią, dlaczego nie przejść bezpośrednio z rolnictwa do 

usług? Jeśli Chiny są warsztatem świata, argumentuje się, Indie powinny spróbować stać się „urzędem 

świata”. Jednak fantazją jest myślenie, że biedny kraj może rozwijać się głównie w oparciu o sektor 

usług. Jak wskazano wcześniej, sektor wytwórczy charakteryzuje się z natury szybszym wzrostem 

wydajności niż sektor usług. Z pewnością istnieją branże usługowe, które mają potencjał szybkiego 

wzrostu wydajności, w szczególności usługi oparte na wiedzy, o których wspomniałem powyżej. Są to 

jednak działalności usługowe, które służą głównie firmom produkcyjnym, dlatego bardzo trudno jest 

rozwijać te branże bez wcześniejszego zbudowania silnej bazy produkcyjnej. Jeśli od samego początku 

opierasz swój rozwój w dużej mierze na usługach, długoterminowy wzrost wydajności będzie znacznie 

wolniejszy niż wtedy, gdy opierasz go na produkcji. Co więcej, widzieliśmy już, że biorąc pod uwagę, że 

usługi są znacznie mniej zbywalne, kraje specjalizujące się w usługach prawdopodobnie będą miały 

znacznie poważniejsze problemy z bilansem płatniczym niż kraje specjalizujące się w produkcji. Jest to 

wystarczająco złe dla kraju rozwiniętego, w którym problemy z bilansem płatniczym obniżą standard 

życia w dłuższej perspektywie. Jednak jest to bardzo szkodliwe dla kraju rozwijającego się. Chodzi o to, 

że aby się rozwijać, kraj rozwijający się musi importować z zagranicy lepsze technologie (w postaci 

maszyn lub w formie licencjonowania technologii). Dlatego, gdy ma problem z bilansem płatniczym, 

utrudniona jest jego zdolność do unowocześniania, a tym samym rozwoju gospodarki poprzez 

wdrażanie zaawansowanych technologii. Kiedy mówię te negatywne rzeczy o strategiach rozwoju 

gospodarczego opartych na usługach, niektórzy z was mogą powiedzieć: a co z krajami takimi jak 

Szwajcaria i Singapur? Czy nie rozwinęli się w oparciu o usługi? Jednak te gospodarki również nie są 

tym, za co się je podaje. W rzeczywistości są to historie sukcesu producentów. Na przykład wiele osób 

uważa, że Szwajcaria żyje ze skradzionych pieniędzy zdeponowanych w jej bankach przez dyktatorów 

Trzeciego Świata lub ze sprzedaży japońskich dzwonków i zegarów z kukułką i turystów amerykańskich, 

ale w rzeczywistości jest to jedna z najbardziej uprzemysłowionych gospodarek na świecie. Nie widzimy 

wielu szwajcarskich produktów w okolicy, ponieważ kraj ten jest mały (około 7 milionów ludzi), co 



sprawia, że łączna ilość wytwarzanych w Szwajcarii towarów jest raczej niewielka, a jego producenci 

specjalizują się w towarach produkcyjnych, takich jak maszyny i chemia przemysłowa, zamiast dóbr 

konsumpcyjnych, które są bardziej widoczne. Ale w przeliczeniu na mieszkańca Szwajcaria ma 

najwyższą produkcję przemysłową na świecie (może zająć drugie miejsce po Japonii, w zależności od 

roku i danych, które oglądasz). Singapur jest również jedną z pięciu najbardziej uprzemysłowionych 

gospodarek świata (po raz kolejny mierzoną wartością dodaną produkcji na głowę). Resztę pierwszej 

piątki stanowią Finlandia i Szwecja. Rzeczywiście, z wyjątkiem kilku miejsc, takich jak Seszele, które 

mają bardzo małą populację i wyjątkowe zasoby turystyczne (85 000 osób z dochodem około 9 000 

USD na mieszkańca), żaden kraj nie osiągnął do tej pory nawet przyzwoitego (nie mówiąc o wysokim) 

poziomie życia standardowo polegając na usługach i żadna z nich nie zrobi tego w przyszłości. 

Podsumowując, nawet kraje bogate nie stały się jednoznacznie postindustrialne. Chociaż większość 

ludzi w tych krajach nie pracuje już w fabrykach, znaczenie sektora wytwórczego w ich systemach 

produkcyjnych nie spadło zbytnio, jeśli weźmiemy pod uwagę względne efekty cenowe. Ale nawet jeśli 

deindustrializacja niekoniecznie jest symptomem upadku przemysłu (choć często tak jest), ma ona 

negatywne skutki dla długoterminowego wzrostu wydajności i bilansu płatniczego, z którymi trzeba się 

liczyć. Mit, że żyjemy teraz w epoce postindustrialnej, sprawił, że wiele rządów ignoruje negatywne 

konsekwencje dezindustrializacji. Jeśli chodzi o kraje rozwijające się, fantazją jest myślenie, że mogą 

one pominąć uprzemysłowienie i zbudować dobrobyt w oparciu o przemysł usługowy. Większość usług 

charakteryzuje się powolnym wzrostem produktywności, a większość usług charakteryzujących się 

wysokim wzrostem wydajności to usługi, których nie można rozwijać bez silnego sektora 

produkcyjnego. Niska zbywalność usług oznacza, że kraj rozwijający się specjalizujący się w usługach 

będzie miał większy problem z bilansem płatniczym, co dla kraju rozwijającego się oznacza 

ograniczenie jego zdolności do unowocześniania gospodarki. Fantazje postindustrialne są 

wystarczająco złe dla bogatych krajów, ale są pozytywnie niebezpieczne dla krajów rozwijających się. 

10. Stany Zjednoczone nie mają najwyższego poziomu życia na świecie 

Co ci powiedzą? 

Pomimo niedawnych problemów gospodarczych, Stany Zjednoczone nadal cieszą się najwyższym na 

świecie standardem życia. Przy rynkowych kursach wymiany istnieje kilka krajów, które mają wyższy 

dochód na mieszkańca niż USA. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że za tego samego dolara (lub 

jakąkolwiek wspólną walutę wybierzemy) można kupić w USA więcej dóbr i usług niż w innych bogatych 

krajach, to Stany Zjednoczone mają najwyższy standard życia na świecie, z wyjątkiem mini-miasta-

państwa Luksemburg. Dlatego inne kraje starają się naśladować Stany Zjednoczone, ilustrując wyższość 

systemu wolnorynkowego, który Stany Zjednoczone reprezentują najbliżej (jeśli nie doskonale). 

Czego ci nie mówią? 

Przeciętny obywatel USA ma większą kontrolę nad towarami i usługami niż jego odpowiednik w 

jakimkolwiek innym kraju na świecie z wyjątkiem Luksemburga. Jednak biorąc pod uwagę duże 

nierówności w tym kraju, ta średnia jest mniej dokładna w przedstawianiu życia ludzi niż średnie dla 

innych krajów o bardziej wyrównanym rozkładzie dochodów. Wyższe nierówności są również 

przyczyną gorszych wskaźników zdrowotnych i gorszych statystyk przestępczości w USA. Co więcej, za 

ten sam dolar kupuje się więcej rzeczy w USA niż w większości innych bogatych krajów, głównie 

dlatego, że ma tańsze usługi niż w innych porównywalnych krajach, dzięki większej imigracji i gorszym 

warunkom zatrudnienia. Ponadto Amerykanie pracują znacznie dłużej niż Europejczycy. Na 

przepracowaną godzinę ich dowództwo nad towarami i usługami jest mniejsze niż w kilku krajach 

europejskich. Chociaż możemy debatować nad lepszym stylem życia - więcej dóbr materialnych z 

mniejszą ilością czasu wolnego (jak w USA) czy mniej dóbr materialnych z większą ilością wolnego czasu 



(jak w Europie) - to sugeruje, że USA nie mają jednoznacznie wyższego standardu życia niż w 

porównywalnych krajach. 

Drogi nie są wybrukowane złotem 

W latach 1880-1914 prawie 3 miliony Włochów wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. Kiedy 

przybyli, wielu z nich było gorzko rozczarowanych. Ich nowy dom nie był rajem, o którym myśleli, że 

będzie. Mówi się, że wielu z nich pisało do domu, mówiąc: „drogi nie tylko nie są wybrukowane złotem, 

ale w ogóle nie są wybrukowane; w rzeczywistości to my mamy je utorować ”. Ci włoscy imigranci nie 

byli jedynymi, którzy myśleli, że Stany Zjednoczone są miejscem, gdzie spełniają się marzenia. Stany 

Zjednoczone stały się najbogatszym krajem na świecie dopiero około 1900 roku, ale już w początkach 

swojego istnienia silnie trzymały się wyobraźni biednych ludzi w innych krajach. Na początku XIX wieku 

dochód na mieszkańca w Stanach Zjednoczonych był nadal zbliżony do średniej europejskiej i około 50 

procent niższy niż w Wielkiej Brytanii i Holandii. Ale biedni Europejczycy nadal chcieli się tam przenieść, 

ponieważ kraj ten miał prawie nieograniczoną podaż ziemi (no cóż, gdybyś był gotów wypędzić kilku 

rdzennych Amerykanów) i dotkliwy niedobór siły roboczej, co oznaczało trzy lub cztery razy wyższe 

płace niż te w Europa. Co najważniejsze, brak feudalnej spuścizny powodował, że kraj ten posiadał 

znacznie większą mobilność społeczną niż kraje Starego Świata, jak celebrowano w idei 

amerykańskiego snu. Stany Zjednoczone przyciągają nie tylko potencjalnych imigrantów. Zwłaszcza w 

ostatnich kilku dekadach biznesmeni i decydenci na całym świecie chcieli i często próbowali 

naśladować amerykański model gospodarczy. Jego system wolnej przedsiębiorczości, zdaniem 

wielbicieli modelu amerykańskiego, pozwala ludziom konkurować bez ograniczeń i nagradza 

zwycięzców bez ograniczeń narzuconych przez rząd lub przez błędną egalitarną kulturę. Dlatego system 

stwarza wyjątkowo silne zachęty do przedsiębiorczości i innowacji. Swobodny rynek pracy, z łatwym 

zatrudnianiem i zwalnianiem, pozwala jej przedsiębiorstwom być sprawnymi, a tym samym bardziej 

konkurencyjnymi, ponieważ mogą one przesunąć swoich pracowników szybciej niż ich konkurenci, w 

odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe. Ponieważ przedsiębiorcy są bogato wynagradzani, a 

pracownicy muszą się szybko dostosowywać, system powoduje duże nierówności. Jednak jej 

zwolennicy argumentują, że nawet „przegrani” w tej grze chętnie akceptują takie wyniki, ponieważ 

biorąc pod uwagę wysoką mobilność społeczną kraju, ich własnymi dziećmi mógłby być następny 

Thomas Edison, J. P. Morgan czy Bill Gates. Mając takie zachęty do ciężkiej pracy i wykazania się 

pomysłowością, nic dziwnego, że kraj ten był najbogatszym na świecie w ostatnim stuleciu. 

Amerykanie po prostu żyją lepiej. . . 

Właściwie to nie jest do końca prawdą. Stany Zjednoczone nie są już najbogatszym krajem na świecie. 

Obecnie kilka krajów europejskich ma wyższe dochody na mieszkańca. Z danych Banku Światowego 

wynika, że dochód na mieszkańca w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku wyniósł 46 040 dolarów. Było 

siedem krajów o wyższym dochodzie na mieszkańca wyrażonym w dolarach amerykańskich - 

począwszy od Norwegii (76 450 USD) na szczycie, poprzez Luksemburg, Szwajcarię, Danię, Islandię, 

Irlandię, a skończywszy na Szwecji (46 060 USD). Pomijając dwa mini-państwa: Islandię (311 000 

mieszkańców) i Luksemburg (480 000 mieszkańców), daje to USA dopiero szóste miejsce na liście 

najbogatszych krajów świata. Ale niektórzy z was mogą powiedzieć, że to nie może być prawda. Kiedy 

jedziesz do USA, po prostu widzisz, że tamtejsi ludzie żyją lepiej niż Norwegowie czy Szwajcarzy. 

Jednym z powodów, dla których odnosimy takie wrażenie, jest to, że Stany Zjednoczone są znacznie 

bardziej nierówne niż kraje europejskie i dlatego wydają się bardziej zamożne dla zagranicznych gości 

niż w rzeczywistości - zagraniczni goście w jakimkolwiek kraju rzadko mogą zobaczyć ubogie części, 

których USA mają dużo więcej niż Europa. Ale nawet ignorując ten czynnik nierówności, jest dobry 

powód, dla którego większość ludzi uważa, że Stany Zjednoczone mają wyższy standard życia niż kraje 

europejskie. Być może zapłaciłeś 35 franków szwajcarskich lub 35 USD za 5-milową (lub 8-kilometrową) 



jazdę taksówką w Genewie, podczas gdy podobna jazda w Bostonie kosztowałaby Cię około 15 USD. W 

Oslo mogłeś zapłacić 550 koron, czyli 100 $, za obiad, który nie mógł być większy niż 50 $ lub 275 koron 

w St Louis. Byłoby inaczej, gdybyś podczas wakacji wymienił dolary na bahty tajskie lub peso 

meksykańskie. Mając szósty masaż pleców w tygodniu lub zamawiając trzecią margaritę przed 

obiadem, czułbyś się tak, jakby twoje 100 $ zostało rozciągnięte na 200 $, a nawet 300 $ (a może to był 

alkohol?). Jeśli rynkowe kursy walut dokładnie odzwierciedlały różnice w poziomie życia między 

krajami, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Dlaczego istnieją tak ogromne różnice między rzeczami, 

które można kupić w różnych krajach za te same kwoty? Takie różnice istnieją głównie dlatego, że 

rynkowe kursy walut są w dużej mierze zdeterminowane przez podaż i popyt na towary i usługi będące 

przedmiotem handlu międzynarodowego (chociaż w krótkim okresie spekulacje walutowe mogą 

wpływać na rynkowe kursy walutowe), podczas gdy to, jaką sumę pieniędzy można kupić w danym 

kraju, jest określane przez ceny wszystkich towarów i usług, a nie tylko tych, które są przedmiotem 

międzynarodowego handlu. Najważniejsze wśród rzeczy niepodlegających wymianie handlowej są 

usługi pracy między osobami, takie jak prowadzenie taksówek i serwowanie posiłków w restauracjach. 

Handel takimi usługami wymaga migracji międzynarodowej, ale to poważna sprawa ,ograniczona przez 

kontrolę imigracyjną, więc ceny takich usług w końcu są bardzo różne w poszczególnych krajach. 

Innymi słowy, takie rzeczy, jak przejazdy taksówką i posiłki są drogie w krajach takich jak Szwajcaria i 

Norwegia, ponieważ mają drogich pracowników. Są tanie w krajach zatrudniających tanich 

pracowników, takich jak Meksyk i Tajlandia. Jeśli chodzi o rzeczy będące przedmiotem handlu 

międzynarodowego, takie jak telewizory lub telefony komórkowe, ich ceny są zasadniczo takie same 

we wszystkich krajach, bogatych i biednych. Aby uwzględnić zróżnicowane ceny towarów i usług 

niepodlegających wymianie handlowej w różnych krajach, ekonomiści wpadli na pomysł 

„międzynarodowego dolara”. Opierając się na pojęciu parytetu siły nabywczej (PPP) - czyli złagodzenia 

wartości waluty w zależności od tego, jaką część wspólnego koszyka konsumpcji może ona kupić w 

różnych krajach - ta fikcyjna waluta pozwala nam przeliczyć dochody różnych krajów na wspólna miara 

standardów życia. W wyniku przeliczenia dochodów różnych krajów na międzynarodowy dolar 

dochody krajów bogatych są zwykle niższe niż ich dochody po kursach rynkowych, podczas gdy 

dochody krajów biednych stają się wyższe. Dzieje się tak, ponieważ wiele z tego, co konsumujemy, to 

usługi, które w bogatych krajach są znacznie droższe. W niektórych przypadkach różnica między 

dochodem z rynkowego kursu wymiany a dochodem z PPP nie jest duża. Według danych Banku 

Światowego dochód z kursów wymiany walut USA wyniósł w 2007 r. 46 040 USD, podczas gdy dochód 

z PPP był mniej więcej taki sam, jak 45 850 USD. W przypadku Niemiec różnica między nimi była większa 

i wyniosła 38 860 USD w porównaniu z 33 820 USD (15-procentowa różnica, że tak powiem, chociaż 

nie możemy tak naprawdę porównać tych dwóch liczb bezpośrednio). W przypadku Danii różnica ta 

wyniosła prawie 50 proc. (54910 USD vs 36 740 USD). Z kolei dochód Chin w 2007 r. Podwoił się, z 2360 

USD do 5370 USD, a Indii prawie trzykrotnie, z 950 USD do 2740 USD, obliczony według PPP. Otóż 

obliczenie kursu wymiany każdej waluty z (fikcyjnym) międzynarodowym dolarem nie jest prostą 

sprawą, nie tylko dlatego, że musimy założyć, że wszystkie kraje konsumują ten sam koszyk dóbr i usług, 

co oczywiście nie ma miejsca. To sprawia, że dochody PPP są niezwykle wrażliwe na stosowane 

metodologie i dane. Na przykład, gdy Bank Światowy zmienił swoją metodę szacowania dochodów PPP 

w 2007 r., dochód w Chinach na mieszkańca w ramach PPP spadł o 44% (z 7740 USD do 5370 USD), a 

Singapur wzrósł o 53% (z 31 710 USD do 48 520 USD) w ciągu nocy. Pomimo tych ograniczeń dochód 

kraju w dolarach międzynarodowych prawdopodobnie daje nam lepsze wyobrażenie o jego poziomie 

życia niż dochód w dolarach po rynkowym kursie wymiany. A jeśli policzymy dochody różnych krajów 

w dolarach międzynarodowych, Stany Zjednoczone (prawie) wracają na szczyt świata. Zależy to od 

szacunków, ale Luksemburg jest jedynym krajem, który we wszystkich szacunkach ma wyższy dochód 

w ramach PPP na mieszkańca niż USA. Tak więc, dopóki odłożymy na bok małe miasto-państwo 

Luksemburg, w którym mieszka mniej niż pół miliona mieszkańców, przeciętny obywatel Stanów 



Zjednoczonych może za swoje dochody kupić największą ilość towarów i usług na świecie. Czy to 

pozwala nam stwierdzić, że Stany Zjednoczone mają najwyższy standard życia na świecie? Być może. 

Ale jest kilka rzeczy, które musimy rozważyć, zanim przejdziemy do tego wniosku.  

. . . czy oni? 

Po pierwsze, posiadanie wyższego średniego dochodu niż w innych krajach niekoniecznie oznacza, że 

wszyscy obywatele USA żyją lepiej niż ich zagraniczni odpowiednicy. To, czy tak jest, zależy od podziału 

dochodu. Oczywiście w żadnym kraju średni dochód nie daje właściwego obrazu życia ludzi, ale w kraju 

o większych nierównościach może być szczególnie mylący. Biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone 

mają zdecydowanie najbardziej nierównomierny rozkład dochodów wśród bogatych krajów, możemy 

spokojnie przypuszczać, że dochód na mieszkańca w USA zawyża rzeczywisty poziom życia większej 

liczby ich obywateli niż w innych krajach. I to przypuszczenie jest pośrednio poparte innymi 

wskaźnikami poziomu życia. Na przykład, pomimo posiadania najwyższego średniego dochodu według 

PPP, Stany Zjednoczone zajmują dopiero około trzydziestą pozycję na świecie pod względem statystyk 

zdrowotnych, takich jak oczekiwana długość życia i śmiertelność niemowląt (OK, przyczynia się do tego 

nieefektywność amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej, ale nie wchodźmy w to ). Znacznie wyższy 

wskaźnik przestępczości niż w Europie czy Japonii – w przeliczeniu na mieszkańca w Stanach 

Zjednoczonych przebywa w więzieniach osiem razy więcej osób niż w Europie i dwanaście razy więcej 

niż w Japonii - pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych jest znacznie większa podklasa. Po drugie, sam 

fakt, że jego dochód w ramach PPP jest mniej więcej taki sam, jak dochód z rynkowego kursu wymiany, 

jest dowodem na to, że wyższy średni poziom życia w Stanach Zjednoczonych opiera się na ubóstwie 

wielu osób. Co mam przez to na myśli? Jak wspomniałem wcześniej, jest to normalne, że dochód z PPP 

bogatego kraju jest niższy, czasem znacznie niższy, niż dochód z rynkowego kursu wymiany, ponieważ 

kraj ten ma drogich pracowników usługowych. Jednak tak się nie dzieje w USA, ponieważ w 

przeciwieństwie do innych bogatych krajów mają one tanich pracowników usługowych. Przede 

wszystkim jest duży napływ imigrantów o niskich zarobkach z biednych krajów, wielu z nich 

nielegalnych, co czyni ich jeszcze tańszymi. 

Co więcej, nawet rodzimi pracownicy mają znacznie słabsze pozycje rezerwowe w USA niż w krajach 

europejskich o porównywalnym poziomie dochodów. Ponieważ mają znacznie mniejsze 

bezpieczeństwo pracy i słabsze wsparcie socjalne, pracownicy w USA, zwłaszcza niezrzeszeni w 

przemyśle usługowym, pracują za niższe płace i na gorszych warunkach niż ich europejscy koledzy. 

Dlatego takie rzeczy, jak przejażdżki taksówką i posiłki w restauracjach są o wiele tańsze w Stanach 

Zjednoczonych niż w innych bogatych krajach. To jest świetne, gdy jesteś klientem, ale nie jeśli jesteś 

taksówkarzem lub kelnerką. Innymi słowy, wyższą siłę nabywczą średniego dochodu w USA kupuje się 

za cenę niższych dochodów i gorszych warunków pracy dla wielu obywateli USA. Wreszcie, porównując 

standardy życia w różnych krajach, nie powinniśmy ignorować różnic w godzinach pracy. Nawet jeśli 

ktoś zarabia 50 procent więcej pieniędzy niż ja, nie można powiedzieć, że ma wyższy standard życia niż 

ja, jeśli ta osoba musi pracować dwukrotną liczbę godzin, które robię. To samo dotyczy Stanów 

Zjednoczonych. Amerykanie, jak przystoi na ich reputację pracoholizmu, pracują dłużej niż obywatele 

jakiegokolwiek innego kraju, którego dochód na mieszkańca przekraczał 30 000 dolarów według 

rynkowego kursu wymiany w 2007 r.). Amerykanie pracują o 10 procent dłużej niż większość 

Europejczyków i około 30 procent dłużej niż Holendrzy i Norwegowie. Według obliczeń islandzkiego 

ekonomisty Thorvaldura Gylfasona, pod względem dochodu (w ujęciu PPP) na godzinę pracy w 2005 r. 

Stany Zjednoczone zajęły dopiero ósme miejsce - po Luksemburgu, Norwegii, Francji (tak, Francji, tym 

kraju leżaków), Irlandii. , Belgii, Austrii i Holandii - i były bardzo blisko obserwowane przez Niemcy.1 

Innymi słowy, na jednostkę wysiłku Amerykanie nie uzyskują tak wysokiego standardu życia jak ich 

odpowiednicy w konkurencyjnych krajach. Niższą produktywność nadrabiają znacznie dłuższymi 



godzinami pracy. Teraz jest całkiem rozsądne, aby ktoś argumentował, że chce pracować dłużej, jeśli 

jest to konieczne, aby mieć wyższe dochody - wolałaby mieć inny telewizor niż tydzień więcej wakacji. 

A kim ja jestem lub kimkolwiek innym, żeby powiedzieć, że ta osoba źle przyjęła priorytet? Jednak nadal 

uzasadnione jest pytanie, czy ludzie, którzy pracują dłużej, nawet przy bardzo wysokich dochodach, 

postępują właściwie. Większość ludzi zgodziłaby się, że przy niskim poziomie dochodów wzrost 

dochodu prawdopodobnie poprawi jakość życia, nawet jeśli oznacza to dłuższe godziny pracy. Na tym 

poziomie, nawet jeśli musisz pracować dłużej w swojej fabryce, wyższy dochód prawdopodobnie 

przyniesie wyższą ogólną jakość życia, poprawiając twoje zdrowie (poprzez lepszą żywność, 

ogrzewanie, higienę i opiekę zdrowotną) oraz zmniejszając fizyczne wymagania prace domowe 

(poprzez więcej urządzeń gospodarstwa domowego, wodociągową, gazową i elektryczną - patrz 

Sprawa 4). Jednak powyżej pewnego poziomu dochodu relatywna wartość zużycia materiałów w 

stosunku do czasu wolnego maleje, więc uzyskanie wyższych dochodów kosztem dłuższej pracy może 

obniżyć jakość życia. Co ważniejsze, fakt, że obywatele danego kraju pracują dłużej niż inni w 

porównywalnych krajach, niekoniecznie oznacza, że lubią pracować dłużej. Mogą być zmuszeni do 

długich godzin pracy, nawet jeśli faktycznie chcą wyjechać na dłuższe wakacje. Jak wskazałem powyżej, 

na to, jak długo dana osoba pracuje, wpływają nie tylko jej własne preferencje dotyczące równowagi 

między pracą a czasem wolnym, ale także kwestie takie jak świadczenia socjalne, ochrona praw 

pracowniczych i siła związkowa. Jednostki muszą przyjmować te rzeczy jako dane, ale narody mają nad 

nimi wybór. Mogą przepisać prawo pracy, wzmocnić państwo opiekuńcze i wprowadzić inne zmiany w 

polityce, aby zmniejszyć potrzebę pracy przez wiele godzin. Wiele wsparcia dla modelu 

amerykańskiego opierało się na „fakcie”, że Stany Zjednoczone mają najwyższy standard życia na 

świecie. Chociaż nie ma wątpliwości, że Stany Zjednoczone mają jeden z najwyższych standardów życia 

na świecie, ich rzekoma wyższość wygląda znacznie słabiej, gdy mamy szerszą koncepcję poziomu życia 

niż to, co można kupić za średni dochód danego kraju. Wyższe nierówności w Stanach Zjednoczonych 

oznaczają, że ich średni dochód w mniejszym stopniu odzwierciedla poziom życia ich obywateli niż w 

innych krajach. Znajduje to odzwierciedlenie we wskaźnikach, takich jak zdrowie i przestępczość, w 

przypadku których Stany Zjednoczone wypadają znacznie gorzej niż porównywalne kraje. Wyższa siła 

nabywcza obywateli USA (w porównaniu z obywatelami innych bogatych krajów) wynika w dużej 

mierze z biedy i niepewności wielu ich współobywateli, zwłaszcza w branżach usługowych. Amerykanie 

również pracują znacznie dłużej niż ich odpowiednicy w konkurencyjnych krajach. Dochód na godzinę 

pracy w USA jest niższy niż w kilku krajach europejskich, nawet jeśli chodzi o siłę nabywczą. Dyskusyjne 

jest, że można to określić jako wyższy standard życia. Nie ma prostego sposobu na porównanie 

standardów życia w różnych krajach. Dochód na mieszkańca, zwłaszcza pod względem siły nabywczej, 

jest prawdopodobnie najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem. Jednak skupiając się tylko na tym, ile 

dóbr i usług można kupić za nasze dochody, pomijamy wiele innych rzeczy, które stanowią elementy `` 

dobrego życia '', takich jak ilość dobrej jakości czasu wolnego, bezpieczeństwo pracy, wolność od 

przestępstw, dostęp do opieki zdrowotnej, opieki społecznej i tak dalej. Podczas gdy różne osoby i kraje 

zdecydowanie mają różne poglądy na temat tego, jak porównać te wskaźniki ze sobą i z danymi 

dotyczącymi dochodów, nie należy ignorować wymiarów niezwiązanych z dochodami, jeśli mamy 

budować społeczeństwa, w których ludzie naprawdę „dobrze żyją”. 

11.Afryka nie jest skazana na niedorozwój 

Co ci powiedzą? 

Afryka jest skazana na niedorozwój. Ma zły klimat, co prowadzi do poważnych problemów związanych 

z chorobami tropikalnymi. Ma kiepską geografię, a wiele jej krajów jest pozbawionych dostępu do 

morza i otoczonych przez kraje, których małe rynki oferują ograniczone możliwości eksportowe i 

których gwałtowne konflikty przenoszą się na kraje sąsiednie. Ma zbyt wiele zasobów naturalnych, 



przez co jego mieszkańcy są leniwi, skorumpowani i podatni na konflikty. Narody afrykańskie są 

podzielone etnicznie, co utrudnia zarządzanie nimi i sprawia, że są bardziej narażone na gwałtowne 

konflikty. Mają słabe instytucje, które nie chronią dobrze inwestorów. Ich kultura jest zła - ludzie nie 

pracują ciężko, nie oszczędzają i nie potrafią ze sobą współpracować. Wszystkie te utrudnienia 

strukturalne wyjaśniają, dlaczego, w przeciwieństwie do innych regionów świata, kontynent nie 

rozwinął się nawet po wdrożeniu znaczącej liberalizacji rynku od lat osiemdziesiątych XX wieku. Nie ma 

innego wyjścia dla Afryki niż wsparcie zagranicznej pomocy. 

Czego ci nie mówią? 

Afryka nie zawsze była w stagnacji. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, kiedy wszystkie 

domniemane strukturalne przeszkody we wzroście były obecne i często bardziej wiążące, w 

rzeczywistości odnotowano przyzwoite wyniki wzrostu. Co więcej, wszystkie strukturalne utrudnienia, 

które mają powstrzymać Afrykę, występują w większości dzisiejszych bogatych krajów - zły klimat 

(arktyczny i tropikalny), brak dostępu do morza, bogate zasoby naturalne, podziały etniczne, biedne 

instytucje i zła kultura. Te warunki strukturalne wydają się stanowić przeszkodę w rozwoju w Afryce 

tylko dlatego, że jej kraje nie mają jeszcze technologii, instytucji i umiejętności organizacyjnych 

niezbędnych do radzenia sobie z ich negatywnymi konsekwencjami. Prawdziwą przyczyną stagnacji w 

Afryce w ostatnich trzech dekadach jest polityka wolnorynkowa, którą kontynent był zmuszony 

wdrażać w tym okresie. W przeciwieństwie do historii czy geografii, zasady można zmienić. Afryka nie 

jest skazana na niedorozwój. 

Świat według Sarah Palin. . . czy to było The Rescuers? 

Sarah Palin, republikańska kandydatka na wiceprezydenta w wyborach w USA w 2008 r., podobno 

myślała, że Afryka jest raczej krajem niż kontynentem. Wiele osób zastanawiało się, skąd wziął się ten 

pomysł, ale myślę, że znam odpowiedź. Pochodził z animacji Disneya The Rescuers z 1977 roku. The 

Rescuers opowiada o grupie myszy zwanej Towarzystwem Pomocy Ratunkowej, która jeździ po całym 

świecie, pomagając zwierzętom w kłopotach. W jednej scenie odbywa się międzynarodowy kongres 

towarzystwa, z delegatami myszy z różnych krajów w tradycyjnych strojach i odpowiednich akcentach 

(jeśli zdarzy się, że przemówią). Jest tam francuska mysz w berecie, niemiecka mysz w posępnej 

niebieskiej sukience i turecka mysz w jego fezie. Jest też mysz w futrzanej czapce i brodzie 

reprezentująca Łotwę i samica myszy reprezentująca, no, Afrykę. Być może Disney nie myślał 

dosłownie, że Afryka jest krajem, ale przydzielając po jednym delegacie do kraju z 2,2 milionami ludzi 

i na kontynent liczący ponad 900 milionów ludzi i prawie sześćdziesiąt krajów (dokładna liczba zależy 

od tego, czy rozpoznajesz takie podmioty Somaliland i Sahara Zachodnia jako kraje) opowiada o swoim 

spojrzeniu na Afrykę. Podobnie jak Disney, wielu ludzi postrzega Afrykę jako bezkształtną masę krajów 

cierpiących z powodu tych samych upałów, chorób tropikalnych, ogromnej biedy, wojny domowej i 

korupcji. Chociaż powinniśmy uważać, aby nie grupować wszystkich krajów afrykańskich razem, nie 

można zaprzeczyć, że większość krajów afrykańskich jest bardzo biednych - zwłaszcza jeśli ograniczymy 

nasze zainteresowania do Afryki Subsaharyjskiej (lub Afryki `` czarnej ''), która jest tak naprawdę tym, 

co większość ludzi kiedy mówią o Afryce. Według Banku Światowego średni dochód na mieszkańca 

Afryki Subsaharyjskiej oszacowano na 952 USD w 2007 r. To nieco więcej niż 880 USD w Azji 

Południowej (Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Indie, Malediwy, Nepal, Pakistan i Sri Lanka). Lanka), ale 

niższa niż w jakimkolwiek innym regionie świata. Co więcej, wiele osób mówi o „tragedii wzrostu” 

Afryki. W przeciwieństwie do Azji Południowej, której tempo wzrostu przyspieszyło od lat 80. XX wieku, 

Afryka wydaje się cierpieć z powodu ̀ ` chronicznego niepowodzenia wzrostu gospodarczego ''.  Dochód 

na mieszkańca Afryki Subsaharyjskiej jest obecnie mniej więcej taki sam, jak w 1980 r. Jeszcze bardziej 

niepokojący jest fakt, że ten brak wzrostu wydaje się wynikać nie głównie ze złych wyborów 

politycznych (w końcu, podobnie jak wiele innych krajów rozwijających się, kraje regionu wdrażają 



reformy wolnorynkowe od lat 80. XX wieku), ale głównie z powodu utrudnienia, które zostały im 

przekazane przez naturę i historię, a zatem niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe, do zmiany. Lista 

domniemanych „strukturalnych” utrudnień, które powstrzymują Afrykę, jest imponująca. Po pierwsze, 

wszystkie te warunki określa natura - klimat, geografia i zasoby naturalne. Znajdując się zbyt blisko 

równika, panuje tam szalejące choroby tropikalne, takie jak malaria, które zmniejszają wydajność 

pracowników i podnoszą koszty opieki zdrowotnej. Wiele krajów afrykańskich, które nie mają dostępu 

do morza, ma trudności z integracją z globalną gospodarką. Znajdują się w „złych sąsiedztwach” w tym 

sensie, że otaczają ich inne biedne kraje, które mają małe rynki (co ogranicza ich możliwości handlowe) 

i często prowadzą do gwałtownych konfliktów (które często przenoszą się na kraje sąsiednie). Kraje 

afrykańskie mają również zostać „przeklęte” przez obfite zasoby naturalne. Mówi się, że obfitość 

zasobów sprawia, że Afrykanie są leniwi - ponieważ `` mogą leżeć pod drzewem kokosowym i czekać, 

aż orzech kokosowy spadnie '', jak głosi popularne wyrażenie tego pomysłu (chociaż ci, którzy mówią, 

że oczywiście tego nie próbowali; ryzykujesz rozbicie głowy). „Niezarobione” bogactwo zasobów ma 

również zachęcać do korupcji i gwałtownych konfliktów o łupy. Sukcesy gospodarcze ubogich w zasoby 

krajów Azji Wschodniej, takich jak Japonia i Korea, są często wymieniane jako przypadki „odwróconego 

przekleństwa zasobów”. Nie tylko przyroda, ale także historia Afryki ma ją powstrzymywać. Narody 

afrykańskie są zbyt zróżnicowane etnicznie, co powoduje, że ludzie są wobec siebie nieufni, a tym 

samym transakcje rynkowe są kosztowne. Twierdzi się, że różnorodność etniczna może sprzyjać 

gwałtownym konfliktom, zwłaszcza jeśli istnieje kilka równie silnych grup (zamiast wielu małych grup, 

które są trudniejsze do zorganizowania). Uważa się, że historia kolonializmu doprowadziła do 

powstania instytucji niskiej jakości w większości krajów afrykańskich, ponieważ kolonizatorzy nie 

chcieli osiedlać się w krajach, w których występuje zbyt wiele chorób tropikalnych (więc istnieje 

interakcja między klimatem a instytucjami), a zatem zainstalowali tylko minimalne instytucje 

potrzebne do wydobycia surowców, a nie do rozwoju lokalnej gospodarki.  

Niektórzy nawet twierdzą, że kultura afrykańska szkodzi rozwojowi gospodarczemu - Afrykanie nie 

pracują ciężko, nie planują przyszłości i nie mogą ze sobą współpracować. Biorąc to wszystko pod 

uwagę, przyszłe perspektywy Afryki wydają się ponure. W przypadku niektórych z tych strukturalnych 

utrudnień każde rozwiązanie wydaje się nieosiągalne lub nie do przyjęcia. Jeśli brak dostępu do morza, 

przebywanie zbyt blisko równika i przebywanie w złym sąsiedztwie powstrzymuje Ugandę, co powinien 

zrobić? Fizyczne przeniesienie kraju nie wchodzi w grę, więc jedyną możliwą odpowiedzią jest 

kolonializm - to znaczy, że Uganda powinna zaatakować, powiedzmy, Norwegię i przenieść wszystkich 

Norwegów do Ugandy. Jeśli posiadanie zbyt wielu grup etnicznych jest szkodliwe dla rozwoju, czy 

Tanzania, która ma jedną z największych różnorodności etnicznych na świecie, powinna pozwolić sobie 

na czystki etniczne? Jeśli zbyt wiele zasobów naturalnych hamuje wzrost, czy Demokratyczna Republika 

Konga powinna próbować sprzedać część swojej ziemi ze złożami mineralnymi, powiedzmy, 

Tajwanowi, aby mogła przekazać przekleństwo zasobów naturalnych komuś innemu? Co powinien 

zrobić Mozambik, jeśli jego historia kolonialna pozostawiła go ze złymi instytucjami? Czy powinien 

wymyślić wehikuł czasu i naprawić tę historię? Jeśli kultura Kamerunu jest niekorzystna dla rozwoju 

gospodarczego, czy powinien rozpocząć jakiś program masowego prania mózgu, czy też umieścić ludzi 

w jakimś obozie reedukacyjnym, tak jak to zrobili Czerwoni Khmerzy w Kambodży? Wszystkie te 

wnioski polityczne są albo fizycznie niemożliwe (przeniesienie kraju, wynalezienie wehikułu czasu), 

albo politycznie i moralnie nie do przyjęcia (inwazja na inny kraj, czystki etniczne, obozy reedukacyjne). 

Dlatego ci, którzy wierzą w siłę tych strukturalnych utrudnień, ale uważają te skrajne rozwiązania za 

niedopuszczalne, argumentują, że kraje afrykańskie powinny otrzymać pewnego rodzaju stały ̀ ` zasiłek 

inwalidzki '' poprzez pomoc zagraniczną i dodatkową pomoc w handlu międzynarodowym (np. Kraje 

bogate obniżające ochrona rolna tylko dla krajów afrykańskich - i innych podobnie biednych i 

strukturalnie mniej uprzywilejowanych krajów). Ale czy istnieje inny sposób na przyszły rozwój Afryki 



poza akceptacją jej losu lub poleganiem na pomocy z zewnątrz? Czy kraje afrykańskie nie mają nadziei, 

że staną na własnych nogach? 

Afrykańska tragedia wzrostu? 

Jedno pytanie, które musimy zadać, zanim spróbujemy wyjaśnić tragedię wzrostu w Afryce i zbadać 

możliwe sposoby jej przezwyciężenia, to czy rzeczywiście taka tragedia ma miejsce. Odpowiedź brzmi 

„nie”. Brak wzrostu w regionie nie był chroniczny. W latach 60. i 70. dochód na mieszkańca w Afryce 

Subsaharyjskiej rósł w przyzwoitym tempie. Przy około 1,6 procent, nie było to nawet bliskie 

„cudownego” tempa wzrostu w Azji Wschodniej (5-6 procent) ani nawet w Ameryce Łacińskiej (około 

3 procent) w tym okresie. Jednak nie jest to tempo wzrostu, które należy wąchać. Wypada on 

korzystnie w porównaniu ze stopami wynoszącymi 1-1,5% osiągniętymi przez dzisiejsze bogate kraje 

podczas ich „rewolucji przemysłowej” (mniej więcej 1820–1913). Fakt, że Afryka rozwijała się w 

przyzwoitym tempie przed latami osiemdziesiątymi XX wieku, sugeruje, że czynniki „strukturalne” nie 

mogą być głównym wyjaśnieniem (a właściwie niedawnego) niepowodzenia w rozwoju regionu. Gdyby 

tak było, afrykański wzrost powinien zawsze nie istnieć. Nie jest tak, że kraje afrykańskie nagle 

przeniosły się do tropików lub jakaś aktywność sejsmiczna spowodowała nagle, że niektóre z nich nie 

miały dostępu do morza. Gdyby czynniki strukturalne były tak istotne, wzrost gospodarczy w Afryce 

powinien był z czasem przyspieszyć, ponieważ przynajmniej część z nich zostałaby osłabiona lub 

wyeliminowana. Na przykład słabe instytucje pozostawione przez kolonistów mogły zostać porzucone 

lub ulepszone. Nawet różnorodność etniczna mogła zostać ograniczona obowiązkowa edukacja, służba 

wojskowa i środki masowego przekazu, w ten sam sposób, w jaki Francja zdołała zmienić „chłopów we 

Francuzów”, jak głosi tytuł klasycznej książki amerykańskiego historyka Eugena Webera z 1976 roku. 

Jednak tak się nie stało - od lat osiemdziesiątych XX wieku wzrost w Afryce nagle załamał się. Tak więc, 

jeśli czynniki strukturalne istniały od zawsze i jeśli ich wpływ z czasem zmniejszyłby się, czynniki te nie 

mogą wyjaśniać, dlaczego Afryka rosła w przyzwoitym tempie w latach 60. i 70., a potem nagle 

przestała rosnąć. Nagłe załamanie wzrostu musi być wyjaśnione przez coś, co wydarzyło się około roku 

1980. Głównym podejrzanym jest dramatyczna zmiana kierunku polityki w tamtym czasie. Od późnych 

lat 70. (począwszy od Senegalu w 1979 r.) Kraje Afryki Subsaharyjskiej były zmuszone do przyjęcia 

polityki wolnorynkowej, wolnorynkowej poprzez warunki narzucone przez tzw. Strukturalne Programy 

Dostosowania (SAP) Banku Światowego i MFW (i bogate kraje, które ostatecznie je kontrolują). W 

przeciwieństwie do powszechnej opinii, polityki te nie są dobre dla rozwoju gospodarczego. Nagłe 

wystawienie niedojrzałych producentów na międzynarodową konkurencję doprowadziło do upadku 

tych małych sektorów przemysłu, które te kraje zdołały zbudować w latach sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych. W związku z tym kraje afrykańskie, zmuszone z powrotem polegać na eksporcie 

podstawowych surowców, takich jak kakao, kawa i miedź, nadal cierpią z powodu gwałtownych wahań 

cen i stagnacji technologii produkcji, które charakteryzują większość takich towarów. Ponadto, gdy SAP 

zażądał szybkiego wzrostu eksportu, kraje afrykańskie, posiadające możliwości technologiczne jedynie 

w ograniczonym zakresie działalności, próbowały eksportować podobne produkty - czy to tradycyjne 

produkty, takie jak kawa i kakao, czy nowe produkty, takie jak kwiaty cięte. . Rezultatem był często 

załamanie cen tych towarów z powodu dużego wzrostu ich dostaw, co czasami oznaczało, że kraje te 

eksportowały więcej ilościowo, ale zarabiały mniej na przychodach. Presja wywierana na rządy, by 

zbilansowały swoje budżety, doprowadziła do cięć wydatków, których skutki są powolne, np. na 

infrastrukturę. Jednak z biegiem czasu pogarszająca się jakość infrastruktury jeszcze bardziej 

niekorzystnie wpłynęła na producentów afrykańskich, przez co ich „niedogodności geograficzne” stają 

się jeszcze większe. Rezultatem SAP - i ich różnych późniejszych wcieleń, w tym dzisiejszych PRSP 

(dokumentów strategicznych redukcji ubóstwa) - była stagnacja gospodarki, która nie rozwijała się (w 

przeliczeniu na mieszkańca) od trzech dekad. W latach 80. i 90. dochód na mieszkańca w Afryce 

Subsaharyjskiej spadał w tempie 0,7% rocznie. Region zaczął się ostatecznie rozwijać w pierwszej 



dekadzie XXI wieku, ale skurczenie się ostatnich dwóch dekad oznaczało, że średnia roczna stopa 

wzrostu dochodu na mieszkańca w Afryce Subsaharyjskiej w latach 1980-2009 wynosiła 0,2%. Tak więc, 

po prawie trzydziestu latach stosowania „lepszych” (czyli wolnorynkowych) polityk, jego dochód na 

mieszkańca jest w zasadzie na tym samym poziomie, co w 1980 r. Tak zwane czynniki strukturalne są 

więc tak naprawdę kozłami ofiarnymi wyrzuconymi z kraju. ekonomistów wolnorynkowych. Widząc, 

że ich ulubiona polityka nie przynosi dobrych wyników, musieli znaleźć inne wyjaśnienia stagnacji w 

Afryce (lub cofnięcia się, jeśli nie liczyć ostatnich kilku lat gwałtownego wzrostu spowodowanego 

boomem towarowym, który dobiegł końca). Było dla nich nie do pomyślenia, że taka „właściwa” 

polityka może zawieść  . To nie przypadek, że czynniki strukturalne były wymieniane jako główne 

wyjaśnienia słabych wyników gospodarczych Afryki dopiero po zaniku wzrostu we wczesnych latach 

osiemdziesiątych. 

Czy Afryka może zmienić swoją geografię i historię? 

Wskazywanie, że wspomniane zmienne strukturalne zostały powołane w celu uchronienia ekonomii 

wolnorynkowej przed kompromitacją, nie oznacza, że są one nieistotne. Wiele z przedstawionych teorii 

dotyczących wpływu określonej zmiennej strukturalnej na wynik gospodarczy ma sens. Zły klimat może 

hamować rozwój. Otaczanie się biednymi i skonfliktowanymi krajami ogranicza możliwości eksportowe 

i zwiększa prawdopodobieństwo transgranicznego rozprzestrzeniania się konfliktów. Różnorodność 

etniczna lub bonanza zasobów mogą generować przewrotną dynamikę polityczną. Jednak te wyniki nie 

są nieuniknione. Po pierwsze, istnieje wiele różnych sposobów, w jakie te czynniki strukturalne mogą 

się rozegrać. Na przykład obfite zasoby naturalne mogą powodować niekorzystne skutki, ale mogą 

również promować rozwój. Gdyby tak nie było, nie uważalibyśmy słabych wyników krajów bogatych w 

zasoby za perwersyjne w pierwszej kolejności. Zasoby naturalne pozwalają biednym krajom zarabiać 

na zagranicznych wymianach, za pomocą których mogą kupować zaawansowane technologie. 

Powiedzenie, że te zasoby są przekleństwem, jest jak stwierdzenie, że wszystkie dzieci urodzone w 

bogatej rodzinie poniosą porażkę w życiu, ponieważ zostaną zepsute przez odziedziczone bogactwo. 

Niektórzy robią to właśnie z tego powodu, ale jest wielu innych, którzy wykorzystują swoje dziedzictwo 

i odnoszą jeszcze większe sukcesy niż ich rodzice. Fakt, że czynnik jest strukturalny (to znaczy jest dany 

przez naturę lub historię), nie oznacza, że wynik jego wpływu jest z góry określony. Rzeczywiście, o 

tym, że wszystkie te utrudnienia strukturalne nie są nie do pokonania, świadczy fakt, że większość 

dzisiejszych bogatych krajów rozwinęło się pomimo podobnych trudności. Najpierw przyjrzyjmy się 

klimatowi. Klimat tropikalny ma spowalniać wzrost gospodarczy, tworząc obciążenia zdrowotne z 

powodu chorób tropikalnych, zwłaszcza malarii. To straszny problem, ale do przezwyciężenia. Wiele z 

dzisiejszych bogatych krajów miało malarię i inne tropikalne choroby, przynajmniej latem - nie tylko 

Singapur, który jest w środku tropików, ale także południowe Włochy, południowe Stany Zjednoczone, 

Korea Południowa i Japonia. Choroby te nie mają już większego znaczenia tylko dlatego, że dzięki 

rozwojowi gospodarczemu kraje te mają lepsze warunki sanitarne (co znacznie zmniejszyło częstość 

ich występowania) i lepsze zaplecze medyczne. Poważniejsza krytyka argumentu klimatycznego 

dotyczy tego, że chłodny i arktyczny klimat, który dotyka wiele bogatych krajów, takich jak Finlandia, 

Szwecja, Norwegia, Kanada i części USA, nakłada obciążenia równie kosztowne ekonomicznie, jak 

tropikalne - maszyny się zatrzymują , koszty paliwa gwałtownie rosną, a transport jest blokowany przez 

śnieg i lód. Nie ma a priori powodu, by sądzić, że dla rozwoju gospodarczego zimna pogoda jest lepsza 

od upałów. Zimny klimat nie powstrzymuje tych krajów, ponieważ mają pieniądze i technologie, aby 

sobie z nimi poradzić (to samo można powiedzieć o klimacie tropikalnym Singapuru). Zatem obwinianie 

klimatu za niedorozwój Afryki myli przyczynę niedorozwoju z jego objawami - zły klimat nie powoduje 

zacofania; niezdolność kraju do przezwyciężenia złego klimatu jest jedynie objawem zacofania. Pod 

względem geograficznym duży nacisk położono na status dostępu do morza w wielu krajach 

afrykańskich. Ale co w takim razie ze Szwajcarią i Austrią? Są to dwie najbogatsze gospodarki na 



świecie, które nie mają dostępu do morza. Czytelnik może odpowiedzieć, mówiąc, że kraje te mogą się 

rozwijać, ponieważ mają dobry transport rzeczny, ale wiele krajów afrykańskich bez dostępu do morza 

jest potencjalnie w tej samej sytuacji: np. Burkina Faso (Volta), Mali i Niger (Niger), Zimbabwe 

(Limpopo) i Zambii (Zambezi). Tak więc to brak inwestycji w system transportu rzecznego, a nie sama 

geografia, jest problemem. Co więcej, ze względu na zamarzanie mórz zimą, kraje skandynawskie były 

faktycznie pozbawione dostępu do morza przez pół roku, aż do zbudowania lodołamacza pod koniec 

XIX wieku. Efekt złego sąsiedztwa może istnieć, ale nie musi być wiążący - spójrzmy na niedawny szybki 

rozwój Indii, które znajdują się w najbiedniejszym regionie świata (biedniejszym od Afryki 

Subsaharyjskiej, jak wspomniano powyżej), które również mają udział konfliktów (długa historia 

konfliktów zbrojnych między Indiami a Pakistanem, maoistowska partyzantka naksalicka w Indiach, 

tamilsko-syngaleska wojna domowa na Sri Lance). Wiele osób mówi o klątwie zasobów, ale rozwój 

krajów takich jak Stany Zjednoczone, Kanada i Australia, które są znacznie lepiej wyposażone w zasoby 

naturalne niż wszystkie kraje afrykańskie, z możliwymi wyjątkami w RPA i DRK (Demokratyczna 

Republika Konga) ), pokazują, że obfite zasoby mogą być błogosławieństwem. 

W rzeczywistości większość krajów afrykańskich nie jest tak dobrze wyposażona w zasoby naturalne - 

jak dotąd mniej niż tuzin krajów afrykańskich odkryło jakiekolwiek znaczące złoża minerałów. 

Większość krajów afrykańskich może być stosunkowo obficie wyposażonych w zasoby naturalne, ale 

dzieje się tak tylko dlatego, że mają tak niewiele zasobów wytworzonych przez człowieka, takich jak 

maszyny, infrastruktura i wykwalifikowana siła robocza. Co więcej, na przełomie XIX i XX wieku regiony 

rozwijające się najszybciej na świecie to obszary bogate w zasoby, takie jak Ameryka Północna, 

Ameryka Łacińska i Skandynawia, co sugeruje, że klątwa zasobów nie zawsze istniała. Podziały etniczne 

mogą na różne sposoby hamować wzrost, ale nie należy przesadzać z ich wpływem. Różnorodność 

etniczna jest normą również w innych krajach. Nawet ignorując zróżnicowanie etniczne w 

społeczeństwach opartych na imigracji, takich jak USA, Kanada i Australia, wiele dzisiejszych bogatych 

krajów w Europie cierpi z powodu podziałów językowych, religijnych i ideologicznych - zwłaszcza tych 

„średniego stopnia” (nieliczne, a nie liczne). , grupy), która ma najbardziej sprzyjać gwałtownym 

konfliktom. Belgia ma dwie (i trochę, jeśli liczyć maleńką mniejszość niemieckojęzyczną) grupy 

etniczne. Szwajcaria ma cztery języki i dwie religie i doświadczyła wielu wojen domowych, głównie 

opartych na religii. Hiszpania ma poważne problemy mniejszościowe z Katalończykami i Baskami, które 

nawet wiązały się z terroryzmem. Ze względu na panowanie Finlandii przez 560 lat (1249-1809, kiedy 

została scedowana na Rosję), Szwecja ma znaczną mniejszość fińską (około 5 procent populacji), a 

Finlandia szwedzką o podobnej skali. I tak dalej. Nawet kraje Azji Wschodniej, które podobno 

szczególnie skorzystały na swej homogeniczności etnicznej, mają poważne problemy z wewnętrznymi 

podziałami. Możesz pomyśleć, że Tajwan jest etnicznie jednorodny, ponieważ wszyscy jego obywatele 

są „Chińczykami”, ale populacja składa się z dwóch (lub czterech, jeśli podzielisz je dokładniej) grup 

językowych („mieszkańcy kontynentu” kontra Tajwańczycy), które są wrogie wzajemnie. Japonia ma 

poważne problemy mniejszościowe z Koreańczykami, Okinawanami, Ainusami i Burakuminami. Korea 

Południowa może być jednym z najbardziej homogenicznych pod względem etnicznym językowo 

krajów na świecie, ale to nie przeszkodziło moim rodakom nienawidzić się nawzajem. Na przykład w 

Korei Południowej są dwa regiony, które szczególnie się nienawidzą (południowy wschód i południowy 

zachód), do tego stopnia, że niektórzy ludzie z tych regionów nie pozwoliliby swoim dzieciom wyjść za 

mąż za kogoś z „innego miejsca”. Co ciekawe, Ruanda jest prawie tak samo jednorodna pod względem 

etniczno-językowym jak Korea, ale to nie przeszkodziło czystce etnicznej dawniej dominującej 

mniejszości Tutsi przez większość Hutu - przykład, który dowodzi, że „etniczność” jest raczej polityczna 

.Innymi słowy, bogate kraje nie cierpią z powodu heterogeniczności etnicznej nie dlatego, że jej nie 

mają, ale dlatego, że udało im się zbudować naród (co, powinniśmy zauważyć, było często 

nieprzyjemnym, a nawet brutalnym procesem). Ludzie mówią, że złe instytucje powstrzymują Afrykę 



(i tak jest), ale kiedy bogate kraje znajdowały się na podobnym poziomie rozwoju materialnego jak te, 

które obecnie znajdujemy w Afryce, ich instytucje były w znacznie gorszym stanie. Mimo to stale rosły 

i osiągnęły wysoki poziom rozwoju. Zbudowali dobre instytucje w dużej mierze po ich rozwoju 

gospodarczym lub przynajmniej razem z nim. To pokazuje, że jakość instytucjonalna jest w równym 

stopniu wynikiem, jak i czynnikiem sprawczym rozwoju gospodarczego. Biorąc to pod uwagę, złe 

instytucje nie mogą być wyjaśnieniem niepowodzenia wzrostu w Afryce. Ludzie mówią o „złych” 

kulturach w Afryce, ale większość dzisiejszych bogatych krajów była kiedyś uważana za stosunkowo złą 

kulturę. Aż do początku XX wieku Australijczycy i Amerykanie przyjeżdżali do Japonii i mówili, że 

Japończycy są leniwi. Do połowy XIX wieku Brytyjczycy jeździli do Niemiec i mówili, że Niemcy są zbyt 

głupi, zbyt indywidualistyczni i zbyt emocjonalni, aby rozwijać swoją gospodarkę (Niemcy nie były 

wtedy zjednoczone) - co jest dokładnym przeciwieństwem stereotypowego obrazu, jaki mają Niemcy 

dzisiaj i dokładnie to, co ludzie mówią o Afrykanach. Kultura japońska i niemiecka uległy transformacji 

wraz z rozwojem gospodarczym, ponieważ wymagania wysoce zorganizowanego społeczeństwa 

przemysłowego sprawiły, że ludzie zachowywali się w sposób bardziej zdyscyplinowany, kalkulujący i 

współpracujący. W tym sensie kultura jest raczej wynikiem, a nie przyczyną rozwoju gospodarczego. 

Błędem jest obwinianie kultury Afryki (lub regionu lub jakiegokolwiek kraju) za niedorozwój Afryki. Z 

tego punktu widzenia to, co wydaje się być trwałymi strukturalnymi przeszkodami dla rozwoju 

gospodarczego w Afryce (a nawet gdzie indziej), to zazwyczaj rzeczy, które można i zostały 

przezwyciężone dzięki lepszym technologiom, lepszym umiejętnościom organizacyjnym i ulepszonym 

instytucjom politycznym. Fakt, że większość dzisiejszych bogatych krajów sama cierpiała (i nadal cierpi 

do pewnego stopnia) z powodu tych warunków, jest pośrednim tego dowodem. Co więcej, pomimo 

tych przeszkód (często w bardziej dotkliwych formach), same kraje afrykańskie nie miały problemu, 

który narastał w latach 60. i 70. XX wieku. Głównym powodem niepowodzenia wzrostu w Afryce w 

ostatnim czasie jest polityka - a mianowicie polityka wolnego handlu i wolnego rynku, która została 

narzucona kontynentowi poprzez SAP. Natura i historia nie skazują kraju na szczególną przyszłość. Jeśli 

to polityka jest przyczyną problemu, przyszłość można zmienić jeszcze łatwiej. Fakt, że tego nie 

widzieliśmy, a nie rzekomo chroniczny brak wzrostu, jest prawdziwą tragedią Afryki. 

12. Rządy mogą wybrać zwycięzców 

Co ci powiedzą? 

Rządy nie mają niezbędnych informacji i wiedzy, aby podejmować świadome decyzje biznesowe i 

„wybierać zwycięzców” w ramach polityki przemysłowej. Jeśli już, to decydenci rządowi 

prawdopodobnie wybiorą spektakularnych przegranych, biorąc pod uwagę, że kierują się raczej władzą 

niż zyskiem i nie muszą ponosić konsekwencji finansowych swoich decyzji. Zwłaszcza jeśli rząd próbuje 

postępować wbrew logice rynkowej i promować branże, które wykraczają poza zasoby i kompetencje 

danego kraju, rezultaty są katastrofalne, czego dowodzą projekty „białego słonia”, które zaśmiecają 

kraje rozwijające się. 

Czego ci nie mówią? 

Rządy mogą wybierać zwycięzców, czasami bardzo dobrze. Kiedy rozglądamy się z otwartym umysłem, 

istnieje wiele przykładów udanego wybierania zwycięzców przez rządy z całego świata. Argument, że 

decyzje rządowe wpływające na firmy z pewnością będą gorsze od decyzji podejmowanych przez same 

firmy, jest nieuzasadniony. Posiadanie bardziej szczegółowych informacji nie gwarantuje lepszych 

decyzji - właściwie może być trudniej podjąć właściwą decyzję, jeśli jest się „w samym środku”. Rząd 

ma również sposoby, aby uzyskać lepsze informacje i poprawić jakość swoich decyzji. Ponadto decyzje 

dobre dla pojedynczych firm mogą nie być dobre dla całej gospodarki narodowej. Dlatego rząd 



wyłaniający zwycięzców wbrew sygnałom rynkowym może poprawić krajowe wyniki gospodarcze, 

zwłaszcza jeśli odbywa się to w ścisłej (ale niezbyt ścisłej) współpracy z sektorem prywatnym. 

Najgorsza propozycja biznesowa w historii ludzkości 

Eugene Black, najdłużej urzędujący prezydent w historii Banku Światowego (1949–63), podobno 

krytykował kraje rozwijające się za przywiązanie do trzech totemów - autostrady, zintegrowanej huty i 

pomnika szefa kraju. Wypowiedź pana Blacka na pomniku mogła być niesprawiedliwa (wielu 

przywódców politycznych w krajach rozwijających się w tamtym czasie nie promowało siebie), ale 

słusznie obawiał się powszechnej wówczas skłonności do realizacji prestiżowych projektów, takich jak 

autostrady i huty, niezależnie od ich rentowności ekonomicznej. W tamtym czasie zbyt wiele krajów 

rozwijających się budowało autostrady, które pozostały puste, a huty przetrwały tylko dzięki 

ogromnym dotacjom rządowym i ochronie celnej. Określenia takie jak „biały słoń” lub „zamek na 

pustyni” zostały wymyślone w tym okresie do opisania takich projektów. Jednak ze wszystkich 

ówczesnych potencjalnych zamków na pustyni, plan Korei Południowej budowy zintegrowanej huty 

stali, wykluty w 1965 roku, był jednym z najbardziej dziwacznych. W tamtym czasie Korea była jednym 

z najbiedniejszych krajów na świecie, opierając się na eksporcie opartym na zasobach naturalnych (np. 

Rybach, rudach wolframu) lub eksporcie produktów pracochłonnych (np. peruki z ludzkich włosów, 

tania odzież). Zgodnie z przyjętą teorią handlu międzynarodowego, znaną jako „teoria przewagi 

komparatywnej”, kraj taki jak Korea, dysponujący dużą siłą roboczą i bardzo małym kapitałem, nie 

powinien wytwarzać produktów kapitałochłonnych, takich jak stal. Co gorsza, Korea nie 

wyprodukowała nawet niezbędnych surowców. Szwecja rozwinęła przemysł żelaza i stali w sposób 

dość naturalny, ponieważ ma dużo złóż rudy żelaza. Korea praktycznie nie produkowała rudy żelaza ani 

węgla koksowego, dwóch kluczowych składników nowoczesnego hutnictwa stali. Dziś można je było 

importować z Chin, ale był to czas zimnej wojny, kiedy nie było handlu między Chinami a Koreą 

Południową. Tak więc surowce musiały być importowane z krajów takich jak Australia, Kanada i USA - 

wszystkie z nich oddalone o pięć lub sześć tysięcy mil - co znacznie zwiększyło koszty produkcji. Nic 

dziwnego, że rządowi koreańskiemu trudno było przekonać potencjalnych zagranicznych darczyńców i 

pożyczkodawców do swojego planu, mimo że proponował dotowanie huty lewej, prawej i centrum - 

infrastruktura wolna (porty, drogi, koleje), ulgi podatkowe, przyspieszona amortyzacja wyposażenia 

kapitałowego (tak, aby zobowiązania podatkowe były zminimalizowane we wczesnych latach), 

obniżone stawki za media, a co nie. Podczas gdy negocjacje z potencjalnymi darczyńcami - takimi jak 

Bank Światowy i rządy USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec Zachodnich, Francji i Włoch - trwały, rząd 

koreański zrobił wszystko, aby projekt wyglądał jeszcze mniej atrakcyjnie. Kiedy w 1968 r. Założono 

firmę, która miała prowadzić hutę stali - Pohang Iron and Steel Company (POSCO) - była 

przedsiębiorstwem państwowym (SOE), pomimo powszechnych obaw o niewydolność przedsiębiorstw 

państwowych w krajach rozwijających się. Podsumowując, firmą miał być kierowany przez pana Park 

Tae-Joon, byłego generała armii z minimalnym doświadczeniem biznesowym jako szef państwowej 

firmy wydobywającej wolfram przez kilka lat. Nawet jak na dyktaturę wojskową zaszło to za daleko. 

Kraj miał rozpocząć największe przedsięwzięcie biznesowe w swojej historii, a człowiek, któremu 

powierzono kierownictwo, nie był nawet zawodowym biznesmenem! W ten sposób potencjalni 

darczyńcy stanęli przed prawdopodobnie najgorszą propozycją biznesową w historii ludzkości - 

państwową firmą, prowadzoną przez wyznaczonego politycznie żołnierza, wytwarzającą produkt, który 

według wszystkich teorii ekonomicznych nie był odpowiedni dla kraju. Oczywiście Bank Światowy 

poradził innym potencjalnym darczyńcom, aby nie wspierali projektu i każdy z nich oficjalnie wycofał 

się z negocjacji w kwietniu 1969 r. Niezrażonemu rządowi koreańskiemu udało się przekonać rząd 

Japonii do skierowania dużej części reparacji wpłaty, które płacił za swoje panowanie kolonialne (1910–

1945) na projekt huty oraz na zapewnienie maszyn i doradztwa technicznego niezbędnego dla huty. 

Firma rozpoczęła produkcję w 1973 roku i niezwykle szybko ugruntowała swoją obecność. W połowie 



lat 80. uznano ją za jednego z najbardziej opłacalnych producentów stali niskowartościowej na świecie. 

W latach dziewięćdziesiątych była to jedna z wiodących światowych firm stalowych. Została 

sprywatyzowana w 2001 roku, nie ze względu na słabe wyniki, ale z powodów politycznych, a dziś jest 

czwartym co do wielkości producentem stali na świecie (pod względem wielkości produkcji). 

Mamy więc w rękach świetną łamigłówkę. W jaki sposób jedna z najgorszych propozycji biznesowych 

w historii doprowadziła do powstania jednego z najbardziej udanych biznesów w historii? W 

rzeczywistości zagadka jest jeszcze większa, ponieważ POSCO nie jest jedyną odnoszącą sukcesy 

koreańską firmą, która powstała z inicjatywy rządu. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rząd 

koreański wepchnął wiele firm z sektora prywatnego do branż, do których nie włączyłyby się z własnej 

woli. Często dokonywano tego za pomocą marchewek, takich jak subsydia lub ochrona celna przed 

importem (chociaż marchewki były również pałeczkami w tym sensie, że odmawiano im dostępu do 

produktów o niższych wynikach). Jednak nawet wtedy, gdy te wszystkie marchewki nie wystarczały, 

aby przekonać zainteresowanych biznesmenów, wyrywano kije - duże kije, takie jak groźby odcięcia 

kredytów w całkowicie wówczas państwowych bankach, a nawet „cicha pogawędka” w tajemnicy z 

policją. Co ciekawe, wiele promowanych w ten sposób biznesów odniosło duży sukces. W latach 

sześćdziesiątych XX wieku LG Group, gigant elektroniczny, został zakazany przez rząd do wejścia  do 

pożądanego przemysłu tekstylnego i został zmuszony do wejścia do branży kabli elektrycznych. Jak na 

ironię, firma kablowa stała się fundamentem jej biznesu elektronicznego, z którego LG jest obecnie 

znane na całym świecie (gdybyście kiedykolwiek chcieli mieć najnowszy telefon komórkowy 

Chocolate). W latach 70. rząd koreański wywarł ogromną presję na Chung Ju-Yunga, legendarnego 

założyciela Grupy Hyundai, słynącego z apetytu na ryzyko, aby założył firmę stoczniową. Mówi się, że 

nawet Chung początkowo odrzucił ten pomysł, ale ustąpił, gdy generał Park Chung-Hee, ówczesny 

dyktator kraju i architekt koreańskiego cudu gospodarczego, osobiście zagroził swojej grupie 

biznesowej bankructwem. Dziś stocznia Hyundai jest jednym z największych stoczniowców na świecie. 

Wybieranie przegranych? 

Teraz, zgodnie z dominującą teorią ekonomii wolnorynkowej, rzeczy takie jak opisane powyżej sukcesy 

POSCO, LG i Hyundaia po prostu nie powinny mieć miejsca. Teoria mówi nam, że kapitalizm działa 

najlepiej, gdy ludzie mogą zajmować się swoimi biznesami bez ingerencji rządu. Argumentuje się, że 

decyzje rządu muszą być gorsze od decyzji podejmowanych przez tych, którzy są bezpośrednio 

zainteresowani daną sprawą. Dzieje się tak, ponieważ rząd nie posiada tak wielu informacji na temat 

prowadzonej działalności, jak firma, która bezpośrednio się nią zajmuje. Na przykład, jeśli firma woli 

wejść do Przemysłu A niż Przemysłu B, musi to być spowodowane tym, że wie, że A byłby bardziej 

opłacalny niż B, biorąc pod uwagę jego kompetencje i warunki rynkowe. Byłoby całkowicie aroganckie 

ze strony jakiejś urzędniczki państwowej, niezależnie od tego, jak sprytna mogłaby być według 

pewnych absolutnych standardów, gdyby powiedziała menedżerom firmy, że powinni inwestować w 

Przemysł B, kiedy po prostu nie ma ona przedsiębiorczości i doświadczenia tych menedżerów. Innymi 

słowy, argumentują, że rząd nie może wybierać zwycięzców. Sytuacja jest w rzeczywistości bardziej 

ekstremalna, twierdzą ekonomiści wolnorynkowi. Decydenci rządowi nie tylko nie są w stanie wybierać 

zwycięzców, ale także prawdopodobnie wybierają przegranych. Co najważniejsze, decydenci rządowi - 

politycy i biurokraci - kierują się pragnieniem maksymalizacji władzy, a nie zysków. Dlatego są 

zobowiązani do wybierania projektów białego słonia, które mają wysoką widoczność i symbolikę 

polityczną, niezależnie od ich ekonomicznej wykonalności. Ponadto, ponieważ urzędnicy rządowi 

bawią się „pieniędzmi innych ludzi”, tak naprawdę nie muszą martwić się o ekonomiczną żywotność 

projektu, który promują. Pomiędzy niewłaściwymi celami (prestiż nad zyskiem) i niewłaściwymi 

zachętami (nie ponosząc osobiście konsekwencji swoich decyzji) ci urzędnicy są prawie pewni, że 

wybiorą przegranych, jeśli będą interweniować w sprawach biznesowych. Mówi się, że biznes nie 



powinien być sprawą rządu. Najbardziej znanym przykładem tego, jak rząd wybiera przegranego z 

powodu niewłaściwych celów i zachęt, jest projekt Concorde, finansowany wspólnie przez rządy 

brytyjski i francuski w latach sześćdziesiątych. Concorde z pewnością pozostaje jednym z najbardziej 

imponujących osiągnięć inżynierii w historii ludzkości. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie pieniądze 

wydane na jego rozwój i dotacje, które oba rządy musiały przekazać British Airways i Air France nawet 

na zakup samolotów, Concorde okazał się ogromną porażką biznesową. Jeszcze bardziej skandalicznym 

przykładem tego, jak rząd wybiera przegranego z powodu oderwania się od logiki rynkowej, jest 

przypadek indonezyjskiego przemysłu lotniczego. Przemysł powstał w latach 70. XX wieku, kiedy kraj 

był jednym z najbiedniejszych na świecie. Decyzja ta została podjęta tylko dlatego, że dr Bacharuddin 

Habibie, numer dwa w stosunku do prezydenta Mohammeda Suharto przez ponad dwadzieścia lat (i 

prezydent kraju przez nieco ponad rok, po jego upadku), był inżynierem lotnictwa, który szkolił się i 

pracował w Niemczech. Ale jeśli wszyscy otrzymali teorie ekonomiczne, a dowody z innych krajów 

sugerują, że rządy będą raczej wybierać przegranych niż zwycięzców, w jaki sposób rząd koreański 

mógłby odnieść sukces w wyborze tak wielu zwycięzców? Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że 

Korea jest wyjątkiem. Z jakichkolwiek powodów koreańscy urzędnicy rządowi byli tak wyjątkowo 

zdolni, argument mógł się przeciągnąć, że mogli wybrać zwycięzców w sposób, w jaki nikt inny nie 

mógł. Ale to musi oznaczać, że Koreańczycy, są najmądrzejszymi ludźmi w historii. Rzeczywiście, Korea 

nie jest jedynym krajem, w którym rząd odniósł sukces w wyłanianiu zwycięzców. Inne cudowne 

gospodarki Azji Wschodniej zrobiły to samo. Koreańska strategia wyłaniania zwycięzców, przy 

zastosowaniu bardziej agresywnych środków, została skopiowana ze stosowanej przez rząd Japonii. 

Rządy Tajwanu i Singapuru nie wypadły gorzej w pracy niż ich koreański odpowiednik, chociaż 

narzędzia polityki, których używały, były nieco inne. 

Co ważniejsze, nie tylko rządy Azji Wschodniej pomyślnie wyłoniły zwycięzców. W drugiej połowie XX 

wieku rządy takich krajów jak Francja, Finlandia, Norwegia i Austria z wielkim powodzeniem 

kształtowały i kierowały rozwojem przemysłu poprzez ochronę, dotacje i inwestycje przedsiębiorstw 

państwowych. Nawet jeśli udaje, że tak nie jest, rząd USA wybrał większość zwycięzców 

przemysłowych tego kraju od czasów drugiej wojny światowej poprzez ogromne wsparcie dla badań i 

rozwoju (B + R). Przemysł komputerowy, półprzewodnikowy, lotniczy, internetowy i biotechnologiczny 

rozwinął się dzięki dotowanym przez rząd USA badaniom i rozwojowi. Nawet w XIX i na początku XX 

wieku, kiedy rządowa polityka przemysłowa była znacznie mniej zorganizowana i skuteczna niż pod 

koniec XX wieku, praktycznie wszystkie dzisiejsze bogate kraje stosowały taryfy, dotacje, licencje, 

regulacje i inne środki polityczne, aby promować określone gałęzie przemysłu nad innymi. ze znacznym 

powodzeniem. Jeśli rządy potrafią wybierać zwycięzców z taką regularnością, czasami ze 

spektakularnymi rezultatami, to można się zastanawiać, czy jest coś nie tak z dominującą teorią 

ekonomiczną, która mówi, że nie można tego zrobić. Tak, powiedziałbym, że jest wiele błędów w tej 

teorii. Przede wszystkim teoria zakłada w sposób dorozumiany, że ci, którzy są najbliżej sytuacji, będą 

mieli najlepsze informacje i tym samym podejmą najlepszą decyzję. Może się to wydawać wiarygodne, 

ale gdyby bliskość sytuacji gwarantowała lepszą decyzję, żadna firma nigdy nie podjęłaby złej decyzji. 

Czasami bycie zbyt blisko sytuacji może w rzeczywistości utrudniać obiektywne postrzeganie sytuacji. 

Dlatego podejmowanych jest tak wiele decyzji biznesowych, które sami decydenci uważają za dzieła 

genialne, które inni postrzegają ze sceptycyzmem, jeśli nie wręcz pogardą. Na przykład w 2000 r. Firma 

internetowa AOL przejęła grupę medialną Time Warner. Pomimo głębokiego sceptycyzmu wielu osób 

postronnych, Steve Case, ówczesny prezes AOL, nazwał to „historyczną fuzją”, która zmieni „krajobraz 

mediów i internetu”. Następnie fuzja okazała się spektakularną porażką, co skłoniło Jerry'ego Levina, 

ówczesnego szefa Time Warner do przyznania w styczniu 2010 r., że była to „najgorsza transakcja 

stulecia”. Oczywiście mówiąc, że nie możemy koniecznie zakładać, że decyzja rządu dotycząca firmy 

będzie gorsza niż decyzja samej firmy, nie zaprzeczam znaczeniu posiadania dobrych informacji. Jednak 



o ile takie informacje są potrzebne do jego polityki przemysłowej, rząd może upewnić się, że posiada 

takie informacje. I rzeczywiście rządy, które odniosły większe sukcesy w wyłanianiu zwycięzców, mają 

zwykle bardziej efektywne kanały wymiany informacji z sektorem biznesowym. Jednym z oczywistych 

sposobów zapewnienia rządowi dobrych informacji biznesowych jest utworzenie przedsiębiorstwa 

publicznego i samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa. Kraje takie jak Singapur, Francja, Austria, 

Norwegia i Finlandia w dużym stopniu polegały na tym rozwiązaniu. Po drugie, rząd może zgodnie z 

prawem wymagać, aby firmy z branż, które otrzymują wsparcie państwa, regularnie informowały o 

niektórych kluczowych aspektach ich działalności. Rząd koreański zrobił to bardzo gruntownie w latach 

70. XX wieku, kiedy zapewniał duże wsparcie finansowe dla kilku nowych gałęzi przemysłu, takich jak 

przemysł stoczniowy, stal i elektronika. Jeszcze inną metodą jest poleganie na nieformalnych sieciach 

między urzędnikami państwowymi a elitami biznesowymi, tak aby urzędnicy dobrze rozumieli sytuację 

biznesową, chociaż wyłączne poleganie na tym kanale może prowadzić do nadmiernej „klubowości” 

lub wręcz korupcji. Francuska sieć polityczna, zbudowana wokół absolwentów ENA (École Nationale 

d’Administration), jest tego najbardziej znanym przykładem, pokazującym zarówno pozytywne, jak i 

negatywne strony. Gdzieś pomiędzy dwoma skrajnościami wymogów prawnych i sieciami osobistymi, 

Japończycy stworzyli „rady obrad”, w których urzędnicy państwowi i liderzy biznesu regularnie 

wymieniają informacje za pośrednictwem formalnych kanałów, w obecności obserwatorów 

zewnętrznych ze środowiska akademickiego i mediów. Ponadto dominująca teoria ekonomiczna nie 

uznaje, że może dojść do konfliktu między interesami biznesowymi a interesami narodowymi. Chociaż 

biznesmeni mogą generalnie (choć niekoniecznie, jak argumentowałem powyżej) znają swoje sprawy 

lepiej niż urzędnicy państwowi i dlatego potrafią podejmować decyzje, które najlepiej służą interesom 

ich firm, nie ma gwarancji, że ich decyzje będą dobre. dla gospodarki narodowej. Na przykład, gdy w 

latach sześćdziesiątych XX wieku chciał wejść do branży tekstylnej, menedżerowie LG robili to, co 

słuszne dla swojej firmy, popychając ich jednak do wejścia w branżę kabli elektrycznych, co pozwoliło 

LG stać się firmą elektroniczną, rząd koreański lepiej służył narodowym interesom Korei - i interesom 

LG na dłuższą metę - lepiej. Innymi słowy, rząd wyłaniający zwycięzców może zaszkodzić niektórym 

interesom biznesowym, ale może przynieść lepszy wynik ze społecznego punktu widzenia. Cały czas 

wybiera się zwycięzców .Do tej pory wymieniłem wiele udanych przykładów rządowych wyłaniania 

zwycięzców i wyjaśniłem, dlaczego teoria wolnego rynku, która zaprzecza samej możliwości wyboru 

zwycięzców przez rząd, jest pełna dziur. Robiąc to, nie próbuję was zaślepić na przypadki upadku rządu. 

Wspomniałem już o serii zamków na pustyni zbudowanych w wielu krajach rozwijających się w latach 

60. i 70., w tym w indonezyjskim przemyśle lotniczym. Jednak to coś więcej. Rządowe próby wyłonienia 

zwycięzców zawiodły nawet w krajach, które słyną z tego, że są w tym dobre, takich jak Japonia, Francja 

czy Korea. Wspomniałem już o niefortunnym ataku rządu francuskiego na Concorde. W latach 60. 

japoński rząd bezskutecznie próbował zorganizować przejęcie Hondy, którą uważał za zbyt małą i słabą, 

przez Nissana, ale później okazało się, że Honda odniosła znacznie większe sukcesy niż Nissan. 

Koreański rząd pod koniec lat 70. próbował promować przemysł hutniczy aluminium, ale zobaczył, że 

przemysł ten został uderzony przez ogromny wzrost cen energii, które mają szczególnie wysoki udział 

w kosztach produkcji aluminium. A to tylko najważniejsze przykłady. Jednak w ten sam sposób, w jaki 

historie sukcesu nie pozwalają nam wspierać rządów wyłaniających zwycięzców w każdych 

okolicznościach, niepowodzenia, jakkolwiek jest ich wiele, nie unieważniają wszystkich rządowych 

prób wyłonienia zwycięzców. Kiedy się nad tym zastanowić, to naturalne, że rządy nie wyłaniają 

zwycięzców. Z natury podejmowania ryzykownych decyzji przedsiębiorczych w tym niepewnym 

świecie często zawodzą. W końcu firmy z sektora prywatnego cały czas starają się wybierać 

zwycięzców, stawiając na niepewne technologie i podejmując działania, które inni uważają za 

beznadziejne i często zawodzą. Rzeczywiście, dokładnie w taki sam sposób, w jaki nawet te rządy, które 

mają najlepsze wyniki w wybieraniu zwycięzców, nie wybierają zwycięzców przez cały czas, nawet firmy 

odnoszące największe sukcesy nie podejmują właściwych decyzji przez cały czas - wystarczy pomyśleć 



o katastrofalnym systemie Windows Vista firmy Microsoft  i żenująca awaria Nokii z telefonem / 

konsolą do gier N-Gage. Nie chodzi zatem o to, czy rządy mogą wybierać zwycięzców, co oczywiście 

mogą, ale o to, jak poprawić swoją „średnią mrugnięć”. Wbrew powszechnemu przekonaniu średnie 

rządowe mrugnięcia mogą ulec znacznej poprawie, jeśli istnieje wystarczająca wola polityczna. 

Dowodzą tego kraje, które często kojarzą się z sukcesem w wyłanianiu zwycięzców. Tajwański cud 

został zaprojektowany przez rząd Partii Nacjonalistycznej, który był synonimem korupcji i 

niekompetencji, dopóki nie został zmuszony do przeniesienia się na Tajwan po utracie Chin 

kontynentalnych na rzecz komunistów w 1949 roku. tak bardzo, że kraj został opisany jako bezdenna 

dziura przez USAID, agencję pomocy rządu USA. Na przełomie XIX i XX wieku rząd francuski słynął z 

niechęci i niemożności wyłaniania zwycięzców, ale po drugiej wojnie światowej stał się mistrzem 

wyłaniania zwycięzców w Europie. W rzeczywistości zwycięzcy są wybierani przez cały czas zarówno 

przez rząd, jak i przez sektor prywatny, ale te odnoszące największe sukcesy są zwykle dokonywane w 

ramach wspólnych wysiłków. We wszystkich typach wybierania zwycięzców - prywatnego, 

publicznego, wspólnego - są sukcesy i porażki, czasem spektakularne. Jeśli pozostaniemy zaślepieni 

ideologią wolnorynkową, która mówi nam, że tylko wybieranie zwycięzców przez sektor prywatny 

może się udać, w końcu zignorujemy ogromny zakres możliwości rozwoju gospodarczego poprzez 

przywództwo publiczne lub wspólne wysiłki publiczno-prywatne. 

13.Wzbogacanie bogatych ludzi nie sprawia, że reszta z nas staje się bogatsza 

Co ci powiedzą? 

Musimy stworzyć bogactwo, zanim będziemy mogli się nim podzielić. Czy nam się to podoba, czy nie, 

to bogaci ludzie będą inwestować i tworzyć miejsca pracy. Bogaci są niezbędni, aby zarówno dostrzegać 

okazje rynkowe, jak i je wykorzystywać. W wielu krajach polityka zazdrości i populistyczna polityka z 

przeszłości ograniczyły tworzenie bogactwa, nakładając wysokie podatki na bogatych. To się musi 

skończyć. Może to zabrzmieć surowo, ale na dłuższą metę biedni ludzie mogą stać się bogatsi tylko 

poprzez uczynienie bogatych jeszcze bogatszymi. Kiedy dasz bogatym większy kawałek ciasta, plasterki 

innych mogą stać się mniejsze na krótką metę, ale biedni będą cieszyć się większymi kawałkami w 

wartościach bezwzględnych na dłuższą metę, ponieważ ciasto stanie się większe. 

Czego ci nie mówią? 

Powyższa idea, znana jako „ekonomia płynąca w dół”, napotyka pierwszą przeszkodę. Pomimo zwykłej 

dychotomii „polityka sprzyjająca bogactwu sprzyjająca wzrostowi” i „polityka sprzyjająca ubogim 

ograniczająca wzrost”, polityka prorozwojowa nie przyspieszyła wzrostu w ciągu ostatnich trzech 

dekad. Tak więc pierwszy krok w tym argumencie - to znaczy pogląd, że danie większego kawałka ciasta 

bogatym sprawi, że ciasto będzie większe - nie jest trafny. Druga część argumentacji - pogląd, że 

większe bogactwo stworzone na szczycie w końcu spłynie do biednych - również nie działa. Trickle 

down zdarza się, ale zazwyczaj jego wpływ jest niewielki, jeśli pozostawimy go rynkowi. 

Duch Stalina - czy to Preobrażeński? 

Wraz ze zniszczeniami pierwszej wojny światowej, gospodarka radziecka była w poważnych tarapatach 

w 1919 roku. Zdając sobie sprawę, że nowy reżim nie ma szans na przetrwanie bez ożywienia produkcji 

żywności, Lenin zapoczątkował Nową Politykę Gospodarczą (NEP), zezwalając na transakcje rynkowe 

w rolnictwie i pozwalając chłopom zatrzymać zyski z tych transakcji. Partia bolszewicka została 

podzielona. Po lewej stronie partii, argumentując, że NEP był niczym więcej jak cofnięciem się do 

kapitalizmu, był Leon Trocki. Wspierał go genialny ekonomista samouk Jewgienij Preobrażeński. 

Preobrażeński argumentował, że jeśli gospodarka radziecka ma się rozwijać, musi zwiększyć inwestycje 

w przemysł. Jednak, argumentował Preobrażeński, zwiększenie takich inwestycji było bardzo trudne, 



ponieważ praktycznie cała nadwyżka generowana przez gospodarkę (to znaczy ponad to, co było 

absolutnie konieczne do fizycznego przetrwania ludności) była kontrolowana przez rolników, ponieważ 

gospodarka była głównie rolnicze. Dlatego też, argumentował, należy zlikwidować własność prywatną 

i rynek na wsi, tak aby wszystkie nadwyżki do zainwestowania mogły zostać z niej wyciśnięte przez 

rząd, który tłumi ceny produktów rolnych. Taka nadwyżka miała następnie zostać przerzucona do 

sektora przemysłowego, gdzie organ planistyczny mógł upewnić się, że całość została zainwestowana. 

Na krótką metę obniżyłoby to poziom życia, zwłaszcza chłopstwa, ale w dłuższej perspektywie 

poprawiłoby sytuację wszystkich, ponieważ zmaksymalizowałoby inwestycje, a tym samym potencjał 

wzrostu gospodarczego. Ci po prawej stronie partii, tacy jak Józef Stalin i Nikołaj Bucharin, niegdysiejszy 

przyjaciel i intelektualny rywal Preobrażenskiego, wzywali do realizmu. Twierdzili, że nawet jeśli 

zezwolenie na prywatną własność ziemi i zwierząt gospodarskich na wsi nie było zbyt „komunistyczne”, 

nie mogliby sobie pozwolić na zrażenie chłopstwa, biorąc pod uwagę jego przewagę. Według Bucharina 

nie było innego wyboru niż „wjechanie w socjalizm na chłopskiej koniu”. Przez większą część lat 

dwudziestych prawica miała przewagę. W 1927 roku Preobrażeński był coraz bardziej marginalizowany 

i zmuszony do wygnania. Jednak w 1928 roku wszystko się zmieniło. Stając się jedynym dyktatorem, 

Stalin podbił pomysły rywali i wdrożył strategię propagowaną przez Preobrażeńskiego. Skonfiskował 

ziemię kułakom, bogatym rolnikom, a całą wieś przejęła pod kontrolę państwa poprzez kolektywizację 

rolnictwa. Ziemie skonfiskowane kułakom zamieniono na sowchozy, a drobnych rolników zmuszano 

do przyłączania się do spółdzielni lub kołchozów (kołchoz) z nominalnym udziałowcem. Stalin nie 

zastosował się dokładnie do zalecenia Preobrażeńskiego. Właściwie poszedł raczej miękko na wsi i nie 

wycisnął chłopów do maksimum. Zamiast tego narzucił pracownikom przemysłowym płace niższe niż 

wystarczające na utrzymanie, co z kolei zmusiło miejskie kobiety do dołączenia do siły roboczej w 

przemyśle, aby umożliwić przetrwanie ich rodzinom. Strategia Stalina miała ogromne koszty. Miliony 

ludzi stawiających opór lub oskarżanych o stawianie oporu kolektywizacji rolniczej trafiło do obozów 

pracy. Nastąpił załamanie produkcji rolnej po drastycznym spadku liczby zwierząt trakcyjnych, 

częściowo z powodu uboju przez ich właścicieli w oczekiwaniu na konfiskatę, a częściowo z powodu 

braku zboża do ich żywienia dzięki przymusowym transportom zboża do miast . Ten upadek rolnictwa 

spowodował dotkliwy głód w latach 1932–3, w którym zginęły miliony ludzi. Ironia polega na tym, że 

gdyby Stalin nie przyjął strategii Preobrażeńskiego, Związek Radziecki nie byłby w stanie zbudować 

bazy przemysłowej z taką szybkością, że byłby w stanie odeprzeć nazistowską inwazję na froncie 

wschodnim podczas drugiej wojny światowej. Bez porażki nazistów na froncie wschodnim Europa 

Zachodnia nie byłaby w stanie pokonać nazistów. Tak więc, jak na ironię, mieszkańcy Europy 

Zachodniej zawdzięczają dziś swoją wolność ultralewicowemu sowieckiemu ekonomiście 

Preobrażeńskiemu. Dlaczego gadam o jakimś zapomnianym rosyjskim ekonomiście marksistowskim 

sprzed prawie wieku? Dzieje się tak, ponieważ istnieje uderzająca paralela między nimi ,strategii  

Stalina (a raczej Preobrażeńskiego) i dzisiejszej polityce prorozwojowej promowanej przez 

wolnorynkowych ekonomistów.  

Kapitaliści a robotnicy 

Od XVIII wieku porządek feudalny, w którym ludzie rodzili się w określonych „stanach” i pozostawali 

tam do końca życia, był atakowany przez liberałów z całej Europy. Twierdzili, że ludzie powinni być 

nagradzani raczej na podstawie ich osiągnięć niż urodzenia. Oczywiście byli to liberałowie XIX-

wiecznego rocznika, więc mieli poglądy, jakie dzisiejsi liberałowie (najmniej ze wszystkich 

amerykańskich liberałów, których można by nazwać „lewicą centrum”) raczej niż liberalne w Europie) 

budzi sprzeciw. Przede wszystkim byli przeciwko demokracji. Uważali, że oddawanie głosów biednym 

mężczyznom - kobietom nie było nawet brane pod uwagę, ponieważ uważano, że brak im pełnej 

zdolności umysłowej - zniszczy kapitalizm. Dlaczego tak było? Dziewiętnastowieczni liberałowie 

uważali, że kluczem jest abstynencja w akumulacji bogactwa, a tym samym rozwój gospodarczy. 



Zdobywszy owoce swojej pracy, ludzie muszą powstrzymać się od natychmiastowej gratyfikacji i 

zainwestować ją, jeśli chcą gromadzić bogactwo. W tym światopoglądzie ubodzy byli biedni, ponieważ 

nie mieli charakteru, by zachować taką abstynencję. Dlatego gdybyś dał biednym prawa do głosowania, 

chcieliby zmaksymalizować swoją bieżącą konsumpcję zamiast inwestycji, nakładając podatki na 

bogatych i wydając je. Może to polepszyć sytuację ubogich na krótką metę, ale pogorszyłoby się w 

dłuższej perspektywie poprzez zmniejszenie inwestycji, a tym samym wzrostu. W swojej polityce anty-

biednej liberałowie byli intelektualnie wspierani przez klasycznych ekonomistów, z Davidem Ricardo, 

dziewiętnastowiecznym brytyjskim ekonomistą, jako najbardziej błyskotliwym z nich wszystkich. W 

przeciwieństwie do dzisiejszych liberalnych ekonomistów, klasyczni ekonomiści nie widzieli, że 

kapitalistyczna gospodarka składa się z jednostek. Uważali, że ludzie należą do różnych klas - 

kapitalistów, robotników i właścicieli ziemskich - i zachowują się inaczej w zależności od swoich klas. 

Za najważniejszą różnicę międzyklasową w zachowaniu uznano fakt, że kapitaliści inwestowali 

(praktycznie) wszystkie swoje dochody, podczas gdy inne klasy - klasa robotnicza i klasa właścicieli 

ziemskich - konsumowały je. Opinia o klasie wynajmującego była podzielona. Niektórzy, jak Ricardo, 

postrzegali ją jako klasę konsumpcyjną, która utrudniała akumulację kapitału, podczas gdy inni, na 

przykład Thomas Malthus, uważali, że jej konsumpcja pomaga klasie kapitalistów, oferując dodatkowe 

zapotrzebowanie na ich produkty. Jednak w przypadku pracowników był konsensus. Wydali cały swój 

dochód, więc jeśli robotnicy otrzymają większy udział w dochodzie narodowym, spadną inwestycje, a 

tym samym wzrost gospodarczy. To tutaj zagorzali wolnorynkowi tacy jak Ricardo spotykają 

ultralewicowych komunistów, takich jak Preobrażeński. Pomimo widocznych różnic, obaj uważali, że 

nadwyżka do zainwestowania powinna być skoncentrowana w rękach inwestora, w przypadku 

pierwszego klasy kapitalistów, w przypadku drugiego - władzy planistycznej, aby zmaksymalizować 

wzrost gospodarczy w długi bieg. To ostatecznie mają na myśli dzisiejsze osoby, kiedy mówią, że 

„najpierw musisz stworzyć bogactwo, zanim będziesz mógł je rozdzielić”.  

Upadek i rozwój polityki pro-bogatej 

Między końcem XIX a początkiem XX wieku urzeczywistniły się najgorsze obawy liberałów, a większość 

krajów w Europie i tak zwane „zachodnie odgałęzienia” (USA, Kanada, Australia i Nowa Zelandia) 

rozszerzyły prawa wyborcze na biednych (naturalnie tylko na samce). Jednak przerażające nadmierne 

opodatkowanie bogatych i wynikające z tego zniszczenie kapitalizmu nie nastąpiło. W dziesięcioleciach, 

które nastąpiły po wprowadzeniu powszechnego prawa wyborczego dla mężczyzn, podatki od 

bogatych i wydatki socjalne nie wzrosły zbytnio. Tak więc biedni nie byli wcale tak niecierpliwi. Co 

więcej, kiedy przerażające nadmierne opodatkowanie bogatych zaczęło się na dobre, nie zniszczyło 

kapitalizmu. W rzeczywistości uczyniło go jeszcze silniejszym. Po drugiej wojnie światowej nastąpił 

gwałtowny wzrost podatków progresywnych i wydatków na opiekę społeczną w większości bogatych 

krajów kapitalistycznych. Mimo to (a raczej częściowo z tego powodu - patrz sprawa 21) w okresie od 

1950 do 1973 roku odnotowano najwyższe w historii wskaźniki wzrostu w tych krajach - zwane „złotym 

wiekiem kapitalizmu”. Przed złotym wiekiem dochód na mieszkańca w bogatych gospodarkach 

kapitalistycznych wzrastał o 1-1,5% rocznie. W Złotym Wieku wzrósł on o 2–3% w Stanach 

Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, 4–5% w Europie Zachodniej i 8% w Japonii. Od tego czasu kraje te 

nigdy nie rosły szybciej niż to. Kiedy wzrost spowolnił w bogatych gospodarkach kapitalistycznych od 

połowy. Jednak wolnorynkowcy odkurzyli XIX-wieczną retorykę i przekonali innych, że przyczyną 

spowolnienia było zmniejszenie udziału dochodów kierowanych do klasy inwestorów. Od lat 80. w 

wielu (choć nie we wszystkich) tych krajach przez większość czasu rządziły rządy, które opowiadają się 

za redystrybucją dochodów w górę. Nawet niektóre tak zwane lewicowe partie, takie jak brytyjska 

Nowa Partia Pracy za Tony'ego Blaira i Amerykańska Partia Demokratyczna pod rządami Billa Clintona, 

otwarcie opowiadały się za taką strategią - najważniejszym momentem było to, że Bill Clinton 

wprowadził swoją reformę socjalną w 1996 r. „zakończyć dobrobyt, jaki znamy”. W tym przypadku 



obniżenie stanu opiekuńczego okazało się trudniejsze niż początkowo myślę . Jednak jego wzrost uległ 

spowolnieniu pomimo strukturalnej presji na większe wydatki socjalne w związku ze starzeniem się 

społeczeństwa, co zwiększa zapotrzebowanie na emerytury, zasiłki inwalidzkie, opiekę zdrowotną i 

inne wydatki kierowane do osób starszych. Co ważniejsze, w większości krajów istniało również wiele 

polityk, które kończyły się redystrybucją dochodu od biednych do bogatych. Dla bogatych obniżono 

podatki - obniżono najwyższe stawki podatku dochodowego. Deregulacja finansowa stworzyła 

ogromne możliwości spekulacyjnych zysków, a także astronomicznych pensji dla najlepszych 

menedżerów i finansistów. Deregulacja w innych obszarach umożliwiła również firmom osiąganie 

większych zysków, nie tylko dlatego, że były one w stanie lepiej wykorzystywać swoje monopolistyczne 

uprawnienia, bardziej swobodnie zanieczyszczać środowisko i łatwiej zwalniać pracowników. 

Zwiększona liberalizacja handlu i zwiększone inwestycje zagraniczne - a przynajmniej zagrożenie nimi - 

również wywarły presję na obniżenie płac. W rezultacie nierówności dochodowe wzrosły w większości 

bogatych krajów. Na przykład, według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) The World of 

Work 2008, spośród dwudziestu rozwiniętych gospodarek, dla których dostępne były dane, w latach 

1990-2000 nierówności dochodowe wzrosły w szesnastu krajach, przy czym tylko Szwajcaria wśród 

pozostałych czterech doświadcza znaczący spadek. W tym okresie nierówności dochodowe w USA, już 

zdecydowanie najwyższe w bogatym świecie, wzrosły do poziomu porównywalnego z poziomem w 

niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak Urugwaj i Wenezuela. Względny wzrost nierówności 

dochodów był również wysoki w krajach takich jak Finlandia, Szwecja i Belgia, ale były to kraje, które 

wcześniej miały bardzo niski poziom nierówności - być może zbyt niski w przypadku Finlandii, która 

miała nawet bardziej równy rozkład dochodów niż wielu byłych krajów socjalistycznych. Według 

Economic Policy Institute (EPI), centrolewicowego thinktanku w Waszyngtonie, w latach 1979-2006 

(ostatni rok, dla którego dostępne są dane), 1 procent najlepiej zarabiających w USA ponad dwukrotnie 

zwiększył swój udział w dochód z 10 proc. do 22,9 proc. Najwyższe 0,1 procenta wypadło jeszcze lepiej, 

zwiększając swój udział ponad trzykrotnie, z 3,5 procenta w 1979 r. do 11,6 proc. w 2006 r. Było to 

spowodowane głównie astronomicznym wzrostem wynagrodzeń kadry kierowniczej w kraju, którego 

brak uzasadnienia jest staje się coraz bardziej oczywisty w następstwie kryzysu finansowego z 2008 

roku. Spośród sześćdziesięciu pięciu rozwijających się i byłych krajów socjalistycznych objętych wyżej 

wymienionym badaniem MOP, nierówności dochodowe wzrosły w czterdziestu jeden krajach w tym 

samym okresie. Podczas gdy odsetek krajów doświadczających rosnących nierówności wśród nich był 

mniejszy niż w krajach bogatych, wiele z tych krajów miało już bardzo duże nierówności, więc skutki 

rosnących nierówności były jeszcze gorsze niż w krajach bogatych 

Woda, która nie spływa 

Cała ta redystrybucja dochodów w górę mogłaby być uzasadniona gdyby doprowadziło to do 

przyspieszenia wzrostu. Ale faktem jest, że wzrost gospodarczy w rzeczywistości zwolnił od początku 

neoliberalnej reformy prorogackiej w latach osiemdziesiątych. Według danych Banku Światowego 

gospodarka światowa w latach 60. i 70. rosła w przeliczeniu na jednego mieszkańca na poziomie ponad 

3 proc., Podczas gdy od lat 80. rozwijała się w tempie 1,4 proc. Rocznie (1980–2009). Krótko mówiąc, 

od lat osiemdziesiątych dajemy bogatym większy kawałek naszego tortu w przekonaniu, że stworzą 

więcej bogactwa, czyniąc ciasto większym, niż byłoby to możliwe w dłuższej perspektywie. Bogaci 

dostali w porządku większy kawałek ciasta, ale w rzeczywistości zmniejszyli tempo, w jakim ciasto 

rośnie. Problem polega na tym, że koncentracja dochodu w rękach rzekomego inwestora, czy to klasy 

kapitalistów, czy centralnego organu planowania Stalina, nie prowadzi do wyższego wzrostu, jeśli 

inwestor nie zainwestuje więcej. Kiedy Stalin skoncentrował dochody w Gosplanie, organie 

planowania, istniała przynajmniej gwarancja, że skoncentrowany dochód zostanie przekształcony w 

inwestycje (nawet jeśli na produktywność inwestycji mogły negatywnie wpłynąć takie czynniki, jak 

trudność planowania i zachęta do pracy. Gospodarki kapitalistyczne nie mają takiego mechanizmu. 



Rzeczywiście, pomimo rosnących nierówności od lat 80., inwestycje jako stosunek produkcji krajowej 

spadły we wszystkich gospodarkach G7 (USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja i 

Kanada) oraz w większości krajów rozwijających się . Nawet jeśli redystrybucja dochodów w górę 

tworzy więcej bogactwa niż byłoby to w inny sposób możliwe (co się nie wydarzyło, powtarzam), nie 

ma gwarancji, że biedni skorzystają z tych dodatkowych dochodów. Rosnący dobrobyt na szczycie 

może w końcu spłynąć i przynieść korzyści biednym, ale nie jest to przesądzony wniosek. Oczywiście 

spływanie w dół nie jest całkowicie głupim pomysłem. Nie możemy oceniać wpływu redystrybucji 

dochodów wyłącznie na podstawie jej bezpośrednich skutków, niezależnie od tego, jak dobre lub złe 

mogą one wyglądać. Kiedy bogaci ludzie mają więcej pieniędzy, mogą je wykorzystać do zwiększenia 

inwestycji i wzrostu, w którym to przypadku długoterminowym efektem redystrybucji dochodów w 

górę może być wzrost wielkości bezwzględnej, chociaż niekoniecznie względny udział w dochodzie, 

który każdy otrzymuje. . Jednak problem polega na tym, że ściekanie zwykle nie następuje zbyt często, 

jeśli pozostawia się je na rynku. Na przykład, po raz kolejny według EPI, 10 procent populacji Stanów 

Zjednoczonych należące do najlepszych w latach 1989-2006 przywłaszczyło sobie 91 procent wzrostu 

dochodów, podczas gdy górny 1 procent - 59 procent. Z drugiej strony, w krajach o silnym państwie 

opiekuńczym dużo łatwiej jest rozłożyć korzyści wynikające z dodatkowego wzrostu, który następuje 

po redystrybucji dochodów w górę (jeśli ma miejsce) poprzez podatki i transfery. Rzeczywiście, przed 

opodatkowaniem i transferami dystrybucja dochodów jest w rzeczywistości bardziej nierówna w Belgii 

i Niemczech niż w USA, podczas gdy w Szwecji i Holandii jest mniej więcej taka sama jak w USA.3 Innymi 

słowy, potrzebujemy pompy elektrycznej państwa opiekuńczego, aby woda u góry spływała w dół w 

znaczących ilościach. Wreszcie, istnieje wiele powodów, by sądzić, że redystrybucja dochodów w dół 

może pomóc we wzroście, jeśli zostanie przeprowadzona we właściwy sposób we właściwym czasie. 

Na przykład w warunkach spowolnienia gospodarczego, takiego jak dzisiejsze, najlepszym sposobem 

na ożywienie gospodarki jest redukcja dobrobytu, ponieważ biedniejsi ludzie wydają większą część 

swoich dochodów. Pobudzający gospodarkę efekt dodatkowych miliardów dolarów przekazanych 

gospodarstwom domowym o niższych dochodach poprzez zwiększenie wydatków socjalnych będzie 

większy niż ta sama kwota, jaką otrzymują bogaci dzięki obniżkom podatków. Ponadto, jeśli płace nie 

utkną na poziomie egzystencji lub poniżej, dodatkowy dochód może zachęcić pracowników do 

inwestowania w edukację i zdrowie, co może podnieść ich produktywność, a tym samym wzrost 

gospodarczy. Ponadto większa równość dochodów może sprzyjać pokojowi społecznemu poprzez 

zmniejszenie strajków przemysłowych i przestępczości, co z kolei może sprzyjać inwestycjom, 

ponieważ zmniejsza niebezpieczeństwo zakłócenia procesu produkcji, a tym samym procesu tworzenia 

bogactwa. Wielu uczonych uważa, że taki mechanizm działał w złotym wieku kapitalizmu, kiedy niskie 

nierówności dochodowe współistniały z szybkim wzrostem. Z tego punktu widzenia nie ma powodu, 

aby zakładać, że redystrybucja dochodów w górę przyspieszy inwestycje i wzrost. Na ogół tak się nie 

stało. Nawet przy większym wzroście spływ, który następuje poprzez mechanizm rynkowy, jest bardzo 

ograniczony, jak widać w powyższym porównaniu Stanów Zjednoczonych z innymi bogatymi krajami o 

dobrym państwie opiekuńczym. Samo wzbogacenie bogatych nie wzbogaca reszty z nas. Jeśli dawanie 

więcej bogatym przyniesie korzyści reszcie społeczeństwa, bogaci muszą być zmuszeni do dostarczania 

wyższych inwestycji, a tym samym wyższego wzrostu, poprzez środki polityczne (np. Obniżki podatków 

dla bogatych osób i korporacji, uzależnione od inwestycji), a następnie dzielić się owocami takiego 

wzrostu za pośrednictwem mechanizmu takiego jak państwo opiekuńcze. 

14.Menedżerowie z USA są bardzo drodzy 

Co ci powiedzą? 

Niektórzy ludzie zarabiają dużo więcej niż inni. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych firmy płacą swoim 

najwyższym menedżerom kwoty, które niektórzy uważają za nieprzyzwoite. Jednak tego właśnie 



wymagają siły rynkowe. Biorąc pod uwagę, że pula talentów jest ograniczona, jeśli chcesz przyciągnąć 

najlepsze talenty, po prostu musisz zapłacić duże sumy pieniędzy. Z punktu widzenia gigantycznej 

korporacji z miliardowymi obrotami na pewno warto zapłacić dodatkowe miliony, a nawet dziesiątki 

milionów dolarów, aby uzyskać najlepszy talent, ponieważ jej zdolność do podejmowania lepszych 

decyzji niż jej koledzy w konkurencji firmy mogą przynieść dodatkowe setki milionów dolarów 

dochodu. Jakkolwiek niesprawiedliwe mogą się wydawać te poziomy odszkodowania, nie powinniśmy 

angażować się w akty zazdrości i złośliwości oraz próbować sztucznie je tłumić. Takie próby 

przyniosłyby po prostu efekt przeciwny do zamierzonego. 

Czego ci nie mówią? 

Menedżerowie z USA są zawyżeni w więcej niż jednym sensie. Po pierwsze, mają zawyżoną cenę w 

porównaniu do swoich poprzedników. W kategoriach względnych (to znaczy jako odsetek przeciętnego 

wynagrodzenia pracownika) amerykańscy prezesi zarabiają dziś około dziesięć razy więcej niż ich 

poprzednicy z lat 60., mimo że ci ostatni prowadzili firmy, które odniosły znacznie większe sukcesy w 

ujęciu względnym, niż dzisiejsze firmy amerykańskie. Menedżerowie z USA są również zawyżeni w 

porównaniu z ich odpowiednikami w innych bogatych krajach. W ujęciu bezwzględnym są one płatne, 

w zależności od zastosowanego środka i kraju, z którym porównujemy, do dwudziestu razy więcej niż 

ich konkurenci prowadzący podobnie duże i odnoszące sukcesy firmy. Amerykańscy menedżerowie są 

nie tylko zawyżeni, ale także nadmiernie chronieni w tym sensie, że nie są karani za słabe wyniki. A 

wszystko to nie jest, w przeciwieństwie do tego, co twierdzi wielu ludzi, wyłącznie podyktowane przez 

siły rynkowe. Klasa menedżerska w USA zyskała taką ekonomiczną, polityczną i ideologiczną władzę, że 

jest w stanie manipulować siłami, które decydują o jej wynagrodzeniu. 

Płaca dyrektorów i polityka zazdrości klasowej 

Średnie wynagrodzenie dyrektora generalnego (pensje, premie, emerytury i opcje na akcje) w Stanach 

Zjednoczonych wynosi 300–400 razy więcej niż średnie wynagrodzenie pracownika (płace i 

świadczenia). Niektórzy ludzie są tym strasznie zdenerwowani. Na przykład Barack Obama, były 

prezydent USA, jest często cytowany, gdy krytykuje to, co uważa za nadmierne wynagrodzenie kadry 

kierowniczej. Ekonomiści wolnorynkowi nie widzą problemu w tej dysproporcji w wynagrodzeniach. 

Mówią, że jeśli prezesi zarabiają 300 razy więcej niż przeciętny pracownik, to dlatego, że dodają 300 

razy więcej wartości firmie. Jeśli ktoś nie ma wystarczającej wydajności, aby uzasadnić jej wysokie 

wynagrodzenie, siły rynkowe wkrótce zapewnią zwolnienie. Ci, którzy poruszają kwestie związane z 

wynagrodzeniem kadry kierowniczej, jak Obama, są populistami zaangażowanymi w politykę zazdrości 

klasowej. Twierdzą, że dopóki ci, którzy są mniej produktywni, nie zaakceptują, że ludziom trzeba płacić 

zgodnie z ich produktywnością, kapitalizm nie może właściwie funkcjonować. Można by niemal 

uwierzyć w powyższe argumenty, gdyby zrobić niewielkie ustępstwo - ignorując fakty. Nie zaprzeczam, 

że niektórzy ludzie są bardziej produktywni niż inni i że trzeba im płacić więcej - czasami dużo więcej. 

Prawdziwe pytanie brzmi, czy obecny stopień różnicy jest uzasadniony. Teraz dokładne sumowanie 

wynagrodzeń kadry kierowniczej jest bardzo trudne. Po pierwsze, ujawnianie wynagrodzeń kadry 

kierowniczej nie jest zbyt dobre w wielu krajach. Kiedy patrzymy na wynagrodzenie jako całość, a nie 

tylko na wynagrodzenia, musimy uwzględnić opcje na akcje. Opcje na akcje dają odbiorcy prawo do 

zakupu określonej liczby akcji spółki w przyszłości, więc nie mają one dokładnej wartości w 

teraźniejszości i należy oszacować ich wartość. W zależności od metodologii zastosowanej do 

oszacowania wycena może się znacznie różnić. Jak wspomniano wcześniej, mając na uwadze te 

zastrzeżenia, stosunek wynagrodzenia dyrektora generalnego do przeciętnego wynagrodzenia 

pracownika w Stanach Zjednoczonych wynosił 30–40 do 1 w latach 60. i 70. XX wieku. Wskaźnik ten 

wzrastał w szybkim tempie od wczesnych lat 80-tych, osiągając około 100 do 1 na początku lat 90-tych 

i wzrastając do 300-400 do 1 na początku XXI wieku. Porównaj to ze zmianami w tym, co otrzymują 



amerykańscy pracownicy. Według Economic Policy Institute (EPI), centrolewicowego think tanku z 

siedzibą w Waszyngtonie, średnia godzinowa płaca dla amerykańskich pracowników w dolarach 2007 

(to znaczy po uwzględnieniu inflacji) wzrosła z 18,90 dolara w 1973 roku do 21,34 dolara w 2006 roku. 

Oznacza to 13-procentowy wzrost w ciągu trzydziestu trzech lat, czyli około 0,4 procent wzrostu 

rocznie. Obraz jest jeszcze bardziej ponury, jeśli spojrzymy na ogólne wynagrodzenie (płace plus 

świadczenia), a nie tylko na wynagrodzenia. Nawet jeśli spojrzymy tylko na okresy rekonwalescencji 

(biorąc pod uwagę, że rekompensata pracownicza spada w czasie recesji), mediana rekompensat dla 

pracowników rosła w tempie 0,2% rocznie w latach 1983–199, w tempie 0,1% rocznie w latach 1992–

2000 i wcale nie wzrosły w latach 2002–7.2. Innymi słowy, płace pracowników w USA od połowy lat 

70. praktycznie nie rosły. Nie oznacza to oczywiście, że Amerykanie nie zauważyli żadnego wzrostu 

poziomu życia od lat 70. Dochód rodziny, w przeciwieństwie do indywidualnego odszkodowania 

pracowniczego, wzrósł, ale dzieje się tak tylko dlatego, że coraz więcej rodzin ma oboje partnerów 

pracujących. Teraz, jeśli wierzymy w logikę wolnorynkową, zgodnie z którą ludzie otrzymują 

wynagrodzenie na podstawie ich wkładu, wzrost względnego wynagrodzenia dyrektorów generalnych 

z 30-40-krotności średniego wynagrodzenia pracownika (który nie zmienił się zbytnio) do 300- 400 razy 

musi oznaczać, że amerykańscy prezesi stali się dziesięciokrotnie bardziej produktywni (w ujęciu 

względnym) niż w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Czy to prawda? Średnia jakość 

menedżerów w USA mogła rosnąć dzięki lepszej edukacji i szkoleniom, ale czy jest naprawdę 

prawdopodobne, że są dziesięciokrotnie lepsi niż ich odpowiednicy jedno pokolenie temu? Ale tak 

powinno być, gdyby amerykańskie wynagrodzenie dyrektorów generalnych wzrosło w kategoriach 

względnych wyłącznie z powodu rosnącej jakości dyrektorów generalnych: w tym okresie średnie 

wynagrodzenie dyrektora generalnego w USA wzrosło ze 100-krotności średniego wynagrodzenia 

pracownika do 300-400-krotności . 

Powszechnym wyjaśnieniem tego niedawnego gwałtownego wzrostu wynagrodzeń względnych jest 

to, że firmy stały się większe, a zatem różnica, jaką może zrobić dyrektor generalny, stała się większa. 

Zgodnie z popularnym przykładem używanym przez profesora Roberta H. Franka z Cornell University 

w jego szeroko cytowanej kolumnie New York Times, jeśli firma ma 10 miliardów dolarów zarobków, 

kilka lepszych decyzji podjętych przez lepszego dyrektora generalnego może łatwo zwiększyć zyski 

firmy o 30 milionów dolarów.  Tak więc, domyślna wiadomość brzmi: ile dodatkowych 5 milionów 

dolarów otrzyma dyrektor generalny, skoro przekazała firmie dodatkowe 30 milionów dolarów? Jest 

jakaś logika w tym argumencie, ale jeśli wzrost wielkości firmy jest głównym wyjaśnieniem inflacji 

płacowej prezesów, dlaczego nagle wzrosła ona w latach 80., kiedy wielkość firmy w USA cały czas 

rośnie? Ten sam argument powinien odnosić się również do pracowników, przynajmniej do pewnego 

stopnia. Współczesne korporacje działają w oparciu o złożone podziały pracy i współpracy, więc pogląd, 

że jedyną rzeczą, która ma znaczenie dla wyników firmy, jest to, co robi prezes, jest wysoce mylący. 

Wraz z rozwojem firm rośnie również potencjał pracowników, którzy będą czerpać korzyści lub szkodzić 

firmie, dlatego coraz ważniejsze staje się zatrudnianie lepszych pracowników. Gdyby tak nie było, po 

co firmy zawracają sobie głowę działami kadr? Co więcej, jeśli rosnące znaczenie najważniejszych 

decyzji menedżerskich jest główną przyczyną inflacji wynagrodzeń prezesów, dlaczego prezesi w 

Japonii i Europie, zarządzający podobnie dużymi firmami, płacą tylko ułamek tego, co zarabiają 

amerykańscy prezesi? Według EPI, od 2005 r. szwajcarskim i niemieckim prezesom płacono 

odpowiednio 64% i 55% tego, co ich amerykańscy odpowiednicy. Szwedzi i Holendrzy otrzymywali 

tylko około 44 procent i 40 procent wynagrodzenia amerykańskich dyrektorów generalnych; 

Japońskich prezesów tylko marne 25 procent. Przeciętne wynagrodzenie dyrektora generalnego za 

trzynaście bogatych krajów innych niż Stany Zjednoczone wynosiło tylko 44 procent poziomu 

amerykańskiego. Powyższe liczby faktycznie znacznie zaniżają międzynarodowe różnice w 

wynagrodzeniach prezesów, ponieważ nie obejmują one opcji na akcje, które w Stanach 



Zjednoczonych są zwykle znacznie wyższe niż w innych krajach. Inne dane z EPI sugerują, że w USA 

wynagrodzenie dyrektorów generalnych, w tym opcje na akcje, może być z łatwością trzy do czterech 

razy, a być może pięć do sześciu razy, wyższe niż ich wynagrodzenie z wyłączeniem opcji na akcje, 

chociaż trudno jest dokładnie określić, jaka to kwota . Oznacza to, że jeśli uwzględnimy opcje na akcje, 

wynagrodzenie japońskiego prezesa (z niewielkim komponentem opcji na akcje, jeśli w ogóle) może 

wynosić zaledwie 5 procent zamiast 25 procent wynagrodzenia dyrektora generalnego USA. Teraz, jeśli 

amerykańscy prezesi są warci od dwóch (w porównaniu do szwajcarskich prezesów, z wyłączeniem 

opcji na akcje) do dwudziestu razy (w porównaniu z japońskimi prezesami, w tym z opcjami na akcje), 

niż ich odpowiednicy za granicą, jak to możliwe, że firmy, które prowadzą, tracą do swoich japońskich 

i europejskich rywali w wielu branżach? Możesz zasugerować, że japońscy i europejscy prezesi mogą 

pracować za znacznie niższe bezwzględne wynagrodzenie niż amerykańscy prezesi, ponieważ ogólny 

poziom płac w ich krajach jest niższy. Jednak płace w Japonii i krajach europejskich są zasadniczo na 

tym samym poziomie, co w Stanach Zjednoczonych. Przeciętne wynagrodzenie pracownika w trzynastu 

krajach badanych przez EPI wyniosło 85 procent wynagrodzenia pracownika w USA w 2005 roku. 

Japońscy pracownicy zarabiają 91 procent amerykańskiej pensji, ale ich prezesi zarabiają tylko 25 

procent tego, co otrzymują amerykańscy prezesi (z wyłączeniem opcji na akcje). Pracownicy 

szwajcarscy i niemieccy dostają wyższe zarobki niż pracownicy amerykańscy (odpowiednio 130 i 106% 

pensji w USA), podczas gdy ich prezesi zarabiają tylko 55% i 64% pensji w USA (po raz kolejny , z 

wyłączeniem opcji na akcje, które w USA są znacznie wyższe). Jak widać, amerykańscy menedżerowie 

są zawyżeni. Amerykańscy pracownicy zarabiają tylko 15 procent więcej niż ich odpowiednicy w krajach 

konkurencyjnych, podczas gdy amerykańscy prezesi zarabiają co najmniej dwa razy (w porównaniu do 

szwajcarskich menedżerów, z wyłączeniem opcji na akcje) i być może nawet dwadzieścia razy (w 

porównaniu z japońskimi menedżerowie, w tym opcje na akcje), ile płacą ich odpowiednicy w 

porównywalnych krajach. Mimo to amerykańscy prezesi prowadzą firmy, które nie są lepsze, a często 

gorsze od ich japońskich czy europejskich konkurentów. 

Orzeł wygrywam, reszka przegrywasz 

W Stanach Zjednoczonych (i Wielkiej Brytanii, która ma drugi najwyższy wskaźnik wynagrodzeń 

dyrektorów generalnych na pracowników po Stanach Zjednoczonych), pakiety wynagrodzeń dla kadry 

kierowniczej są ładowane w jeden sposób. Oprócz płacenia nadmiernych kwot menedżerowie ci nie są 

karani za złe zarządzanie. Najwżej przydarzy się im to, że zostaną wyrzuceni z obecnej pracy, ale prawie 

zawsze będzie to połączone z czekiem na odprawę. Czasami wydalony prezes dostanie nawet więcej, 

niż jest to wymagane w kontrakcie. Według dwóch ekonomistów, Bebchuka i Frieda, „kiedy dyrektor 

generalna Mattel, Jill Barad, zrezygnowała pod ostrzałem [w 2000 r.], Zarząd darował jej pożyczkę w 

wysokości 4,2 miliona dolarów, przekazał jej dodatkowe 3,3 miliona dolarów w gotówce na pokrycie 

podatków za umorzenie kolejnej pożyczki i zezwolił jej niewykorzystane opcje, aby automatycznie 

nabyć uprawnienia. Te nieodpłatne świadczenia były dodatkiem do znacznych świadczeń, które 

otrzymywała na mocy umowy o pracę, która obejmowała wypowiedzenie w wysokości 26,4 miliona 

dolarów i strumień świadczeń emerytalnych przekraczający 700 000 dolarów rocznie.” Czy powinno 

nas to obchodzić? Niezupełnie, argumentowaliby wolnorynkowi ekonomiści. Jeśli niektóre firmy są na 

tyle głupie, by wypłacić nieodpłatne świadczenia upadłym prezesom, powiedzą, że pozwolą im to 

zrobić. Zostaną pokonani przez bardziej zatwardziałych konkurentów, którzy nie angażują się w takie 

bzdury. Tak więc, nawet jeśli wokół mogą istnieć słabo zaprojektowane systemy rekompensat, zostaną 

one ostatecznie wyeliminowane w wyniku presji konkurencyjnej rynku. Wydaje się to prawdopodobne. 

Konkurencyjny proces ma na celu wyeliminowanie nieefektywnych praktyk, czy to przestarzałych 

technologii tekstylnych, czy tendencyjnych systemów wynagrodzeń kadry kierowniczej. A to, że 

amerykańskie i brytyjskie firmy przegrywały z zagranicznymi firmami, które w sumie mają lepsze 

bodźce menedżerskie, jest tego dowodem. Jednak proces ten zajmie dużo czasu, aby wyeliminować 



niewłaściwe praktyki wynagrodzeń menedżerów (w końcu trwa to od dziesięcioleci). Przed jej 

niedawnym bankructwem ludzie wiedzieli od co najmniej trzech dekad, że GM przeżywa upadek, ale 

nikt nie zrobił nic, aby powstrzymać najlepszych menedżerów przed otrzymywaniem pakietów 

wynagrodzeń bardziej pasujących do ich poprzedników w połowie XX wieku, kiedy firma miała 

absolutną dominację na całym świecie. Mimo to niewiele robi się, aby sprawdzić nadmierne i 

stronnicze pakiety wynagrodzeń kadry kierowniczej (w tym, że niepowodzenia nie są prawie karane), 

ponieważ klasy menedżerskie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii stały się tak potężne, nie 

tylko z powodu grubych pensji, które otrzymywali przez ostatnie lata. kilka dekad. Przybyli, aby 

kontrolować sale zarządów, poprzez łączenie funkcji dyrektorskich i manipulowanie informacjami, 

które dostarczają niezależnym dyrektorom, w wyniku czego kilka rad dyrektorów kwestionuje poziom 

i strukturę wynagrodzeń kadry kierowniczej ustalane przez dyrektora generalnego. Wysokie i rosnące 

dywidendy również uszczęśliwiają akcjonariuszy. Napinając swoje ekonomiczne mięśnie, klasy 

kierownicze uzyskały ogromny wpływ na sferę polityczną, w tym na rzekomo centrolewicowe partie, 

takie jak brytyjska New Labour i America's Democratic Party. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych 

wielu dyrektorów generalnych z sektora prywatnego prowadzi departamenty rządowe. Co 

najważniejsze, wykorzystali swoje wpływy ekonomiczne i polityczne do rozpowszechnienia ideologii 

wolnorynkowej, która mówi, że wszystko, co istnieje, musi tam istnieć, ponieważ jest najbardziej 

wydajne. O sile tej klasy menedżerskiej najlepiej świadczyły następstwa kryzysu finansowego z 2008 

roku. Kiedy jesienią 2008 roku rządy amerykański i brytyjski wstrzyknęły astronomiczne sumy pieniędzy 

podatników kłopotliwym instytucjom finansowym, niewielu menedżerów odpowiedzialnych za 

niepowodzenie ich instytucji zostało ukaranych. Tak, niewielka liczba dyrektorów generalnych straciła 

pracę, ale niewielu z tych, którzy pozostali na swoich stanowiskach, podjęło poważną obniżkę płac, a 

próba Kongresu Stanów Zjednoczonych, aby wprowadzić ograniczenie, spotkała się z ogromnym i 

skutecznym oporem. za wynagrodzeniem menadżerów firm finansowych otrzymujących pieniądze 

podatników. Rząd brytyjski odmówił zrobienia czegokolwiek w sprawie wypłaty 15–20 milionów 

funtów emerytur (co daje mu około 700 000 funtów rocznego dochodu) dla zhańbionego byłego szefa 

RBS (Royal Bank of Scotland), Sir Freda Goodwina, mimo że bardzo negatywny rozgłos zmusił go 

następnie do zwrotu 4 milionów funtów. Fakt, że brytyjscy i amerykańscy podatnicy, którzy stali się 

udziałowcami wykupionych instytucji finansowych, nie mogą nawet ukarać swoich obecnych 

pracowników za słabe wyniki i zmusić ich do zaakceptowania bardziej efektywnego systemu 

rekompensat, pokazuje zakres władzy, jaką dysponują klasa menadżerska posiada obecnie w tych 

krajach. Rynki eliminują nieefektywne praktyki, ale tylko wtedy, gdy nikt nie ma wystarczającej siły, aby 

nimi manipulować. Co więcej, nawet jeśli zostaną ostatecznie wyeliminowane, jednostronne pakiety 

wynagrodzeń menedżerskich nakładają ogromne koszty na resztę gospodarki, dopóki trwają. 

Pracownicy muszą być stale ściskani przez presję na obniżanie wynagrodzeń, kazualizację zatrudnienia 

i trwałe redukcje etatów, tak aby menedżerowie mogli generować wystarczające dodatkowe zyski, aby 

wypłacić je akcjonariuszom i powstrzymać ich przed podnoszeniem problemów z wysokimi płacami 

kadry kierowniczej. Konieczność maksymalizacji dywidend, aby utrzymać spokój akcjonariuszy, 

minimalizuje inwestycje, osłabiając długoterminowe zdolności produkcyjne firmy. W połączeniu z 

nadmiernymi wynagrodzeniami na stanowiskach kierowniczych stawia to firmy amerykańskie i 

brytyjskie w niekorzystnej sytuacji w międzynarodowej konkurencji, co ostatecznie prowadzi do utraty 

pracy przez pracowników. Wreszcie, gdy sprawy idą nie tak na dużą skalę, jak kryzys finansowy 2008 

r., Podatnicy są zmuszeni ratować upadłe firmy, a menedżerowie, którzy stworzyli niepowodzenie, 

radzą sobie prawie bezkarnie. Kiedy klasy menadżerskie w USA i, w mniejszym stopniu, w Wielkiej 

Brytanii mają taką siłę ekonomiczną, polityczną i ideologiczną, że mogą manipulować rynkiem i 

przenosić negatywne konsekwencje swoich działań na innych ludzi, to iluzją jest myślenie, że 

wynagrodzenie to coś, czego optymalne poziomy i struktury będą i powinny być określane przez rynek. 



15.Ludzie z biednych krajów są bardziej przedsiębiorczy niż ludzie z bogatych krajów 

Co ci powiedzą? 

Przedsiębiorczość leży u podstaw dynamizmu gospodarczego. Dopóki nie ma przedsiębiorców, którzy 

szukają nowych możliwości zarabiania pieniędzy poprzez wytwarzanie nowych produktów i spełnianie 

niezaspokojonych potrzeb, gospodarka nie może się rozwijać. W istocie jedną z przyczyn braku 

dynamiki gospodarczej w wielu krajach, od Francji po wszystkie kraje rozwijające się, jest brak 

przedsiębiorczości. Dopóki wszyscy ludzie, którzy włóczą się bez celu po biednych krajach, nie zmienią 

swojego nastawienia i nie zaczną aktywnie szukać możliwości zarobku, ich kraje nie będą się rozwijać. 

Czego ci nie mówią? 

Ludzie mieszkający w biednych krajach muszą być bardzo przedsiębiorczy, aby przetrwać. Na każdego 

włóczęgę w kraju rozwijającym się przypada dwoje lub troje dzieci lśniących butami i cztery lub pięć 

osób sprzedających rzeczy. To, co czyni biedne kraje, to nie brak przedsiębiorczej energii na poziomie 

osobistym, ale brak produktywnych technologii i rozwiniętych organizacji społecznych, zwłaszcza 

nowoczesnych firm. Coraz wyraźniejsze problemy z mikrokredytami - bardzo małymi pożyczkami 

udzielanymi biednym ludziom w krajach rozwijających się w wyraźnym celu pomocy im w zakładaniu 

firm - pokazują ograniczenia indywidualnej przedsiębiorczości. Szczególnie w ostatnim stuleciu 

przedsiębiorczość stała się działalnością zbiorową, więc ubóstwo organizacji zbiorowych stało się 

jeszcze większą przeszkodą w rozwoju gospodarczym, a nie brakiem ducha przedsiębiorczości 

jednostek. 

Problem z Francuzami. . . 

George W. Bush, były prezydent Stanów Zjednoczonych, podobno skarżył się, że problem z Francuzami 

polega na tym, że w ich języku nie ma słowa określającego przedsiębiorczość. Jego francuski może nie 

był całkiem zerowy, ale pan Bush wyartykułował dość powszechne anglo-amerykańskie uprzedzenia 

wobec Francji jako mało dynamicznego i wstecznego kraju, pełnego leniwych robotników, palących 

owce rolników, pretensjonalnych lewicowych intelektualistów, wścibscy biurokraci i, co nie mniej 

ważne, pompatyczni kelnerzy. Niezależnie od tego, czy koncepcja Francji Busha jest słuszna, czy nie, 

perspektywa stojąca za jego stwierdzeniem jest powszechnie akceptowana - potrzeba 

przedsiębiorczych ludzi, aby mieć dobrze prosperującą gospodarkę. Z tego punktu widzenia ubóstwo 

krajów rozwijających się przypisuje się również brakowi przedsiębiorczości w tych krajach. Spójrz na 

tych wszystkich mężczyzn, którzy siedzą i piją jedenastą filiżankę miętowej herbaty tego dnia, 

obserwatorzy z bogatych krajów mówią, że kraje te naprawdę potrzebują więcej przebojów i 

przebojów, aby wydobyć się z biedy. Jednak każdy, kto pochodzi lub mieszkał przez jakiś czas w kraju 

rozwijającym się, będzie wiedział, że roi się on od przedsiębiorców. Na ulicach biednych krajów 

spotkasz mężczyzn, kobiety i dzieci w każdym wieku, sprzedających wszystko, o czym przyjdzie Ci do 

głowy, i rzeczy, o których nawet nie wiedziałeś, że można kupić. W wielu biednych krajach można kupić 

miejsce w kolejce do sekcji wizowej ambasady amerykańskiej (sprzedawane przez profesjonalnych 

kolejkujących), usługę „pilnowania samochodu” (co oznacza „powstrzymanie się od uszkodzenia 

samochodu”) na ulicy -miejsca parkingowe, prawo do postawienia stoiska z jedzeniem na określonym 

rogu (być może sprzedanego przez skorumpowanego szefa lokalnej policji) lub nawet skrawka ziemi, 

na której można żebrać (sprzedana ci przez miejscowych zbirów). To wszystko są produkty ludzkiej 

pomysłowości i przedsiębiorczości. W przeciwieństwie do tego większość obywateli bogatych krajów 

nawet nie zbliżyła się do zostania przedsiębiorcami. Najczęściej pracują dla firmy, niektórzy zatrudniają 

kilkadziesiąt tysięcy osób, wykonując zawody wysoce wyspecjalizowane i ściśle określone. Chociaż 

niektórzy z nich marzą o założeniu własnej firmy i „zostaniu swoim własnym szefem” lub przynajmniej 

o tym bezczynnie rozmawiają, niewielu wprowadziło to w życie, ponieważ jest to trudne i ryzykowne. 



W rezultacie większość ludzi z bogatych krajów spędza swoje życie zawodowe na realizacji cudzej wizji 

przedsiębiorczości, a nie własnej. W rezultacie ludzie są dużo bardziej przedsiębiorczy w krajach 

rozwijających się niż w krajach rozwiniętych. Według badań OECD, w większości krajów rozwijających 

się 30–50% pozarolniczej siły roboczej pracuje na własny rachunek (w rolnictwie wskaźnik ten jest 

jeszcze wyższy). W niektórych z najbiedniejszych krajów odsetek osób pracujących jako przedsiębiorcy 

jednoosobowi może być znacznie wyższy: 66,9% w Ghanie, 75,4% w Bangladeszu i aż 88,7% w Beninie. 

Dla kontrastu tylko 12,8% pozarolniczej siły roboczej w krajach rozwiniętych to osoby 

samozatrudnione. W niektórych krajach wskaźnik ten nie osiąga nawet jednej dziesiątej: 6,7 proc. W 

Norwegii, 7,5 proc. W USA i 8,6 proc. We Francji. Tak więc, nawet wyłączając rolników (co jeszcze 

bardziej zwiększyłoby wskaźnik), szansa, że przeciętny kraj rozwijający się będzie przedsiębiorcą, jest 

ponad dwukrotnie większa niż dla osoby z kraju rozwiniętego (30% vs 12,8%). Różnica jest 

dziesięciokrotnie większa, jeśli porównamy Bangladesz z USA (7,5 proc. Vs 75,4 proc.). A w najbardziej 

ekstremalnym przypadku szansa, że ktoś z Beninu zostanie przedsiębiorcą, jest aż trzynaście razy 

większa niż równoważna szansa dla Norwegów (88,7% vs 6,7%). Co więcej, nawet ci ludzie, którzy 

prowadzą interesy w bogatychkrajach nie muszą być tak przedsiębiorcze, jak ich odpowiedniki w 

biednych krajach. Przedsiębiorcy z krajów rozwijających się cały czas mają problemy. Są przerwy w 

dostawie prądu, które psują harmonogram produkcji. Służby celne nie zwolnią części zamiennych 

potrzebnych do naprawy maszyny, która i tak została opóźniona z powodu problemów z pozwoleniem 

na zakup dolarów amerykańskich. Materiały wejściowe nie są dostarczane we właściwym czasie, 

ponieważ ciężarówka dostawcza zepsuła się - po raz kolejny - z powodu dziur na drodze. A drobni 

urzędnicy lokalni cały czas naginają, a nawet wymyślają, przepisy, aby wymusić łapówki. Pokonanie 

wszystkich tych przeszkód wymaga zwinnego myślenia i umiejętności improwizacji. Przeciętny 

amerykański biznesmen nie wytrzymałby tygodnia w obliczu tych problemów, gdyby został zmuszony 

do zarządzania małą firmą w Maputo lub Phnom Penh. Mamy więc do czynienia z pozorną zagadką. W 

porównaniu z krajami bogatymi mamy znacznie więcej ludzi w krajach rozwijających się (w ujęciu 

proporcjonalnym) zaangażowanych w działalność gospodarczą . Co więcej, ich umiejętności 

przedsiębiorcze są znacznie częściej i bardziej surowo testowane niż ich odpowiedników w bogatych 

krajach. W takim razie jak to się dzieje, że te bardziej przedsiębiorcze kraje są biedniejsze? 

Wielkie oczekiwania - na scenę wkracza mikrofinansowanie 

Pozornie nieograniczona energia przedsiębiorczości biednych ludzi w biednych krajach oczywiście nie 

przeszła niezauważona. Coraz większy wpływ ma pogląd, że motorem rozwoju biednych krajów 

powinien być tak zwany „sektor nieformalny”, złożony z małych firm niezarejestrowanych w rządzie. 

Argumentuje się, że przedsiębiorcy z sektora nieformalnego borykają się z trudnościami nie dlatego, 

że brakuje im niezbędnej wizji i umiejętności, ale dlatego, że nie mogą zdobyć pieniędzy na realizację 

swoich wizji. Zwykłe banki ich dyskryminują, podczas gdy lokalni pożyczkodawcy żądają wygórowanych 

stóp procentowych. Jeśli otrzymają niewielką kwotę kredytu (zwanego „mikrokredytem”') o rozsądnej 

stopie procentowej na założenie stoiska z jedzeniem, zakup telefonu komórkowego do wynajęcia lub 

pozyskanie kurczaków do sprzedaży jaj, będą w stanie wyrwać się z ubóstwa. Ponieważ te małe 

przedsiębiorstwa stanowią większość gospodarki kraju rozwijającego się, ich sukcesy przełożyłyby się 

na ogólny rozwój gospodarczy. Wynalazek mikrokredytów jest powszechnie przypisywany 

Muhammadowi Yunusowi, profesorowi ekonomii, który był publiczną twarzą branży mikrokredytów 

od czasu założenia pionierskiego Grameen Bank w swoim rodzinnym Bangladeszu w 1983 roku, chociaż 

podobne próby podejmowano wcześniej. Pomimo pożyczek dla biednych ludzi, zwłaszcza biednych 

kobiet, które tradycyjnie uważano za sprawy wysokiego ryzyka, Grameen Bank szczycił się bardzo 

wysokim wskaźnikiem spłaty (95 procent lub więcej), co świadczy o tym, że biedni są wysoce podatni 

na banki. Na początku lat 90. XX wieku zauważono sukces Grameen Bank i kilku podobnych banków w 

krajach takich jak Boliwia, a idea mikrokredytów - lub szerzej mikrofinansowania, które obejmują 



oszczędności i ubezpieczenia, a nie tylko kredyty - szybko się rozprzestrzeniła. Przepis brzmi idealnie. 

Mikrokredyt pozwala ubogim wyjść z ubóstwa poprzez ich własne wysiłki, zapewniając im środki 

finansowe na realizację ich potencjału przedsiębiorczości. W ten sposób uzyskują niezależność i 

szacunek dla siebie, ponieważ nie polegają już na darowiznach od rządu i zagranicznych agencji 

pomocowych, aby przetrwać. Biedne kobiety są szczególnie uprzywilejowane dzięki mikrokredytom, 

które dają im możliwość uzyskiwania dochodu, a tym samym poprawiają ich pozycje przetargowe w 

stosunku do męskich partnerów. Nie mając dotacji dla biednych, rząd odczuwa mniejszą presję na swój 

budżet. Bogactwo wytworzone w tym procesie w naturalny sposób wzbogaca całą gospodarkę, a nie 

tylko przedsiębiorców z sektora nieformalnego. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie jest zaskoczeniem, 

że profesor Yunus wierzy, że przy pomocy mikrofinansowania możemy stworzyć „świat wolny od 

ubóstwa [w którym] jedynym miejscem, w którym można zobaczyć ubóstwo, jest muzeum”. W połowie 

XXI wieku popularność mikrofinansowania osiągnęła szczyt. Rok 2005 został ogłoszony przez ONZ 

Międzynarodowym Rokiem Mikrokredytu, przy wsparciu członków rodziny królewskiej, takiej jak 

królowa Rania z Jordanii, oraz celebrytów, takich jak aktorki Natalie Portman i Aishwarya Rai. 

Dominacja mikrofinansowania osiągnęła swój szczyt w 2006 r., kiedy to Pokojową Nagrodę Nobla 

przyznano wspólnie profesorowi Yunusowi i jego Grameen Bank. 

Wielka iluzja 

Niestety, szum wokół mikrofinansowania to, cóż, tylko to - szum. Istnieje rosnąca krytyka 

mikrofinansów, nawet ze strony niektórych jej wczesnych „księży”. Na przykład w niedawnym artykule 

z Davidem Roodmanem Jonathan Morduch, wieloletni zwolennik mikrofinansowania, przyznaje, że po 

30 latach istnienia ruchu mikrofinansowego mamy niewiele solidnych dowodów na to, że poprawia on 

życie klientów w wymiernych sposoby''. Problemów jest zbyt wiele, by je tutaj wymienić; każdy 

zainteresowany może przeczytać fascynującą książkę Milforda Batemana „Dlaczego 

mikrofinansowanie nie działa?” . Ale te najbardziej istotne dla naszej dyskusji są następujące. Sektor 

mikrofinansów zawsze chwalił się, że jego działalność pozostaje opłacalna bez rządowych dotacji lub 

wkładu międzynarodowych darczyńców, z wyjątkiem być może początkowej fazy wstępnej. Niektórzy 

wykorzystali to jako dowód, że biedni grają na rynku tak samo dobrze, jak wszyscy inni, jeśli tylko im 

na to pozwolisz. Okazuje się jednak, że bez dotacji rządowych lub międzynarodowych darczyńców 

instytucje mikrofinansowe muszą pobierać i pobierają stawki prawie lichwiarskie. Okazało się, że bank 

Grameen mógł początkowo pobierać rozsądne stopy procentowe tylko z powodu (wyciszonych) 

dotacji, które otrzymywał od rządu Bangladeszu i międzynarodowych darczyńców. Jeśli nie są 

dotowane, instytucje mikrofinansowe muszą naliczać od swoich pożyczek oprocentowanie w 

wysokości 40–50%, przy czym w krajach takich jak Meksyk oprocentowanie wynosi nawet 80–100%. 

Kiedy pod koniec lat 90. XX w. znalazł się pod presją rezygnacji z dotacji, Grameen Bank musiał się 

odrodzić (w 2001 r.) i zacząć naliczać oprocentowanie w wysokości 40–50 proc. Przy stopach 

procentowych sięgających 100 procent niewiele przedsiębiorstw może osiągnąć zyski niezbędne do 

spłaty pożyczek, więc większość pożyczek udzielonych przez instytucje mikrofinansowe (w niektórych 

przypadkach nawet 90 procent) została wykorzystana w celu „ wygładzanie konsumpcji ”- osoby 

zaciągające pożyczki na opłacenie ślubu córki lub wyrównanie przejściowego spadku dochodów z 

powodu choroby członka rodziny pracującej. Innymi słowy, ogromna większość mikrokredytów nie jest 

wykorzystywana do napędzania przedsiębiorczości przez ubogich, co jest rzekomym celem tego 

ćwiczenia, ale do finansowania konsumpcji. Co ważniejsze, nawet niewielka część mikrokredytu 

przeznaczana na działalność biznesową nie wyciąga ludzi z ubóstwa. Na początku brzmi to 

niewytłumaczalnie. Ci biedni ludzie, którzy biorą mikrokredyty, wiedzą, co robią. W przeciwieństwie 

do swoich odpowiedników w bogatych krajach, większość z nich prowadziła różnego rodzaju interesy. 

Ich spryt biznesowy został zaostrzony do granic możliwości przez desperację, by przetrwać i zwykłe 

pragnienie wyjścia z biedy. Muszą generować bardzo wysokie zyski, ponieważ muszą płacić rynkowe 



stopy procentowe. Więc co się dzieje? Dlaczego wszyscy ci ludzie - silnie zmotywowani, posiadający 

odpowiednie umiejętności i silnie naciskani przez rynek - robią ogromne wysiłki w swoich 

przedsięwzięciach biznesowych, przynosząc tak skąpe wyniki? Kiedy instytucja mikrofinansowa po raz 

pierwszy rozpoczyna działalność w miejscowości, pierwsza grupa jej klientów może zauważyć, że ich 

dochody wzrosną - czasami dość dramatycznie. Na przykład, kiedy w 1997 r. Grameen Bank połączył 

siły z Telenor, norweską firmą telefoniczną i rozdawał kobietom mikrokredyty na zakup telefonu 

komórkowego i wypożyczenie go mieszkańcom wioski, te „telefoniczne panie” osiągały wysokie zyski 

- 750–1 200 USD. w kraju, w którym średni roczny dochód na mieszkańca wynosił około 300 dolarów. 

Jednak z biegiem czasu biznesy finansowane z mikrokredytów stają się zatłoczone, a ich dochody 

spadają. Wracając do przypadku telefonu Grameen, do 2005 roku było tak wiele kobiet z telefonami, 

że ich dochód szacowano na około 70 dolarów rocznie, mimo że średni krajowy dochód wzrósł do 

ponad 450 dolarów. Ten problem jest znany jako „błąd kompozycji” - fakt, że niektórzy ludzie mogą 

odnieść sukces w określonej firmie, nie oznacza, że każdemu może się to udać. Oczywiście ten problem 

nie istniałby, gdyby mogły powstać nowe linie biznesowe stale rozwijane - jeśli jedna linia działalności 

staje się nieopłacalna z powodu przeludnienia, po prostu otwierasz inną. Na przykład, jeśli 

wypożyczanie telefonów staje się mniej opłacalne, możesz utrzymać swój poziom dochodów, 

produkując telefony komórkowe lub pisząc oprogramowanie do gier na telefony komórkowe. 

Oczywiście zauważyłeś absurdalność tych sugestii - telefonistki z Bangladeszu po prostu nie mają 

środków, aby przejść do produkcji telefonów lub projektowania oprogramowania. Problem polega na 

tym, że istnieje tylko ograniczona liczba (prostych) przedsiębiorstw, które biedni w krajach 

rozwijających się mogą podjąć, biorąc pod uwagę ich ograniczone umiejętności, wąski zakres 

dostępnych technologii i ograniczoną ilość środków finansowych, które mogą zmobilizować dzięki 

mikrofinansowaniu. Więc ty, chorwacki rolnik, który kupił jeszcze jedną krowę mleczną za mikrokredyt, 

trzymasz się sprzedaży mleka, nawet gdy patrzysz, jak dno spada na lokalnym rynku mleka dzięki 300 

innym rolnikom, takim jak ty, sprzedających więcej mleka, ponieważ zamieniasz się w eksporter masła 

do Niemiec lub sera do Wielkiej Brytanii po prostu nie jest możliwy dzięki technologii, umiejętnościom 

organizacyjnym i posiadanemu kapitałowi. 

Żadnych więcej bohaterów 

Nasza dotychczasowa dyskusja pokazuje, że biedą biednych krajów nie jest brak surowej, 

indywidualnej energii przedsiębiorczej, której w rzeczywistości mają pod dostatkiem. Chodzi o to, że 

tym, co naprawdę sprawia, że bogate kraje są bogate, jest ich zdolność do kierowania indywidualnej 

energii przedsiębiorczości na zbiorową przedsiębiorczość. Pod silnym wpływem kapitalistycznego 

folkloru z postaciami takimi jak Thomas Edison i Bill Gates oraz pionierskiej pracy Josepha 

Schumpetera, profesora ekonomii z Harvardu, urodzonego w Austrii, nasze spojrzenie na 

przedsiębiorczość jest zbyt mocno zabarwione indywidualistyczną perspektywą - przedsiębiorczość 

jest tym robią to heroiczne jednostki z wyjątkową wizją i determinacją. W związku z tym uważamy, że 

każda osoba, jeśli wystarczająco się postara, może odnieść sukces w biznesie. Jednakże, jeśli to 

kiedykolwiek było prawdą, ten indywidualistyczny pogląd na przedsiębiorczość staje się coraz bardziej 

przestarzały. W toku kapitalistycznego rozwoju przedsiębiorczość stawała się coraz bardziej zbiorowym 

przedsięwzięciem. Po pierwsze, nawet wyjątkowe jednostki, takie jak Edison i Gates, stały się tym, 

czym mają, tylko dlatego, że były wspierane przez cały szereg zbiorowych instytucji (patrz Rzecz 3): cała 

infrastruktura naukowa, która umożliwiła im zdobycie wiedzy, a także eksperymentowanie z nią ; 

prawo spółek i inne prawa handlowe, które umożliwiły im później tworzenie firm z dużymi i złożonymi 

organizacjami; system edukacyjny, który zapewniał wysoko wykwalifikowanych naukowców, 

inżynierów, menedżerowie i pracownicy, którzy obsadzali te firmy; system finansowy, który umożliwił 

im zgromadzenie ogromnej ilości kapitału, gdy chcieli się rozwijać; patenty i prawa autorskie, które 

chroniły ich wynalazki; łatwo dostępny rynek dla ich produktów; i tak dalej. Co więcej, w krajach 



bogatych przedsiębiorstwa współpracują ze sobą dużo częściej niż ich odpowiedniki w krajach 

biednych, nawet jeśli działają w podobnych branżach. Na przykład sektory mleczarskie w krajach takich 

jak Dania, Holandia i Niemcy stały się tym, czym są dzisiaj tylko dlatego, że ich rolnicy zorganizowali 

się, z pomocą państwa, w spółdzielnie i wspólnie zainwestowali w zakłady przetwórcze (np. Maszyny 

do kremowania) i marketing zagraniczny . Z drugiej strony, sektory mleczarskie w krajach bałkańskich 

nie rozwinęły się pomimo dość dużej ilości skierowanych do nich mikrokredytów, ponieważ wszyscy 

ich producenci mleka próbowali zrobić to samodzielnie. Na przykład wiele małych firm we Włoszech i 

Niemczech wspólnie inwestuje w badania i rozwój oraz marketing eksportowy, które są poza ich 

indywidualnymi możliwościami, poprzez stowarzyszenia branżowe (wspomagane przez dotacje 

rządowe), podczas gdy typowe firmy z krajów rozwijających się nie inwestują w tych obszarach, 

ponieważ nie mają takiego zbiorowego mechanizmu. Nawet na poziomie firm, przedsiębiorczość w 

bogatych krajach stała się wysoce kolektywna. Obecnie niewiele firm jest zarządzanych przez 

charyzmatycznych wizjonerów, takich jak Edison i Gates, ale przez profesjonalnych menedżerów. 

Pisząc w połowie XX wieku, Schumpeter był już świadomy tego trendu, choć niezbyt mu się to 

podobało. Zauważył, że rosnąca skala nowoczesnych technologii coraz bardziej uniemożliwia założenie 

i prowadzenie dużej firmy przez wizjonerskiego indywidualnego przedsiębiorcę. Schumpeter 

przewidział, że zastąpienie bohaterskich przedsiębiorców przez to, co nazywał „typami 

wykonawczymi”, osłabi ich dynamizm z kapitalizmu i ostatecznie doprowadzić do jego upadku. 

Schumpeter okazał się błędny w tej kwestii. W ciągu ostatniego stulecia bohaterski przedsiębiorca 

stawał się coraz bardziej rzadkością, a proces innowacji w produktach, procesach i marketingu - 

kluczowe elementy przedsiębiorczości Schumpetera - nabierał coraz bardziej „kolektywistycznego” 

charakteru. Mimo to światowa gospodarka rozwijała się znacznie szybciej od II wojny światowej w 

porównaniu z okresem przed nią. W przypadku Japonii firmy rozwinęły nawet mechanizmy 

instytucjonalne, aby wykorzystać kreatywność nawet najmniejszych pracowników linii produkcyjnej. 

Wielu przypisuje sukces japońskich firm, przynajmniej częściowo, tej charakterystyce. Jeśli efektywna 

przedsiębiorczość była kiedykolwiek sprawą czysto indywidualną, to przestała nią być przynajmniej 

przez ostatnie stulecie. Zbiorowa zdolność do budowania i zarządzania efektywnymi organizacjami i 

instytucjami jest obecnie znacznie ważniejsza niż popędy czy nawet talenty poszczególnych członków 

narodu w określaniu jego dobrobytu. Jeśli nie odrzucimy mitów bohaterskich indywidualnych 

przedsiębiorców i nie pomożemy im budować instytucji i organizacji zbiorowej przedsiębiorczości, 

nigdy nie zobaczymy, jak biedne kraje wyrosną na trwałe z ubóstwa. 

16. Nie jesteśmy wystarczająco sprytni, aby pozostawić rzeczy rynkowi 

Co ci powiedzą? 

Rynki powinniśmy zostawić w spokoju, ponieważ zasadniczo uczestnicy rynku wiedzą, co robią - to 

znaczy są racjonalni. Ponieważ jednostki (i firmy jako zbiory osób, które mają te same interesy) mają 

na względzie swój własny najlepszy interes i ponieważ najlepiej znają swoje własne okoliczności, próby 

osób z zewnątrz, zwłaszcza rządu, w celu ograniczenia wolności ich działań mogą przynieść jedynie 

gorsze skutki. wyniki. Jakikolwiek rząd byłby arogancki, aby uniemożliwić agentom rynkowym robienie 

rzeczy, które uznają za opłacalne, lub zmuszać ich do robienia rzeczy, których nie chcą robić, gdy 

posiada gorsze informacje. 

Czego ci nie mówią? 

Ludzie niekoniecznie wiedzą, co robią, ponieważ nasza zdolność pojmowania nawet spraw, które nas 

bezpośrednio dotyczą, jest ograniczona - lub, w żargonie, mamy „ograniczoną racjonalność”. Świat jest 

bardzo złożony, a nasze możliwości radzenia sobie z nim są poważnie ograniczone. Dlatego musimy 

celowo ograniczać naszą swobodę wyboru i zazwyczaj to robimy, aby zmniejszyć złożoność problemów, 



z którymi musimy się zmierzyć. Często regulacje rządowe działają, zwłaszcza w złożonych obszarach, 

takich jak współczesny rynek finansowy, nie dlatego, że rząd ma wyższą wiedzę, ale dlatego, że 

ogranicza wybory, a tym samym ogranicza złożoność bieżących problemów, zmniejszając w ten sposób 

możliwość, że coś pójdzie nie tak.  

Rynki mogą zawieść, ale. . . 

Jak wyraził Adam Smith w idei niewidzialnej ręki, ekonomiści wolnego rynku argumentują, że piękno 

wolnego rynku polega na tym, że decyzje pojedynczych osób (i firm) są godzone bez świadomych prób. 

Jest to możliwe dzięki temu, że podmioty gospodarcze są racjonalne w tym sensie, że najlepiej znają 

swoją sytuację i sposoby jej poprawy. Przyznaje się, że jest możliwe, że pewne osoby są irracjonalne, a 

nawet, że ogólnie racjonalna jednostka czasami zachowuje się nieracjonalnie. Jednak w dłuższej 

perspektywie rynek wypleni irracjonalne zachowania, karając je - na przykład inwestorzy, którzy 

nieracjonalnie „inwestują w zbyt drogie aktywa, osiągną niskie zyski, co zmusi ich albo do dostosowania 

swojego zachowania, albo do wyeliminowania. Biorąc to pod uwagę, jak argumentują ekonomiści 

wolnorynkowi, pozostawianie decyzji jednostkom, co zrobić, jest najlepszym sposobem zarządzania 

gospodarką rynkową. 

Oczywiście niewiele osób powiedziałoby, że rynki są doskonałe. Nawet Milton Friedman przyznał, że 

zdarzają się sytuacje, w których rynki zawodzą. Zanieczyszczenie to klasyczny przykład. Ludzie 

„produkują nadmiernie” zanieczyszczenie, ponieważ nie płacą za koszty radzenia sobie z nim. Zatem 

jakie są optymalne poziomy zanieczyszczeń dla osób (lub poszczególnych firm) sumują się do poziomu 

poniżej optymalnego ze społecznego punktu widzenia. Jednak ekonomiści wolnorynkowi szybko 

wskazują, że niepowodzenia rynkowe, choć teoretycznie możliwe, są w rzeczywistości rzadkie. Ponadto 

argumentują, że często najlepszym rozwiązaniem niepowodzeń rynkowych jest wprowadzenie 

większej liczby sił rynkowych. Na przykład argumentują, że sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia 

jest stworzenie dla niego rynku - poprzez stworzenie „zbywalnych praw do emisji”, które pozwalają 

ludziom sprzedawać i kupować prawa do zanieczyszczania zgodnie z ich potrzebami w ramach 

społecznie optymalnego maksimum. Ponadto ekonomiści wolnorynkowi dodają, że rządy również 

zawodzą. Rządy mogą nie mieć informacji niezbędnych do naprawienia niedoskonałości rynku. Albo 

mogą być kierowani przez polityków i biurokratów, którzy raczej promują własne interesy niż interesy 

narodowe. Wszystko to oznacza, że zwykle koszty niepowodzenia rządu są większe niż koszty 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, które rząd (rzekomo) próbuje naprawić. Dlatego 

ekonomiści wolnorynkowi wskazują, że występowanie zawodności rynku nie usprawiedliwia 

interwencji rządu. Debata na temat względnego znaczenia niepowodzeń rynkowych i niepowodzeń 

rządów wciąż trwa i nie będę w stanie zakończyć tej debaty w tym miejscu. Jednak w tej sprawie mogę 

przynajmniej wskazać, że problem z wolnym rynkiem nie kończy się na tym, że indywidualnie 

racjonalne działania mogą prowadzić do zbiorowego irracjonalnego wyniku (to jest zawodności rynku). 

Problem w tym, że na początku nie jesteśmy nawet racjonalni. A kiedy założenie o racjonalności się nie 

sprawdza, musimy pomyśleć o roli rynku i rządu w zupełnie inny sposób, nawet od ram zawodności 

rynku, które w końcu również zakładają, że jesteśmy racjonalni. Pozwól mi wyjaśnić. Jeśli jesteś taki 

mądry. . . 

W 1997 roku Robert Merton i Myron Scholes otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za „nową 

metodę określania wartości instrumentów pochodnych”. Nawiasem mówiąc, nagroda nie jest 

prawdziwą nagrodą Nobla, ale nagrodą przyznaną przez szwedzki bank centralny „ku pamięci Alfreda 

Nobla”. Prawdę mówiąc, kilka lat temu rodzina Noblów nawet zagroziła, że odmówi nagrodzie 

wykorzystania nazwiska ich przodka, ponieważ nadawano je głównie ekonomistom wolnorynkowym, 

których Alfred Nobel by nie zaakceptował, ale to już inna historia.  W 1998 r. ogromny fundusz 

hedgingowy o nazwie Long-Term Capital Management (LTCM) był na skraju bankructwa w następstwie 



rosyjskiego kryzysu finansowego. Fundusz był tak duży, że jego bankructwo miało sprowadzić na niego 

wszystkich pozostałych. Amerykański system finansowy uniknął upadku tylko dlatego, że Zarząd 

Rezerwy Federalnej, bank centralny Stanów Zjednoczonych, wstrząsnął kilkunastu bankami  

wierzycielami, aby wstrzyknąć pieniądze do firmy i stać się niechętnymi akcjonariuszami, przejmując 

kontrolę nad 90 procentami akcji. LTCM ostatecznie upadło w 2000 roku. LTCM, założona w 1994 roku 

przez słynnego (teraz niesławnego) finansistę Johna Merriwether, miała w swoim zarządzie - czy 

uwierzysz? - Mertona i Scholesa. Merton i Scholes nie tylko użyczali swoich nazwisk firmie na gruby 

czek: byli współpracownikami, a firma aktywnie korzystała z modelu wyceny aktywów. Niezrażony 

upadkiem LTCM Scholes założył kolejny fundusz hedgingowy w 1999 roku, Platinum Grove Asset 

Management (PGAM). Nowi zwolennicy, można tylko przypuszczać, uważali, że model Mertona-

Scholesa musiał się nie udać w 1998 roku z powodu zupełnie nieprzewidywalnego wydarzenia sui 

generis - kryzysu rosyjskiego. W końcu czy nie był to nadal najlepszy model wyceny aktywów dostępny 

w historii ludzkości, zatwierdzony przez komitet Nobla? Niestety inwestorom PGAM udowodniono, że 

się mylili. W listopadzie 2008 r. praktycznie zbankrutował, tymczasowo zamrażając wycofanie się 

inwestorów. Jedynym pocieszeniem, jakie mogli przyjąć, było prawdopodobnie to, że nie byli sami w 

tym, że zawiódł ich laureat Nagrody Nobla. Grupa Trinsum, której były partner Scholesa, Merton, był 

dyrektorem naukowym, również zbankrutowała w styczniu 2009 r. W Korei jest takie powiedzenie, że 

nawet małpa może spaść z drzewa. Tak, wszyscy popełniamy błędy, a jedną porażkę - nawet jeśli jest 

to gigantyczna jak LTCM - możemy uznać za błąd. Ale ten sam błąd dwa razy? Wtedy wiesz, że pierwszy 

błąd tak naprawdę nie był pomyłką. Merton i Scholes nie wiedzieli, co robią. Kiedy laureaci Nagrody 

Nobla w dziedzinie ekonomii, zwłaszcza ci, którzy otrzymali nagrodę za swoją pracę nad wyceną 

aktywów, nie potrafią czytać na rynku finansowym, jak możemy rządzić światem zgodnie z zasadą 

ekonomiczną, która zakłada, że ludzie zawsze wiedzą, co robią i dlatego powinni zostać samemu? Jak 

Alan Greenspan, były przewodniczący Zarządu Rezerwy Federalnej, musiał przyznać podczas 

przesłuchania w Kongresie, „błędem” było „zakładanie, że interes własny organizacji, zwłaszcza 

banków, jest taki, że są one w stanie najlepiej chronić akcjonariuszy”. i kapitał w przedsiębiorstwach ”. 

Własny interes chroni ludzi tylko wtedy, gdy wiedzą, co się dzieje i jak sobie z tym radzić. Z kryzysu 

finansowego w 2008 roku pochodzi wiele historii, które pokazują, że rzekomo najmądrzejsi ludzie nie 

rozumieli do końca, co robią. Nie mówimy o hollywoodzkich big-shotach, takich jak Steven Spielberg i 

John Malkovich, czy legendarny miotacz baseballowy Sandy Koufax, którzy zdeponowali pieniądze u 

oszusta Berniego Madoffa. Chociaż ci ludzie należą do najlepszych na świecie w tym, co robią, 

niekoniecznie rozumieją finanse. Mówimy o zarządzających funduszami ekspertów, czołowych 

bankierach (w tym niektórych z największych banków świata, takich jak brytyjski HSBC i hiszpański 

Santander) i światowej klasy uczelniach (New York University i Bard College, które miały dostęp do 

niektórych najbardziej renomowanych członków wydziału ekonomii na świecie) ulegając tej samej 

sztuczce Madoffa. Co gorsza, nie chodzi tylko o to, by dać się oszukać oszustom, takim jak Madoff czy 

Alan Stanford. Brak zrozumienia przez bankierów i innych rzekomych ekspertów w tej dziedzinie tego, 

co się dzieje, był wszechobecny, nawet jeśli chodzi o legalne finansowanie. Jeden z nich najwyraźniej 

zaszokował Alistaira Darlinga, ówczesnego brytyjskiego kanclerza skarbu, mówiąc mu latem 2008 roku, 

że „od teraz będziemy pożyczać tylko wtedy, gdy zrozumiemy związane z tym ryzyko” . Po drugie, 

jeszcze bardziej zadziwiający przykład zaledwie sześć miesięcy przed upadkiem AIG, amerykańskie 

towarzystwo ubezpieczeniowe wykupione przez rząd USA jesienią 2008 r., jego dyrektor finansowy, 

Joe Cassano, powiedział podobno, że „to jest dla nas trudne, bez bycia nonszalanckim, aby nawet 

zobaczyć scenariusz w jakiejkolwiek sferze rozumu, który doprowadziłby do utraty jednego dolara w 

którejkolwiek z transakcji [swap ryzyka kredytowego lub CDS]”. Większość z Was - zwłaszcza jeśli 

jesteście amerykańskim podatnikiem sprzątającym bałagan pana Cassano - może uznać ten rzekomy 

brak nonszalancji mniej niż zabawny, biorąc pod uwagę, że AIG zbankrutował z powodu niepowodzenia 

w portfelu CDS o wartości 441 miliardów dolarów, a nie z podstawowego biznesu ubezpieczenia. Kiedy 



laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii finansowej, czołowi bankierzy, najlepsi zarządzający 

funduszami, prestiżowe uczelnie i najmądrzejsi celebryci pokazali, że nie rozumieją tego, co robią, jak 

możemy zaakceptować teorie ekonomiczne, które działają tylko dlatego, że zakładają, że ludzie są w 

pełni racjonalne? W rezultacie po prostu nie jesteśmy wystarczająco sprytni, aby zostawić rynek w 

spokoju. Ale dokąd idziemy stamtąd? Czy można pomyśleć o regulacji rynku, kiedy nie jesteśmy nawet 

na tyle sprytni, by zostawić go w spokoju? Odpowiedź brzmi tak. Właściwie to coś więcej. Bardzo często 

potrzebujemy regulacji właśnie dlatego, że nie jesteśmy wystarczająco inteligentni. Pokażę dlaczego. 

Ostatni człowiek renesansu 

Herbert Simon, laureat Nagrody Nobla z ekonomii w 1978 roku prawdopodobnie ostatni człowiek 

renesansu na ziemi. Zaczynał jako politolog, a następnie przeszedł do studiów nad administracją 

publiczną, pisząc klasyczną książkę z tej dziedziny pt. „Administrative Behavior”. Rzucając po drodze 

kilka artykułów z fizyki, zajął się badaniami nad zachowaniami organizacyjnymi, administracją 

biznesową, ekonomią, psychologią poznawczą i sztuczną inteligencją (AI). Jeśli ktokolwiek rozumiał, jak 

ludzie myślą i organizują się, to był to Simon. Simon argumentował, że nasza racjonalność jest 

„ograniczona”. Nie wierzył, że jesteśmy całkowicie irracjonalni, chociaż on sam i wielu innych 

ekonomistów ze szkoły behawiorystów (a także wielu psychologów poznawczych) przekonująco 

udokumentowało, jak wiele z naszych zachowań jest irracjonalnych. Według Simona staramy się być 

racjonalni, ale nasza zdolność do tego jest poważnie ograniczona. Świat jest zbyt złożony, 

argumentował Simon, aby nasza ograniczona inteligencja mogła go w pełni zrozumieć. Oznacza to, że 

bardzo często głównym problemem, z którym borykamy się przy podejmowaniu dobrej decyzji, nie jest 

brak informacji, ale nasza ograniczona zdolność do przetwarzania tych informacji - co dobrze ilustruje 

fakt, że nie wydaje się, aby obchodzony nadejście ery internetu poprawiła jakość naszych decyzji, 

sądząc po bałaganie, w jakim jesteśmy dzisiaj. Innymi słowy, świat jest pełen niepewności. Niepewność 

to nie tylko brak dokładnej wiedzy o tym, co wydarzy się w przyszłości. W niektórych przypadkach 

możemy rozsądnie obliczyć prawdopodobieństwo każdego możliwego zdarzenia losowego, nawet jeśli 

nie możemy przewidzieć dokładnego wyniku - ekonomiści nazywają to „ryzykiem”. Rzeczywiście, nasza 

umiejętność obliczania ryzyka związanego z wieloma aspektami życia ludzkiego - 

prawdopodobieństwem śmierci, chorób, pożarów, obrażeń, nieurodzaju itd. - jest podstawą branży 

ubezpieczeniowej. Jednak w przypadku wielu innych aspektów naszego życia nie znamy nawet 

wszystkich możliwych zdarzeń losowych, nie mówiąc o ich odpowiednich prawdopodobieństwach, co 

podkreślali między innymi wnikliwy amerykański ekonomista Frank Knight i wielki brytyjski ekonomista 

John Maynard Keynes w początku XX wieku. Knight i Keynes argumentowali, że racjonalne zachowanie, 

które stanowi podstawę większości współczesnej ekonomii, jest niemożliwe przy tego rodzaju 

niepewności. Najlepszego wyjaśnienia pojęcia niepewności - czy inaczej złożoności świata - dał, być 

może zaskakująco, Donald Rumsfeld, sekretarz obrony w pierwszym rządzie George'a W. Busha. 

Podczas briefingu prasowego na temat sytuacji w Afganistanie w 2002 roku Rumsfeld stwierdził: 

„Wiadomo jest. Są rzeczy, o których wiemy, że wiemy. Są znane niewiadome. To znaczy, że są rzeczy, 

o których wiemy, że nie wiemy. Ale są też niewiadome. Są rzeczy, o których nie wiemy, a których nie 

znamy ”. Nie sądzę, by uczestnicy kampanii Plain English Campaign, którzy przyznali nagrodę Foot in 

Mouth w 2003 r. za to oświadczenie, całkiem zrozumieli znaczenie tego stwierdzenia dla naszego 

zrozumienia ludzkiej racjonalności. Więc co robimy, kiedy świat jest tak złożony, a nasza zdolność do 

jego zrozumienia ograniczona? Odpowiedź Simona brzmiała, że celowo ograniczamy naszą swobodę 

wyboru, aby zmniejszyć zakres i złożoność problemów, z którymi mamy do czynienia. Brzmi to 

ezoterycznie, ale kiedy się nad tym zastanowić, robimy to przez cały czas. Większość z nas tworzy w 

swoim życiu rutyny, aby nie musieć zbyt często podejmować zbyt wielu decyzji. Optymalna ilość snu i 

optymalne menu śniadaniowe różnią się każdego dnia, w zależności od naszych warunków fizycznych 

i przyszłych zadań. Jednak większość z nas kładzie się spać w tym samym czasie, budzi się o tej samej 



porze i je podobne rzeczy na śniadanie, przynajmniej w dni powszednie. Ulubionym przykładem 

Simona na to, jak potrzebujemy pewnych reguł, aby poradzić sobie z naszą ograniczoną racjonalnością, 

były szachy. Mając tylko trzydzieści dwie figury i sześćdziesiąt cztery kwadraty, szachy mogą wydawać 

się stosunkowo prostą sprawą, ale w rzeczywistości wymagają ogromnej ilości obliczeń. Gdybyś był 

jedną z tych „hiperracjonalnych” istot (jak nazywa je Simon), które zapełniają standardowe podręczniki 

ekonomii, to oczywiście wymyśliłbyś wszystkie możliwe ruchy i obliczyłby ich prawdopodobieństwo, 

zanim wykonasz ruch. Ale Simon wskazuje, że istnieje około 10120 (tak, to jest 120 zer) możliwości w 

przeciętnej grze w szachy, to „racjonalne” podejście wymaga zdolności umysłowych, których nie 

posiada żaden człowiek. Rzeczywiście, studiując szachowych mistrzów, Simon zdał sobie sprawę, że 

używają oni praktycznych reguł (heurystyki), aby skupić się na niewielkiej liczbie możliwych ruchów, 

aby zmniejszyć liczbę scenariuszy, które należy przeanalizować, nawet jeśli wykluczone ruchy mogły 

przynieść lepsze wyniki. Jeśli szachy są tak skomplikowane, możesz sobie wyobrazić, jak 

skomplikowane są sprawy w naszej gospodarce, która obejmuje miliardy ludzi i miliony produktów. 

Dlatego w ten sam sposób, w jaki jednostki tworzą procedury w swoim codziennym życiu lub grach w 

szachy, firmy działają według „produktywnych procedur”, które upraszczają ich opcje i ścieżki 

wyszukiwania. Tworzą pewne struktury decyzyjne, formalne zasady i konwencje, które automatycznie 

ograniczają zakres możliwych ścieżek, które badają, nawet jeśli drogi w ten sposób wykluczone mogą 

być bardziej opłacalne. Ale nadal to robią, ponieważ w przeciwnym razie mogą utonąć w morzu 

informacji i nigdy nie podjąć decyzji. Podobnie, społeczeństwa tworzą nieformalne zasady, które 

celowo ograniczają wolność wyboru eopla, tak aby nie musieli oni ciągle dokonywać nowych wyborów. 

Opracowują więc konwencję kolejkowania, aby ludzie nie musieli na przykład nieustannie obliczać i 

przeliczać swoich pozycji na zatłoczonym przystanku autobusowym, aby mieć pewność, że wsiądą do 

następnego autobusu. Rząd nie musi wiedzieć lepiej. 

Jak na razie dobrze, możesz pomyśleć, ale co tak naprawdę teoria ograniczonej racjonalności Simona 

ma do powiedzenia na temat regulacji? Ekonomiści wolnorynkowi argumentowali przeciwko 

regulacjom rządowym z (pozornie rozsądnych) powodów, że rząd nie wie lepiej niż ci, których działania 

są przez niego regulowane. Z definicji rząd nie może znać czyjejś sytuacji tak dobrze, jak 

zainteresowana osoba lub firma. Biorąc to pod uwagę, argumentują, niemożliwe jest, aby urzędnicy 

rządowi mogli poprawić decyzje podejmowane przez podmioty gospodarcze. Jednak teoria Simona 

pokazuje, że wiele regulacji działa nie dlatego, że rząd z konieczności wie lepiej niż regulowane (chociaż 

czasami może tak być), ale dlatego, że ograniczają złożoność działań, co umożliwia regulowanym 

podejmowanie lepszych decyzji. Światowy kryzys finansowy z 2008 r. bardzo dobrze ilustruje tę 

kwestię. W okresie poprzedzającym kryzys nasza zdolność do podejmowania dobrych decyzji została 

po prostu przytłoczona, ponieważ pozwolono, by sprawy ewoluowały w zbyt złożony sposób poprzez 

innowacje finansowe. Tyle skomplikowanych finansów ,stworzono instrumenty, których nawet sami 

eksperci finansowi nie rozumieli w pełni, chyba że specjalizowali się w nich - a czasem nawet wtedy. 

Główni decydenci z firm finansowych z pewnością nie rozumieli zbyt wiele z tego, co robią ich firmy. 

Również organy regulacyjne nie mogły w pełni dowiedzieć się, co się dzieje. Jak wspomniano powyżej, 

obecnie obserwujemy zalew zeznań - niektórych dobrowolnych, innych wymuszonych - ze strony 

kluczowych decydentów. Jeżeli w przyszłości mamy uniknąć podobnych kryzysów finansowych, 

musimy poważnie ograniczyć swobodę działania na rynku finansowym. Należy zakazać instrumentów 

finansowych, chyba że w pełni zrozumiemy ich działanie i wpływ na pozostałą część sektora 

finansowego, a ponadto na pozostałą część gospodarki. Będzie to oznaczało zakazanie wielu złożonych 

finansowych instrumentów pochodnych, których działanie i skutki są poza zrozumieniem nawet 

rzekomych ekspertów. Możesz pomyśleć, że jestem zbyt ekstremalny. Jednak to właśnie robimy cały 

czas z innymi produktami - lekami, samochodami, produktami elektrycznymi i wieloma innymi. Na 

przykład, gdy firma wymyśla nowy lek, nie można go od razu sprzedać. Skutki działania leku i reakcja 



organizmu na niego są złożone. Dlatego lek musi zostać poddany rygorystycznym testom, zanim 

będziemy mieć pewność, że ma wystarczające korzystne działanie, które wyraźnie przytłacza skutki 

uboczne i pozwoli na sprzedaż. Nie ma nic wyjątkowego w proponowaniu zapewnienia bezpieczeństwa 

produktów finansowych przed ich sprzedażą. O ile celowo nie ograniczymy naszych wyborów, tworząc 

restrykcyjne zasady, upraszczając w ten sposób środowisko, z którym mamy do czynienia, nasza 

ograniczona racjonalność nie poradzi sobie ze złożonością świata. Nie dlatego, że rząd koniecznie wie 

lepiej, że potrzebujemy przepisów. Robimy to w pokornym uznaniu naszych ograniczonych zdolności 

umysłowych. 

17. Większa edukacja sama w sobie nie uczyni kraju bogatszym 

Co ci powiedzą? 

Dobrze wykształcona siła robocza jest absolutnie niezbędna do rozwoju gospodarczego. Najlepszym 

tego dowodem jest kontrast między sukcesami gospodarczymi krajów Azji Wschodniej, z ich słynnymi 

osiągnięciami edukacyjnymi, a stagnacją gospodarczą krajów Afryki Subsaharyjskiej, które mają jedne 

z najniższych wyników edukacyjnych na świecie. Co więcej, wraz z powstaniem tak zwanej „gospodarki 

wiedzy”, w której wiedza stała się głównym źródłem bogactwa, edukacja, zwłaszcza szkolnictwo 

wyższe, stała się absolutnym kluczem do dobrobytu. 

Czego ci nie mówią? 

Jest zadziwiająco mało dowodów na to, że większa edukacja prowadzi do większego dobrobytu kraju. 

Znaczna część wiedzy zdobytej w edukacji nie ma w rzeczywistości znaczenia dla zwiększania 

produktywności, mimo że umożliwia ludziom prowadzenie bardziej satysfakcjonującego i niezależnego 

życia. Również pogląd, że rozwój gospodarki opartej na wiedzy krytycznie zwiększył znaczenie edukacji, 

jest mylący. Przede wszystkim sama idea gospodarki opartej na wiedzy jest problematyczna, ponieważ 

wiedza zawsze była głównym źródłem bogactwa. Ponadto, wraz z postępującą dezindustrializacją i 

mechanizacją, wymagania dotyczące wiedzy mogły nawet spaść w przypadku większości miejsc pracy 

w bogatych krajach. Nawet jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, które ma mieć większe znaczenie w 

gospodarce opartej na wiedzy, nie ma prostego związku między nim a wzrostem gospodarczym. To, co 

naprawdę ma znaczenie przy określaniu dobrobytu kraju, to nie poziom wykształcenia jednostek, ale 

zdolność narodu do organizowania jednostek w przedsiębiorstwa o wysokiej produktywności. 

Edukacja, edukacja, edukacja 

„Edukacja, edukacja, edukacja” - tak były brytyjski premier  Tony Blair podsumował trzy najważniejsze 

priorytety polityczne swojego przyszłego rządu podczas kampanii wyborczej w 1997 r., która 

doprowadziła do władzy jego „Nową” Partię Pracy po prawie dwóch dekadach spędzonych na pustyni. 

Późniejszy sukces polityki edukacyjnej New Labour może być kwestionowany, ale bezsporne jest to, że 

komentarz doskonale oddał wyjątkową zdolność Blaira do mówienia właściwych rzeczy we właściwym 

czasie (to znaczy zanim stracił głowę z powodu Iraku). Wielu polityków przed Blairem rozmawiało o 

tym i dążyło do lepszej edukacji, ale przemawiał on w czasie, gdy będąc świadkiem rozwoju gospodarki 

opartej na wiedzy od lat 80., cały świat był przekonany, że edukacja jest kluczem do dobrobytu 

gospodarczego. Gdyby edukacja była ważna dla ekonomii , coraz więcej ludzi było przekonanych, że 

będzie to wszystko i koniec w erze informacji, kiedy mózg, a nie krzepka, jest głównym źródłem 

bogactwa. Argument wydaje się prosty. Osoby lepiej wykształcone są bardziej produktywne - o czym 

świadczą wyższe pensje. Jest więc kwestią logiki matematycznej, że gospodarka z lepiej 

wykształconymi ludźmi będzie bardziej produktywna. Fakt, że biedniejsze kraje mają niższy zasób 

wykształconych ludzi - lub „kapitał ludzki” w żargonie niektórych ekonomistów - również dowodzi tego. 

średni czas nauki w krajach OECD wynosi około dziewięciu lat, a w krajach Afryki Subsaharyjskiej nawet 



trzy lata. Znane są również wyjątkowo wysokie osiągnięcia edukacyjne „cudownych” gospodarek Azji 

Wschodniej - takich jak Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Hongkong i Singapur. Ich osiągnięcia 

edukacyjne przejawiają się nie tylko w kategoriach ilościowych, takich jak wysoki wskaźnik alfabetyzacji 

czy wskaźniki zapisów na różne poziomy edukacji. Jakość ich edukacji jest również bardzo wysoka. 

Zajmują czołowe miejsca w międzynarodowych testach standaryzowanych, takich jak Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) dla uczniów czwartych i ósmych klas oraz 

Program międzynarodowej oceny uczniów (PISA), który mierzy piętnastolatki „umiejętność 

zastosowania wiedzy matematycznej do rzeczywistych problemów. Czy musimy mówić więcej?  

Nie potrzebujemy żadnej edukacji. . . 

Choć wydaje się oczywiste, jak ważna jest edukacja w podnoszeniu produktywności gospodarki, w 

rzeczywistości istnieje wiele dowodów, które kwestionują tę konwencjonalną mądrość. Najpierw 

przyjrzyjmy się cudownym gospodarkom Azji Wschodniej, w których edukacja rozwojowa miała 

odgrywać kluczową rolę. W 1960 roku na Tajwanie wskaźnik alfabetyzacji wynosił zaledwie 54 procent, 

podczas gdy na Filipinach - 72 procent. Pomimo niższego poziomu wykształcenia, Tajwan osiągnął od 

tego czasu jeden z najlepszych wyników w zakresie wzrostu gospodarczego w historii ludzkości, 

podczas gdy Filipiny radziły sobie raczej słabo. W 1960 roku Filipiny miały prawie dwukrotnie większy 

dochód na mieszkańca niż Tajwan (200 USD w porównaniu do 122 USD), ale obecnie dochód na 

mieszkańca Tajwanu jest około dziesięciokrotnie wyższy niż na Filipinach (18 000 USD w porównaniu z 

1800 USD). W tym samym roku Korea odnotowała 71-procentowy wskaźnik alfabetyzacji - 

porównywalny z Filipinami, ale wciąż znacznie poniżej 91 procent Argentyny. Pomimo znacznie 

niższego wskaźnika alfabetyzacji, Korea rozwija się znacznie szybciej niż Argentyna. Dochód na 

mieszkańca Korei był nieco ponad jedną piątą dochodu Argentyny w 1960 r. (82 USD w porównaniu z 

378 USD). Dziś jest trzykrotnie wyższy (około 21 000 USD w porównaniu z około 7 000 USD). Oczywiście 

o wynikach wzrostu gospodarczego kraju decyduje znacznie więcej rzeczy niż edukacja. Ale te 

przykłady podważają powszechny mit, że edukacja była kluczem do cudu w Azji Wschodniej. 

Gospodarki wschodnioazjatyckie nie miały wyjątkowo wysokich osiągnięć edukacyjnych na początku 

swoich cudów gospodarczych, podczas gdy kraje takie jak Filipiny i Argentyna radziły sobie bardzo 

słabo, pomimo znacznie lepiej wykształconej populacji. Na drugim końcu spektrum doświadczenie 

Afryki Subsaharyjskiej pokazuje również, że większe inwestycje w edukację nie gwarantują lepszych 

wyników gospodarczych. W latach 1980-2004 wskaźniki alfabetyzacji w krajach Afryki Subsaharyjskiej 

wzrosły znacznie z 40% do 61 %1. Pomimo takich wzrostów, dochód na mieszkańca w regionie spadał 

w tym okresie o 0,3% rocznie. Jeśli edukacja jest tak ważna dla rozwoju gospodarczego, jak sądzi 

większość z nas, coś takiego nie powinno mieć miejsca. Pozorny brak pozytywnego wpływu edukacji 

na wzrost występuje nie tylko w skrajnych przypadkach, które wybrałem - Azji Wschodniej na jednym 

końcu i Afryki Subsaharyjskiej na drugim. Jest to bardziej ogólne zjawisko. W szeroko cytowanym 

artykule z 2004 roku „Gdzie podziała się cała edukacja?” Lant Pritchett, ekonomista z Harvardu, który 

przez długi czas pracował w Banku Światowym, przeanalizował dane z dziesiątek bogatych i 

rozwijających się krajów w okresie 1960–87. i przeprowadził obszerny przegląd podobnych badań, aby 

ustalić, czy edukacja pozytywnie wpływa na wzrost. Jego wniosek jest taki, że istnieje bardzo niewiele 

dowodów na poparcie poglądu, że zwiększone wykształcenie prowadzi do wyższego wzrostu 

gospodarczego. 

Niewiele wiem o historii, nie wiem zbyt wiele o biologii 

Dlaczego jest tak mało dowodów na poparcie czegoś, co wydaje się tak oczywistą propozycją, że 

większa edukacja powinna uczynić kraj bogatszym? Mówiąc prościej, edukacja nie jest tak ważna w 

podnoszeniu produktywności gospodarki, jak sądzimy. Po pierwsze, nie każda edukacja ma nawet 

zwiększać produktywność. Jest wiele przedmiotów, które nie mają, nawet pośrednio, wpływu na 



produktywność większości pracowników - na przykład literatura, historia, filozofia i muzyka. Ze ściśle 

ekonomicznego punktu widzenia nauczanie tych przedmiotów jest stratą czasu. Uczymy nasze dzieci 

tych przedmiotów, ponieważ wierzymy, że ostatecznie wzbogacą one ich życie, a także uczynią z nich 

dobrych obywateli. Chociaż to uzasadnienie wydatków edukacyjnych jest coraz bardziej narażone na 

ataki w epoce, w której wszystko ma uzasadniać jego istnienie w kontekście wkładu we wzrost 

produktywności, pozostaje bardzo ważnym - moim zdaniem najważniejszym - powodem do 

inwestowania w Edukacja. Co więcej, nawet przedmioty takie jak matematyka czy nauki ścisłe, które 

mają być ważne dla podniesienia produktywności, nie są istotne dla większości pracowników - 

bankierzy inwestycyjni nie potrzebują matematyki z biologii ani matematyki projektantów mody, aby 

być dobrymi w tym, co robią. Nawet w przypadku zawodów, dla których te przedmioty są istotne, wiele 

z tego, czego uczysz się w szkole, a nawet na uniwersytecie, często nie ma bezpośredniego związku z 

pracą praktyczną. Na przykład związek między tym, czego pracownik linii produkcyjnej w fabryce 

samochodów nauczył się z fizyki szkolnej, a jego produktywnością jest raczej wątły. Znaczenie praktyk 

zawodowych i szkoleń w miejscu pracy w wielu zawodach świadczy o ograniczonym znaczeniu edukacji 

szkolnej dla produktywności pracowników. Tak więc nawet te rzekomo zorientowane na 

produktywność części edukacji nie są tak istotne dla podnoszenia produktywności, jak myślimy. Analizy 

statystyczne dotyczące różnych krajów nie wykazały żadnego związku między wynikami 

matematycznymi kraju a jego wynikami gospodarczymi. Pozwólcie jednak, że podam bardziej 

konkretne przykłady. W matematycznej części TIMSS 2007 amerykańscy czwartoklasiści pozostawali 

nie tylko w tyle za słynnymi matematycznymi dziećmi z krajów Azji Wschodniej, ale także za ich 

odpowiednikami z krajów takich jak Kazachstan, Łotwa, Rosja i Litwa. Dzieci we wszystkich innych 

bogatych gospodarkach europejskich uwzględnione w teście, z wyjątkiem Anglii i Holandii, uzyskały 

gorsze wyniki niż dzieci z USA.  Ósmoklasiści  z Norwegii, najbogatszego kraju na świecie (pod względem 

dochodu na mieszkańca po rynkowym kursie walutowym), ustępowali swoim odpowiednikom nie tylko 

we wszystkich innych bogatych krajach, ale także w znacznie biedniejszych krajach, w tym na Litwie, w 

Czechach, Słowenii , Armenia i Serbia (warto zauważyć, że wszystkie te kraje to byłe kraje 

socjalistyczne). Ósmoklasiści z Izraela, kraju słynącego z zapału edukacyjnego i wyjątkowych wyników 

w badaniach na najwyższym poziomie, wypadły za Norwegią, a za Bułgarią również . Podobne historie 

zaobserwowano podczas testów naukowych. 

A co z gospodarką opartą na wiedzy? 

Nawet jeśli dotychczas wpływ edukacji na wzrost był niewielki, można się zastanawiać, czy niedawny 

rozwój gospodarki opartej na wiedzy mógł to wszystko zmienić. Można argumentować, że gdy idee 

staną się głównym źródłem bogactwa, odtąd edukacja stanie się znacznie ważniejsza w określaniu 

dobrobytu kraju. W związku z tym muszę przede wszystkim zaznaczyć, że gospodarka oparta na wiedzy 

nie jest niczym nowym. Zawsze żyliśmy w jednym w tym sensie, że zawsze panowanie nad wiedzą (lub 

jej brak) czyniło go bogatym (lub biednym). Chiny były najbogatszym krajem świata w pierwszym 

tysiącleciu, ponieważ posiadały wiedzę techniczną, której nie mieli inni - papier, ruchoma czcionka, 

proch strzelniczy i kompas to najsłynniejsze, ale nie jedyne przykłady. Wielka Brytania stała się 

światowym hegemonem gospodarczym w XIX wieku, ponieważ stała się światowym liderem w 

dziedzinie innowacji technologicznych. Kiedy Niemcy stały się tak biedne jak Peru i Meksyk zaraz po 

drugiej wojnie światowej, nikt nie sugerował, że należy je przeklasyfikować jako kraj rozwijający się, 

ponieważ ludzie wiedzieli, że nadal ma władzę nad wiedzą technologiczną, organizacyjną i 

instytucjonalną, która uczyniła je jednym z najpotężniejsze potęgi przemysłowe przed wojną. W tym 

sensie znaczenie (lub nie) edukacji nie zmieniło się w ostatnim okresie. Oczywiście zasób wiedzy, 

którym dzisiaj zarządza ludzkość, jest znacznie większy niż w przeszłości, ale nie oznacza to, że wszyscy, 

a nawet większość ludzi, muszą być lepiej wykształceni niż w przeszłości. Jeśli już, to ilość wiedzy 

związanej z produktywnością, którą musi posiadać przeciętny pracownik, spadła w przypadku wielu 



zawodów, zwłaszcza w krajach bogatych. Może to brzmieć absurdalnie, ale pozwól mi wyjaśnić. Po 

pierwsze, wraz z ciągłym wzrostem wydajności produkcji, większa część siły roboczej w bogatych 

krajach pracuje obecnie na stanowiskach usługowych o niskich kwalifikacjach, które nie wymagają 

dużego wykształcenia - układanie półek w supermarketach, smażenie burgerów w restauracjach typu 

fast food i sprzątanie biur. O ile rośnie odsetek osób w takich zawodach, możemy faktycznie zrobić z 

coraz mniej, a nie bardziej wykształconą siłą roboczą, jeśli interesują nas tylko produktywne efekty 

edukacji. Co więcej, wraz z rozwojem gospodarczym, większa część wiedzy zostaje zawarta w 

maszynach. Oznacza to, że wydajność ekonomiczna wzrasta, mimo że poszczególni pracownicy mają 

mniejszą wiedzę na temat tego, co robią, niż ich koledzy w przeszłości. Najbardziej uderzający przykład 

jest to, że obecnie większość sprzedawców w bogatych krajach nie musi nawet wiedzieć, jak dodawać 

- umiejętność, której ich poprzednicy zdecydowanie potrzebowali - ponieważ maszyny z kodami 

kreskowymi robią to za nich. Na przykład kowale w biednych krajach prawdopodobnie wiedzą więcej 

o naturze metali w kontekście wytwarzania narzędzi niż większość pracowników firmy Bosch czy Black 

& Decker. Jeszcze inny przykład: ci, którzy pracują w małych sklepach z elektroniką zaśmiecających 

ulice biednych krajów, mogą naprawić o wiele więcej rzeczy niż indywidualni pracownicy Samsunga czy 

Sony. Duża część tego wynika z prostego faktu, że mechanizacja jest najważniejszym sposobem na 

zwiększenie produktywności. Ale wpływowa marksistowska szkoła myśli twierdzi, że kapitaliści celowo 

„obniżają umiejętności” swoich pracowników, używając możliwie najbardziej zmechanizowanych 

technologii produkcji, nawet jeśli nie są one najbardziej ekonomiczne, aby uczynić robotników 

łatwiejszymi do zastąpienia, a tym samym łatwiejszymi do kontrolowania. . Bez względu na dokładną 

przyczynę procesu mechanizacji, w rezultacie bardziej rozwinięte technologicznie gospodarki mogą w 

rzeczywistości potrzebować mniej wykształconych ludzi. 

Szwajcarski paradoks 

Teraz można argumentować, że chociaż rozwój gospodarczy niekoniecznie wymaga od przeciętnego 

pracownika wyższego poziomu wykształcenia, to potrzebuje on lepiej wykształconych osób na 

wyższym szczeblu. W końcu, jak wskazałem powyżej, zdolność do generowania bardziej produktywnej 

wiedzy niż inni sprawia, że kraj jest bogatszy od innych. Z tego punktu widzenia, można argumentować, 

o dobrobycie narodu decyduje raczej jakość uniwersytetów niż szkół podstawowych. Jednak nawet w 

tej rzekomo opartej na wiedzy erze związek między szkolnictwem wyższym a dobrobytem nie jest 

prosty. Weźmy uderzający przykład Szwajcarii. Kraj ten jest jednym z nielicznych najbogatszych i 

najbardziej uprzemysłowionych krajów na świecie , ale ma zaskakująco najniższy - a właściwie 

zdecydowanie najniższy - wskaźnik zapisów na uniwersytety w bogatym świecie; aż do wczesnych lat 

90., tylko około jednej trzeciej średniej dla innych bogatych krajów. Jeszcze w 1996 r. wskaźnik 

skolaryzacji na szwajcarskich uniwersytetach był nadal mniejszy niż połowa średniej OECD (16% w 

porównaniu z 34%) . Od tego czasu Szwajcaria znacznie zwiększyła swój wskaźnik, podnosząc go do 

47% do 2007 r. według danych UNESCO. Jednak kurs szwajcarski nadal pozostaje najniższy w bogatym 

świecie i jest znacznie poniżej tego, co znajdujemy w krajach o największej liczbie uniwersytetów, 

takich jak Finlandia (94%), USA (82%) i Dania (80% ). Co ciekawe, jest też znacznie niższy niż w wielu 

znacznie biedniejszych gospodarkach, takich jak Korea (96 proc.), Grecja (91 proc.), Litwa (76 proc.) Czy 

Argentyna (68 proc.). Jak to możliwe, że Szwajcaria utrzymała się na samym szczycie międzynarodowej 

ligi produktywności, mimo że zapewnia znacznie mniejsze wykształcenie wyższe niż nie tylko jej główni 

konkurenci, ale także wiele gospodarek, które są znacznie biedniejsze? Jednym z możliwych wyjaśnień 

jest to, że uniwersytety w różnych krajach mają różne cechy. Tak więc, jeśli uniwersytety koreańskie 

lub litewskie nie są tak dobre jak uniwersytety szwajcarskie, Szwajcaria może być bogatsza niż Korea 

czy Litwa, nawet jeśli znacznie niższy odsetek Szwajcarów ma wyższe wykształcenie niż Koreańczycy 

czy Litwini. Jednak argument ten traci wiele na sile, gdy porównujemy Szwajcarię z Finlandią czy 

Stanami Zjednoczonymi. Nie możemy z całą powagą sugerować, że szwajcarskie uniwersytety są o 



wiele lepsze niż fińskie czy amerykańskie, że Szwajcaria może uciec z odsetkiem zapisanych na 

uniwersytety o połowę. Główne wyjaśnienie „szwajcarskiego paradoksu” należy ponownie znaleźć w 

niskiej produktywności treści edukacyjnych. Jednak w przypadku szkolnictwa wyższego komponent 

pozaproduktywny to nie tyle nauczanie ludzi przedmiotów, które pomogą im w realizacji takich rzeczy, 

jak samorealizacja, dobre obywatelstwo i tożsamość narodowa, jak w przypadku szkolnictwa 

podstawowego i średniego. Chodzi o to, co ekonomiści nazywają funkcją „sortowania”. Szkolnictwo 

wyższe oczywiście przekazuje odbiorcom pewną wiedzę związaną z produktywnością, ale inną ważną 

jego funkcją jest ustalanie pozycji poszczególnych osób w hierarchii zatrudnialności. W wielu branżach 

liczy się ogólna inteligencja, dyscyplina i umiejętność organizowania się, a nie specjalistyczna wiedza, 

z której wiele można i trzeba faktycznie podchodzić w pracy. Tak więc, nawet jeśli to, czego nauczysz 

się na uniwersytecie jako kierunek historii lub chemik, może nie mieć znaczenia dla twojej pracy jako 

przyszłego menedżera w firmie ubezpieczeniowej lub jako urzędnik państwowy na Wydziale 

Transportu, fakt, że ukończyłeś uniwersytet mówi potencjalnym pracodawcom, że prawdopodobnie 

będziesz mądrzejszy, bardziej zdyscyplinowany i lepiej zorganizowany niż ci, którzy tego nie robili. 

Zatrudniając cię jako absolwenta uniwersytetu, twój pracodawca zatrudnia cię ze względu na te ogólne 

cechy, a nie wiedzę specjalistyczną, która często nie ma znaczenia dla pracy, którą będziesz 

wykonywać. Teraz, wraz z rosnącym naciskiem na szkolnictwo wyższe w ostatnim okresie, doszło do 

niezdrowej dynamiki szkolnictwa wyższego w wielu krajach o wysokich i średnich dochodach, które 

mogą sobie pozwolić na rozbudowę uniwersytetów (Szwajcaria nie była na to odporna, jak sugerują 

powyższe rysunki). Gdy odsetek osób idących na uniwersytet przekroczy krytyczny próg, ludzie muszą 

iść na uniwersytet, aby uzyskać przyzwoitą pracę. Kiedy, powiedzmy, 50 procent populacji idzie na 

uniwersytet, rezygnacja z uniwersytetu oznacza w domyśle deklarację, że znajdujesz się w dolnej 

połowie rozkładu umiejętności, co nie jest najlepszym sposobem na rozpoczęcie poszukiwania pracy. 

Tak więc ludzie idą na uniwersytet, mając pełną świadomość, że będą „tracić czas” na studiowanie 

rzeczy, których nigdy nie będą potrzebować w swojej pracy. Wraz z chęcią studiowania na 

uniwersytecie rośnie popyt na wyższe wykształcenie, co z kolei prowadzi do podaży większej liczby 

miejsc na uczelni, co dodatkowo podnosi wskaźnik skolaryzacji na uniwersytetach, zwiększając tym 

samym presję, by studiować. Z biegiem czasu prowadzi to do procesu stopniowej inflacji. Teraz, gdy 

„wszyscy” mają wyższe wykształcenie, musisz zrobić tytuł magistra, a nawet doktorat, aby się wyróżnić, 

nawet jeśli wydajność tych dalszych stopni może być minimalna dla Twoich przyszłych zawodów. Biorąc 

pod uwagę, że Szwajcaria do połowy lat 90. była w stanie utrzymać jedną z najwyższych krajowych 

produktywności na świecie z liczbą studentów na uniwersytetach wynoszącą 10–15%, możemy 

powiedzieć, że wskaźniki zapisów są znacznie wyższe niż to, co jest naprawdę niepotrzebne. Nawet 

jeśli przyjmiemy, że wymóg umiejętności wzrósł do tego stopnia wraz z rozwojem gospodarki opartej 

na wiedzy, że ponad 40-procentowy współczynnik zapisów, jaki ma obecnie Szwajcaria, jest minimum 

(w co poważnie wątpię), nadal oznacza to, że co najmniej połowa uniwersytetów edukacja w krajach 

takich jak USA, Korea i Finlandia jest „marnowana” w grze sortowania o sumie zerowej. System 

szkolnictwa wyższego w tych krajach stał się jak teatr, w którym niektórzy ludzie zdecydowali się 

stanąć, aby uzyskać lepszy widok, co skłoniło innych, aby stanęli. Gdy wystarczająca liczba osób 

wstanie, wszyscy muszą wstać, co oznacza, że nikt nie ma lepszego widoku, a wszyscy stają się bardziej 

niewygodni.  

Edukacja a przedsiębiorczość 

Jeśli nie tylko podstawowe wykształcenie, ale także wyższe nie ma tak dużego znaczenia przy 

określaniu dobrobytu narodu, to musimy poważnie przemyśleć rolę edukacji w naszej gospodarce. W 

przypadku krajów bogatych trzeba okiełznać ich obsesję na punkcie szkolnictwa wyższego. Ta obsesja 

doprowadziła do niezdrowej inflacji i wynikającej z niej nadmiernych inwestycji na ogromną skalę w 

szkolnictwo wyższe w wielu krajach. Nie jestem przeciwny krajom, które mają bardzo wysoki - a nawet 



100-procentowy - wskaźnik zapisów na uniwersytety z innych powodów, ale nie powinny one łudzić 

się, że będzie to miało znaczący wpływ na produktywność. W przypadku krajów rozwijających się 

potrzebna jest jeszcze bardziej radykalna zmiana perspektywy. Chociaż powinny one poszerzać 

edukację, aby przygotować swoje dzieci do bardziej sensownego życia, jeśli chodzi o kwestię wzrostu 

produktywności, kraje te muszą wyjść poza edukację jednostek i zwrócić większą uwagę na tworzenie 

odpowiednich instytucji i organizacji w celu zwiększenia produktywności wzrost. To, co naprawdę 

odróżnia kraje bogate od biedniejszych, to znacznie mniej wykształcenia ich indywidualnych obywateli, 

niż to, jak dobrze ich obywatele są zorganizowani w zbiorowe podmioty o wysokiej produktywności - 

czy to gigantyczne firmy, takie jak Boeing czy Volkswagen, czy mniejsze firmy światowej klasy. 

Szwajcarii i Włoch. Rozwój takich firm musi być wspierany przez szereg instytucji, które zachęcają do 

inwestowania i podejmowania ryzyka - reżim handlowy, który chroni i wspiera firmy w „nowo 

powstających gałęziach przemysłu”, system finansowy zapewniający „kapitał cierpliwy”  niezbędne do 

długoterminowych inwestycji zwiększających produktywność, instytucje, które zapewniają drugą 

szansę zarówno kapitalistom (dobre prawo upadłościowe), jak i pracownikom (dobre państwo 

opiekuńcze), dotacje publiczne i regulacje dotyczące badań i rozwoju oraz szkoleń  i tak dalej. Edukacja 

jest cenna, ale jej główną wartością nie jest zwiększanie produktywności. Polega na tym, że może 

pomóc nam rozwinąć nasz potencjał i prowadzić bardziej satysfakcjonujące i niezależne życie. Jeśli 

rozszerzymy edukację w przekonaniu, że wzbogaci to nasze gospodarki, będziemy bardzo 

rozczarowani, ponieważ związek między edukacją a produktywnością krajową jest raczej wątły i 

skomplikowany. Nasz nadmierny entuzjazm wobec edukacji powinien zostać oswojony, a szczególnie 

w krajach rozwijających się o wiele większą uwagę należy poświęcić kwestii tworzenia i 

unowocześniania produktywnych przedsiębiorstw i wspierających je instytucji. 

18. To, co jest dobre dla General Motors, niekoniecznie jest dobre dla Stanów Zjednoczonych 

Co ci powiedzą? 

Sercem systemu kapitalistycznego jest sektor przedsiębiorstw. To tutaj powstają rzeczy, tworzone są 

miejsca pracy i wymyślane są nowe technologie. Bez dynamicznego sektora przedsiębiorstw nie ma 

dynamiki gospodarczej. Zatem to, co jest dobre dla biznesu, jest dobre dla gospodarki narodowej. 

Zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą konkurencję międzynarodową w globalizującym się świecie, kraje, 

które utrudniają otwieranie i prowadzenie działalności gospodarczej lub powodują, że firmy robią 

niepożądane rzeczy, stracą inwestycje i miejsca pracy, ostatecznie pozostając w tyle. Rząd musi 

zapewnić maksymalny stopień swobody przedsiębiorczości. 

Czego ci nie mówią? 

Pomimo znaczenia sektora korporacyjnego, zapewnienie firmom maksymalnego stopnia swobody 

może nawet nie być dobre dla samych firm, nie mówiąc już o gospodarce narodowej. W rzeczywistości 

nie wszystkie przepisy są złe dla biznesu. Czasami w długoterminowym interesie sektora biznesowego 

leży ograniczenie swobody poszczególnych firm, tak aby nie niszczyły one wspólnej puli zasobów, 

których wszyscy potrzebują, takich jak zasoby naturalne lub siła robocza. Regulacje mogą również 

pomóc przedsiębiorstwom, zmuszając je do robienia rzeczy, które w krótkim okresie mogą być dla nich 

kosztowne, ale w dłuższej perspektywie zwiększają ich zbiorową produktywność - na przykład szkolenia 

pracowników. Ostatecznie liczy się nie ilość, ale jakość regulacji biznesowych. 

Jak Detroit wygrało wojnę 

Mówią, że Detroit wygrało drugą wojnę światową. Tak, Związek Radziecki poświęcił najwięcej ludzi - 

szacunkowa liczba ofiar w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej (jak jest znana w Rosji) wyniosła ponad 25 

milionów, czyli prawie połowę wszystkich zgonów na świecie. Ale ona - i oczywiście Wielka Brytania - 



nie przetrwałaby nazistowskiej ofensywy bez broni wysłanej z tego, co Franklin Roosevelt nazwał 

„arsenałem demokracji”, czyli ze Stanów Zjednoczonych. Większość tych broni została wykonana w 

przerobionych fabrykach producentów samochodów z Detroit - General Motors (GM), Ford i Chrysler. 

Tak więc bez przemysłowej potęgi Stanów Zjednoczonych, reprezentowanych przez Detroit, naziści 

przejęliby Europę i przynajmniej zachodnią część Związku Radzieckiego. Oczywiście historia nigdy nie 

jest prosta. Tym, co umożliwiło wczesny sukces nazistowskich Niemiec w wojnie, była zdolność ich 

armii do szybkiego przemieszczania się - słynny Blitzkrieg, czyli Wojna Błyskawiczna. A to, co umożliwiło 

tę dużą mobilność niemieckiej armii, to wysoki stopień jej zmotoryzowania, w którym wiele technologii 

dostarczył nikt inny jak GM (poprzez spółkę zależną Opla, nabytą w 1929 r.). Co więcej, pojawiają się 

dowody na to, że wbrew prawu przez całą wojnę GM potajemnie utrzymywał powiązania z firmą Opel, 

która produkowała nie tylko samochody wojskowe, ale także samoloty, miny i torpedy. Wygląda więc 

na to, że GM zbroił obie strony i na tym zarabiał. Nawet wśród producentów samochodów z Detroit - 

znanych jako Wielka Trójka - GM zajmował wówczas czołową pozycję. Pod kierownictwem Alfreda 

Sloana Jr, który prowadził ją przez trzydzieści pięć lat (1923–58), GM wyprzedził Forda jako 

największego amerykańskiego producenta samochodów pod koniec lat dwudziestych XX wieku i stał 

się ogólnoamerykańską firmą produkującą samochody. Sloan mówi: „samochód na każdą kieszeń i do 

każdego celu”, ułożony wzdłuż „drabiny sukcesu”, począwszy od Chevroleta, przez Pontiac, 

Oldsmobile, Buick, a na końcu Cadillac. Pod koniec drugiej wojny światowej GM był nie tylko 

największym producentem samochodów w USA, ale stał się największą firmą w kraju (pod względem 

przychodów). Było to tak ważne, że pan Charlie Wilson, który był dyrektorem generalnym General 

Motors, zapytany podczas przesłuchania w Kongresie o powołanie go na stanowisko Sekretarza Obrony 

USA w 1953 r., czy nie widzi potencjalnego konfliktu między jego przeszłością korporacyjną a 

obowiązkami publicznymi, słynnie odpowiedział, że to, co jest dobre dla Stanów Zjednoczonych, jest 

dobre dla General Motors i vice versa. 

Logika stojąca za tym argumentem wydaje się trudna do podważenia. W gospodarce kapitalistycznej 

przedsiębiorstwa sektora prywatnego odgrywają centralną rolę w tworzeniu bogactwa, miejsc pracy i 

dochodów z podatków. Jeśli im się uda, cała gospodarka dobrze sobie radzi. Zwłaszcza, gdy dane 

przedsiębiorstwo jest jednym z największych i najbardziej dynamicznych technologicznie 

przedsiębiorstw, jak GM w latach 50., jego sukces lub w inny sposób ma znaczący wpływ na resztę 

gospodarki - firmy dostawców, pracowników tych firm, producentów towary, które mogą kupić 

pracownicy gigantycznej firmy, których liczba może sięgać setek tysięcy, i tak dalej. Dlatego to, jak sobie 

radzą te gigantyczne firmy, jest szczególnie ważne dla dobrobytu krajowej gospodarki. Niestety, 

zwolennicy tej logiki twierdzą, że ten oczywisty argument nie był powszechnie akceptowany przez 

większą część dwudziestego wieku. Można zrozumieć, dlaczego reżimy komunistyczne były przeciwko 

sektorowi prywatnemu - w końcu uważali, że własność prywatna jest źródłem wszelkiego zła 

kapitalizmu. Jednak między Wielkim Kryzysem a latami 70. XX wieku prywatny biznes był postrzegany 

z podejrzliwością nawet w większości gospodarek kapitalistycznych. Biznesy były, jak głosi historia, 

postrzegane jako antyspołeczni agenci, których dążenie do zysku należało ograniczyć do innych, 

rzekomo wzniosłych celów, takich jak sprawiedliwość, harmonia społeczna, ochrona słabych, a nawet 

chwała narodowa. W rezultacie wprowadzono skomplikowane i uciążliwe systemy licencjonowania w 

przekonaniu, że rządy muszą regulować, które firmy robią co w interesie szerszego społeczeństwa. W 

niektórych krajach rządy pchały nawet firmy do niechcianych biznesów w imię rozwoju narodowego. 

Dużym firmom zakazano wchodzenia na te segmenty rynku, w których znajdowały się małe 

gospodarstwa, fabryki i sklepy detaliczne, aby zachować tradycyjny styl życia i chronić „małych ludzi” 

przed wielkim biznesem. W imię ochrony praw pracowniczych wprowadzono uciążliwe przepisy pracy. 

W wielu krajach prawa konsumentów zostały rozszerzone do tego stopnia, że zaszkodziło to biznesowi. 

Te regulacje, argumentują pro-biznesowi komentatorzy, nie tylko zaszkodziły dużym firmom, ale 



pogorszyły sytuację wszystkich innych, zmniejszając ogólny rozmiar tortu, który ma być podzielony. 

Ograniczając zdolność firm do eksperymentowania z nowymi sposobami prowadzenia działalności i 

wchodzenia na nowe obszary, przepisy te spowolniły wzrost ogólnej produktywności. Argument brzmi 

jednak, że w końcu szaleństwo tej anty-biznesowej logiki stało się zbyt oczywiste. W rezultacie od lat 

70. XX wieku kraje na całym świecie zaakceptowały fakt, że to, co jest dobre dla biznesu, jest dobre dla 

gospodarki narodowej i przyjęły pro-biznesową politykę. Nawet kraje komunistyczne od lat 90. 

zrezygnowały z prób zdławienia sektora prywatnego. Czy musimy się więcej zastanawiać nad tym 

problemem?  

Jak upadli możni 

Pięć dekad po uwadze Wilsona, latem 2009 roku, GM zbankrutował. Pomimo dobrze znanej niechęci 

do własności państwowej, rząd USA przejął firmę i po gruntownej restrukturyzacji uruchomił ją jako 

nowy podmiot. W ten sposób wydał oszałamiającą kwotę 57,6 miliarda dolarów z pieniędzy 

podatników. Można argumentować, że ratunek leżał w interesie narodowym Ameryki. Dopuszczenie 

do nagłego upadku firmy wielkości GM i wzajemnych powiązań miałoby ogromny negatywny wpływ 

na miejsca pracy i popyt (np. popyt konsumencki ze strony bezrobotnych pracowników GM, zanik 

popytu na produkty GM od firm dostawców), pogłębiając kryzys finansowy, który rozwijał się w tym 

kraju w tym czasie. Rząd Stanów Zjednoczonych wybrał mniejsze zło w imieniu podatników. To, co było 

dobre dla GM, było nadal dobre dla Stanów Zjednoczonych, można argumentować, chociaż nie było to 

bardzo dobre w kategoriach absolutnych. Nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy kwestionować 

tego, jak GM znalazł się w tej sytuacji. W obliczu ostrej konkurencji ze strony importu z Niemiec, 

Japonii, a następnie Korei z lat 60. XX wieku GM nie zareagował w najbardziej naturalny, choć trudny 

sposób, w jaki powinien - produkując lepsze samochody niż konkurenci. Zamiast tego próbował znaleźć 

łatwe wyjście. Po pierwsze, obwinił swoich konkurentów o „dumping” i inne nieuczciwe praktyki 

handlowe i skłonił rząd USA do nałożenia kontyngentów importowych na zagraniczne, zwłaszcza 

japońskie, samochody i wymusił otwarcie rynków krajowych konkurentów. W latach 90., kiedy środki 

te okazały się niewystarczające, aby powstrzymać upadek, firma starała się nadrobić swoje 

niedociągnięcia w produkcji samochodów, rozwijając swoją finansową gałąź GMAC (General Motors 

Acceptance Corporation). GMAC wyszedł poza swoją tradycyjną funkcję finansowania zakupów 

samochodów i zaczął przeprowadzać transakcje finansowe dla własnego dobra. Sam GMAC okazał się 

całkiem udany - na przykład w 2004 roku 80 procent GMAC zysk pochodził z GMAC .Ale to nie mogło 

naprawdę ukryć podstawowego problemu - że firma nie mogła produkować dobrych samochodów po 

konkurencyjnych cenach. Mniej więcej w tym samym czasie firma próbowała skrócić potrzebę 

inwestowania w rozwój lepszych technologii, wykupując mniejszych zagranicznych konkurentów 

(takich jak Saab ze Szwecji i Daewoo z Korei), ale nie byli oni wystarczająco blisko, aby ożywić dawną 

technologiczną firmę wyższość. Innymi słowy, w ciągu ostatnich czterech dekad GM próbowało 

wszystkiego, aby powstrzymać upadek, z wyjątkiem tworzenia lepszych samochodów, ponieważ próba 

tworzenia lepszych samochodów sama w sobie była zbyt wielkim problemem. Oczywiście wszystkie te 

decyzje mogły być najlepsze z punktu widzenia GM w momencie ich podjęcia - w końcu pozwoliły firmie 

przetrwać jeszcze kilka dziesięcioleci przy najmniejszym wysiłku - ale nie były dobre dla reszty Stanów 

Zjednoczonych. Ogromny rachunek, z którym amerykańscy podatnicy otrzymali pakiet ratunkowy, jest 

ostateczny. Dowód na to, ale po drodze reszta USA mogłaby zrobić lepiej, gdyby GM był zmuszony 

zainwestować w technologie i maszyny potrzebne do budowy lepszych samochodów, zamiast 

lobbować za ochroną, kupować mniejszych konkurentów i zamieniać się w firmę finansową. Co 

ważniejsze, wszystkie działania, które pozwoliły GM wyjść z trudności przy jak najmniejszym wysiłku, 

ostatecznie nie były dobre nawet dla samego GM - chyba że utożsamiasz GM z jego menadżerami i 

stale zmieniającą się grupą akcjonariuszy. Ci menedżerowie uzyskiwali absurdalnie wysokie pensje, 

zapewniając wyższe zyski, nie inwestując w celu wzrostu wydajności, a jednocześnie wyciskając innych 



słabszych „interesariuszy” - ich pracowników, dostawców i pracowników tych firm. Kupili zgodę 

akcjonariuszy, oferując im dywidendy i odkup akcji w takim stopniu, że przyszłość firmy była zagrożona. 

Akcjonariuszom to nie przeszkadzało, a rzeczywiście wielu z nich zachęcało do takich praktyk, ponieważ 

większość z nich to zmienni akcjonariusze, którzy tak naprawdę nie przejmowali się długoterminową 

przyszłością firmy, ponieważ mogli odejść w każdej chwili. Historia GM uczy nas zbawiennych lekcji na 

temat potencjalnych konfliktów między interesami korporacyjnymi i narodowymi - co jest dobre dla 

firmy, jakkolwiek ważna, może nie być dobra dla kraju. Ponadto zwraca uwagę na konflikty między 

różnymi interesariuszami tworzącymi firmę - to, co jest dobre dla niektórych interesariuszy firmy, 

takich jak menedżerowie i akcjonariusze krótkoterminowi, może nie być dobre dla innych, takich jak 

pracownicy i dostawcy.  

Ostatecznie mówi nam również, że to, co jest dobre dla firmy na krótką metę, może nawet nie być 

dobre dla niej na dłuższą metę - to, co jest dobre dla GM dzisiaj, może nie być dobre dla GM jutro. 

Teraz niektórzy czytelnicy, nawet ci, których ten argument już przekonał, mogą się jeszcze zastanawiać, 

czy Stany Zjednoczone są tylko wyjątkiem potwierdzającym regułę. Niedostateczna regulacja może 

stanowić problem dla Stanów Zjednoczonych, ale czy w większości innych krajów nie jest to nadmierna 

regulacja? 

299 zezwoleń 

We wczesnych latach 90. anglojęzyczny magazyn biznesowy z siedzibą w Hongkongu, Far Eastern 

Economic Review, opublikował specjalny numer na temat Korei Południowej. W jednym artykule 

magazyn wyraził zdziwienie faktem, że chociaż potrzeboa do 299 zezwoleń od nawet 199 agencji, aby 

otworzyć fabrykę w kraju, Korea Południowa wzrosła o ponad 6 procent w przeliczeniu na mieszkańca 

w trzech poprzednich dekady. Jak to było możliwe? W jaki sposób kraj z tak uciążliwym reżimem 

regulacyjnym może się tak szybko rozwijać? Zanim spróbujemy zrozumieć tę zagadkę, muszę 

zaznaczyć, że nie tylko Korea przed latami 90. XX wieku, w której pozornie uciążliwe przepisy 

współistniały z tętniącą życiem gospodarką. Sytuacja była podobna w Japonii i na Tajwanie w okresie 

ich „cudów” między latami pięćdziesiątymi a osiemdziesiątymi XX wieku. Chińska gospodarka była w 

podobny sposób mocno regulowana w ciągu ostatnich trzech dekad szybkiego wzrostu. Z drugiej 

strony, w ciągu ostatnich trzech dekad wiele krajów rozwijających się w Ameryce Łacińskiej i Afryce 

Subsaharyjskiej zderegulowało swoje gospodarki w nadziei, że pobudzi to działalność biznesową i 

przyspieszy ich wzrost. Jednak, co jest zaskakujące, od lat 80. rosły one znacznie wolniej niż w latach 

60. i 70., kiedy rzekomo powstrzymywały ich nadmierne regulacje. Pierwszym wyjaśnieniem tej zagadki 

jest to, że - choć może się to wydawać dziwne dla większości ludzi bez doświadczenia biznesowego - 

biznesmeni dostaną 299 pozwoleń (z niektórymi obejdzie się po drodze łapówkami, jeśli im się to uda), 

jeśli wystarczy pieniędzy. należy wykonać na końcu procesu. Tak więc w kraju, który szybko się rozwija 

i gdzie cały czas pojawiają się dobre możliwości biznesowe, nawet kłopoty związane z uzyskaniem 299 

pozwoleń nie zniechęciłyby biznesmenów do otwarcia nowej branży. W przeciwieństwie do tego, jeśli 

na koniec procesu można zarobić niewiele pieniędzy, nawet dwadzieścia dziewięć pozwoleń może 

wydawać się zbyt uciążliwe. Co ważniejsze, powodem, dla którego niektóre kraje, w których biznes jest 

ściśle regulowany, radzą sobie dobrze ekonomicznie, jest to, że wiele przepisów jest w rzeczywistości 

korzystnych dla biznesu. Czasami przepisy pomagają biznesowi, ograniczając zdolność firm do 

angażowania się w działania, które przynoszą im większe zyski w krótkim okresie, ale ostatecznie 

niszczą wspólny zasób, którego potrzebują wszystkie firmy. Na przykład regulacja intensywności 

hodowli ryb może zmniejszyć zyski poszczególnych gospodarstw rybnych, ale pomóc całej branży 

rybackiej poprzez zachowanie jakości wody, z której muszą korzystać wszystkie gospodarstwa rybne. 

Na przykład zatrudnienie może leżeć w interesie poszczególnych firm  i obniżyć swoje płace. Jednak 

powszechne wykorzystywanie pracy dzieci obniży jakość siły roboczej w dłuższej perspektywie, 



hamując fizyczny i umysłowy rozwój dzieci. W takim przypadku regulacja dotycząca pracy dzieci może 

w dłuższej perspektywie przynieść korzyści całemu sektorowi biznesu. Jeszcze inny przykład: 

poszczególne banki mogą skorzystać na bardziej agresywnym udzielaniu kredytów. Ale kiedy wszyscy 

zrobią to samo, wszyscy mogą w końcu ucierpieć, ponieważ takie zachowania pożyczkowe mogą 

zwiększyć prawdopodobieństwo załamania się systemu, jak widzieliśmy podczas światowego kryzysu 

finansowego w 2008 roku. Ograniczenie tego, co mogą zrobić banki, może więc faktycznie pomóc im 

w dłuższej perspektywie, nawet jeśli nie przyniesie im to natychmiastowych korzyści.  

Nie chodzi tylko o to, że regulacje mogą pomóc firmom, uniemożliwiając im podważanie podstaw ich 

długoterminowej stabilności. Czasami przepisy mogą pomóc firmom, zmuszając firmy do robienia 

rzeczy, które mogą nie leżeć w ich interesie, ale w dłuższej perspektywie zwiększają ich zbiorową 

produktywność. Na przykład firmy często nie inwestują wystarczająco dużo w szkolenie pracowników. 

Dzieje się tak, ponieważ martwią się, że ich pracownicy zostaną wytrąceni przez inne firmy za ich wysiłki 

szkoleniowe. W takiej sytuacji rząd nakładający wymóg szkolenia pracowników na wszystkie firmy 

może w rzeczywistości podnieść jakość siły roboczej, co ostatecznie przyniesie korzyści wszystkim 

firmom. Na przykład w kraju rozwijającym się, który musi importować technologie z zagranicy, rząd 

może pomóc przedsiębiorstwom osiągnąć wyższą produktywność w dłuższej perspektywie, zakazując 

importu nadmiernie przestarzałych technologii zagranicznych, które mogą umożliwić importerom 

osłabienie konkurencji w perspektywie krótkoterminowej, ale zablokuje ich w ślepych zaułkach 

technologii. Karol Marks opisał rządowe ograniczenie wolności biznesu ze względu na zbiorowy interes 

klasy kapitalistów jako „komitet wykonawczy burżuazji”. Ale nie trzeba być marksistą, aby dostrzec, że 

przepisy ograniczające wolność poszczególnych firm mogą promować zbiorowe interesy całego 

sektora biznesowego, nie mówiąc o narodzie jako całości. Innymi słowy, istnieje wiele przepisów, które 

są raczej pro niż przeciwne biznesowi. Wiele przepisów pomaga zachować wspólne zasoby, które dzielą 

wszystkie firmy, podczas gdy inne pomagają biznesowi, zmuszając firmy do podejmowania działań, 

które zwiększają ich zbiorową produktywność w dłuższej perspektywie. Dopiero gdy to uznamy, 

będziemy mogli zobaczyć, że nie liczy się absolutna ilość regulacji, ale cele i treść tych regulacji. 

19. Mimo upadku komunizmu nadal żyjemy w gospodarkach planowych 

Co ci powiedzą? 

Ograniczenia planowania gospodarczego zostały dobitnie zademonstrowane przez upadek 

komunizmu. W złożonych nowoczesnych gospodarkach planowanie nie jest ani możliwe, ani pożądane. 

Tylko zdecentralizowane decyzje podejmowane w ramach mechanizmu rynkowego, polegające na 

tym, że jednostki i firmy zawsze szukają opłacalnej okazji, są w stanie utrzymać złożoną nowoczesną 

gospodarkę. Powinniśmy pozbyć się złudzenia, że w tym złożonym i ciągle zmieniającym się świecie 

możemy zaplanować wszystko. Im mniej planowania, tym lepiej. 

Czego ci nie mówią? 

Gospodarki kapitalistyczne są w dużej mierze planowane. Rządy w gospodarkach kapitalistycznych 

również praktykują planowanie, choć na bardziej ograniczonych zasadach niż w komunistycznym 

planowaniu centralnym. Wszyscy oni finansują znaczną część inwestycji w badania i rozwój oraz 

infrastrukturę. Większość z nich planuje znaczną część gospodarki poprzez planowanie działalności 

przedsiębiorstw państwowych. Wiele przedsiębiorstw kapitalistycznych planuje przyszły kształt 

poszczególnych sektorów przemysłu poprzez sektorową politykę przemysłową lub nawet gospodarkę 

narodową poprzez planowanie indykatywne. Co ważniejsze, nowoczesne gospodarki kapitalistyczne 

składają się z dużych, zhierarchizowanych korporacji, które szczegółowo planują swoją działalność, 

nawet ponad granicami państwowymi. Dlatego nie chodzi o to, czy planujesz, czy nie. Chodzi o 

planowanie właściwych rzeczy na właściwych poziomach. 



Górna Volta z rakietami 

W latach 70. wielu zachodnich dyplomatów nazwało Związek Radziecki „Górną Woltą z rakietami”. Co 

za zniewaga - to znaczy dla Górnej Wolty (przemianowanej na Burkina Faso w 1984 r.), która była 

nazywana kwintesencją biednego kraju, kiedy nie znajdowała się nawet na dnie światowej ligi ubóstwa. 

Pseudonim ten jednak zwięźle podsumował, co było nie tak z sowiecką gospodarką. Oto kraj, który 

mógł wysyłać ludzi w kosmos, ale ludzie ustawiali się w kolejkach po podstawowe produkty spożywcze, 

takie jak chleb i cukier. Kraj nie miał problemu z produkcją międzykontynentalnych pocisków 

balistycznych i atomowych okrętów podwodnych, ale nie mógł wyprodukować porządnego telewizora. 

Poinformowano, że w latach osiemdziesiątych drugą co do wielkości przyczyną pożarów w Moskwie 

były - wierzcie lub nie - wybuchające telewizory. Czołowi rosyjscy naukowcy byli równie pomysłowi jak 

ich odpowiednicy w krajach kapitalistycznych, ale reszta kraju nie była w stanie sprostać tym samym 

standardom. O co chodzi? W pogoni za komunistyczną wizją bezklasowego społeczeństwa opartego na 

zbiorowej własności „środków produkcji” (np. maszyn, fabryk, dróg), Związek Radziecki i jego 

komunistyczni sojusznicy dążyli do pełnego zatrudnienia i wysokiego stopnia równości. Ponieważ 

nikomu nie wolno było posiadać żadnych środków produkcji, praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa 

były prowadzone przez profesjonalnych menedżerów (z niewielkimi wyjątkami, takimi jak małe 

restauracje i fryzjerzy), co zapobiegało pojawieniu się wizjonerskich przedsiębiorców, takich jak Henry 

Ford czy Bill Gates. Biorąc pod uwagę polityczne zaangażowanie na rzecz wysokiej równości, istniał 

wyraźny limit dotyczący tego, ile menedżer biznesowy, niezależnie od jego sukcesu, może uzyskać. 

Oznaczało to, że menedżerowie biznesowi mieli tylko ograniczoną motywację do przekształcania 

zaawansowanych technologii, które system był w stanie wyprodukować, w produkty, których 

konsumenci faktycznie chcieli. Polityka pełnego zatrudnienia za wszelką cenę oznaczała, że 

menedżerowie nie mogli wykorzystać ostatecznego zagrożenia - zwolnienia - do dyscyplinowania 

pracowników. Przyczyniło się to do niechlujnej pracy i absencji; kiedy Gorbaczow próbował 

zreformować sowiecką gospodarkę, często mówił o problemie dyscypliny pracy. Oczywiście to 

wszystko nie oznaczało, że nikt w krajach komunistycznych nie miał motywacji do ciężkiej pracy lub 

prowadzenia dobrego biznesu. Nawet w gospodarkach kapitalistycznych nie robimy rzeczy tylko dla 

pieniędzy, ale kraje komunistyczne polegały, z pewnym sukcesem, znacznie bardziej na mniej 

samolubnych stronach ludzkiej natury. Szczególnie we wczesnych dniach komunizmu było dużo 

idealizmu w budowaniu nowego społeczeństwa. W Związku Radzieckim również nastąpił ogromny 

przypływ patriotyzmu podczas drugiej wojny światowej i wkrótce po niej. We wszystkich krajach 

komunistycznych było wielu oddanych menedżerów i pracowników, którzy robili wszystko dobrze, 

kierując się profesjonalizmem i szacunkiem dla samego siebie. Co więcej, w latach sześćdziesiątych XX 

wieku idealny egalitaryzm wczesnego komunizmu ustąpił miejsca realizmowi, a płace zależne od 

wyników stały się normą, łagodząc (choć w żadnym wypadku nie eliminując) problem motywacji. Mimo 

to system nadal nie funkcjonował dobrze ze względu na nieefektywność komunistycznego systemu 

centralnego planowania, który miał być wydajniejszą alternatywą dla systemu rynkowego. 

Komunistyczne uzasadnienie centralnego planowania opierało się na całkiem rozsądnej logice. Karol 

Marks i jego zwolennicy argumentowali, że podstawowym problemem w kapitalizmie jest sprzeczność 

między społeczną naturą procesu produkcji a prywatnym charakterem własności środków produkcji. 

Wraz z rozwojem gospodarczym - lub rozwojem sił wytwórczych, w żargonie marksistowskim - podział 

pracy między firmami dalej się rozwija, w wyniku czego firmy stają się coraz bardziej zależne od siebie 

nawzajem - lub społeczny charakter procesu produkcyjnego ulega intensyfikacji. Jednak pomimo 

rosnącej współzależności między firmami, argumentowali marksiści, własność firm pozostaje w 

oddzielnych rękach prywatnych, co uniemożliwia koordynację działań tych współzależnych firm. 

Oczywiście zmiany cen zapewniają pewną koordynację ex post zdecydowanych decyzji, ale jej zakres 

jest ograniczony, a nierównowaga między popytem a podażą, tworzona przez takie (w 



niemarkistycznych terminach) „błędy koordynacji”, kumuluje się w okresowych kryzysach 

gospodarczych. . Argumentowano, że podczas kryzysu gospodarczego marnuje się wiele cennych 

zasobów. Wiele niesprzedanych produktów jest wyrzucanych, maszyny, które kiedyś produkowały 

niechciane rzeczy, są złomowane, a pracownicy zdolni i chętni do pracy są zwalniani z powodu braku 

popytu. Marksiści przewidzieli, że wraz z rozwojem kapitalizmu ta systemowa sprzeczność będzie się 

pogłębiać iw konsekwencji kryzysy gospodarcze będą stawały się coraz bardziej gwałtowne, 

ostatecznie doprowadzając do upadku całego systemu. 

Marksista argumentował natomiast, że w ramach planowania centralnego wszystkie środki produkcji 

są własnością całego społeczeństwa, w wyniku czego działania współzależnych jednostek 

produkcyjnych mogą być koordynowane ex ante za pomocą ujednoliconego planu. Ponieważ każdy 

potencjalny błąd koordynacji jest usuwany zanim do niego dojdzie, gospodarka nie musi przechodzić 

przez okresowe kryzysy, aby zrównoważyć podaż i popyt. Przy centralnym planowaniu gospodarka 

wyprodukuje tylko to, co jest potrzebne. Żadne zasoby nie pozostaną bezczynne w żadnym momencie, 

ponieważ nie będzie kryzysu gospodarczego. Stąd argumentowano, że system centralnego planowania 

będzie zarządzał gospodarką znacznie wydajniej niż system rynkowy. Taka przynajmniej była teoria. 

Niestety centralne planowanie nie sprawdziło się w praktyce. Głównym problemem była złożoność. 

Marksiści mogli mieć rację sądząc, że rozwój sił wytwórczych, poprzez zwiększanie współzależności 

między różnymi segmentami kapitału, sprawia, że konieczne jest planowanie centralne. Jednak nie 

dostrzegli, że komplikuje to również gospodarkę, utrudniając centralne planowanie. 

Centralne planowanie działało dobrze, gdy cele były stosunkowo proste i jasne, co widać po sukcesie 

wczesnej radzieckiej industrializacji, gdzie głównym zadaniem było wyprodukowanie stosunkowo 

niewielkiej liczby kluczowych produktów w dużych ilościach (stal, traktory, pszenica, ziemniaki itp.  

Jednak wraz z rozwojem gospodarki centralne planowanie stawało się coraz trudniejsze, wraz z rosnącą 

liczbą (rzeczywistych i potencjalnych) różnorodnych produktów. Oczywiście wraz z rozwojem 

gospodarczym zdolność planowania wzrosła również dzięki doskonaleniu umiejętności menedżerskich, 

matematycznych technik planowania i komputerów. Jednak wzrost zdolności planowania nie był 

wystarczający, aby poradzić sobie ze wzrostem złożoności gospodarki. Jednym z oczywistych rozwiązań 

było ograniczenie różnorodności produktów, ale spowodowało to ogromne niezadowolenie 

konsumentów. Co więcej, nawet przy zmniejszonej liczbie odmian gospodarka była nadal zbyt złożona, 

aby ją zaplanować. Wiele niechcianych rzeczy zostało wyprodukowanych i niesprzedanych, podczas 

gdy innych rzeczy brakowało, co skutkowało wszechobecnymi kolejkami. Zanim zaczął się komunizm 

w latach osiemdziesiątych ujawniło się tyle cynizmu, że system był coraz bardziej niezdolny do 

spełnienia swoich obietnic, że żart polegał na tym, że w krajach komunistycznych „udajemy, że 

pracujemy, a oni udają, że nam płacą”. Nic dziwnego, że centralne planowanie zostało całkowicie 

zaniechane, gdy rządzące partie komunistyczne zostały wyparte z całego bloku sowieckiego po upadku 

muru berlińskiego. Nawet kraje takie jak Chiny i Wietnam, które rzekomo utrzymywały komunizm, 

stopniowo porzuciły centralne planowanie, chociaż ich państwa nadal mają wysoki stopień kontroli 

nad gospodarką. Tak więc wszyscy żyjemy teraz w gospodarkach rynkowych (no chyba, że mieszkamy 

w Korei Północnej lub na Kubie). Planowania nie ma. Albo jest? 

Jest planowanie i jest planowanie 

Fakt, że komunizm zniknął ze wszystkich praktycznych powodów, nie oznacza, że planowanie przestało 

istnieć. Rządy w gospodarkach kapitalistycznych również planują, choć nie w ten sam kompleksowy 

sposób, co centralne władze planistyczne w krajach komunistycznych. Nawet w gospodarce 

kapitalistycznej zdarzają się sytuacje - na przykład wojna, w których centralne planowanie jest bardziej 

efektywne. Na przykład podczas drugiej wojny światowej gospodarki głównych kapitalistycznych stron 

wojujących, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec, były wszystkie centralnie planowane 



we wszystkim poza nazwą. Ale co ważniejsze, wiele krajów kapitalistycznych z powodzeniem stosuje 

to, co jest znane jako „planowanie orientacyjne”. Chodzi o planowanie, które wymaga od rządu w kraju 

kapitalistycznym wyznaczania ogólnych celów dotyczących kluczowych zmiennych ekonomicznych (np. 

Inwestycji w strategiczne gałęzie przemysłu, rozwój infrastruktury, eksport) i współpracy z sektorem 

prywatnym, a nie przeciwko temu, aby je osiągnąć. W przeciwieństwie do planowania centralnego cele 

te nie są prawnie wiążące; stąd przymiotnik „indykatywny”. Rząd dołoży jednak wszelkich starań, aby 

je osiągnąć, mobilizując do swojej dyspozycji rozmaite marchewki (np. Dotacje, przyznawanie praw 

monopolistycznych) i kije (np. regulacje, wpływy przez banki państwowe). Francja odniosła wielki 

sukces w promowaniu inwestycji i innowacji technologicznych poprzez planowanie orientacyjne w 

latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, wyprzedzając tym samym brytyjską gospodarkę jako 

druga potęga przemysłowa Europy. Inne kraje europejskie, takie jak Finlandia, Norwegia i Austria, 

również z powodzeniem wykorzystały orientacyjne planowanie modernizacji swoich gospodarek w 

latach pięćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Wschodnioazjatyckie cudowne gospodarki 

Japonii, Korei i Tajwanu również stosowały planowanie orientacyjne w latach pięćdziesiątych i 

osiemdziesiątych XX wieku. Nie oznacza to, że wszystkie ćwiczenia planowania orientacyjnego 

zakończyły się sukcesem; na przykład w Indiach tak nie jest. Niemniej jednak przykłady z Europy i Azji 

Wschodniej pokazują, że planowanie w pewnych formach nie jest niezgodne z kapitalizmem i może 

nawet bardzo dobrze promować rozwój kapitalistyczny. Co więcej, nawet jeśli nie planują wyraźnie 

całej gospodarki, nawet w sposób indykatywny, rządy w większości gospodarek kapitalistycznych 

tworzą i wdrażają plany dotyczące pewnych kluczowych działań, które mogą mieć wymiar 

ekonomicznych implikacji. Większość kapitalistycznych rządów planuje i kształtuje przyszłość 

niektórych kluczowych gałęzi przemysłu poprzez tak zwaną „sektorową politykę przemysłową”. 

Wszystkie kraje Europy i Azji Wschodniej, które stosowały planowanie indykatywne, również 

prowadziły aktywną sektorową politykę przemysłową. Nawet kraje, które nie praktykowały 

planowania indykatywnego, takie jak Szwecja i Niemcy, prowadziły sektorową politykę przemysłową. 

W większości krajów kapitalistycznych rząd posiada i często również prowadzi znaczną część 

gospodarki narodowej za pośrednictwem przedsiębiorstw państwowych (SOE). Przedsiębiorstwa 

publiczne są często spotykane w kluczowych sektorach infrastruktury (np. Kolej, drogi, porty, lotniska) 

lub w usługach podstawowych (np. Woda, elektryczność, usługi pocztowe), ale istnieją również w 

produkcji lub finansach. Udział przedsiębiorstw państwowych w produkcji krajowej może sięgać nawet 

20 proc. plus w przypadku Singapuru lub nawet 1 proc. W przypadku Stanów Zjednoczonych, ale 

średnia międzynarodowa wynosi około 10 proc. Ponieważ rząd planuje działalność przedsiębiorstw 

państwowych, oznacza to, że znaczna część przeciętnej gospodarki kapitalistycznej jest bezpośrednio 

planowana. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwa publiczne zwykle działają w 

sektorach, które mają nieproporcjonalny wpływ na pozostałą część gospodarki, pośredni wpływ 

planowania za pośrednictwem przedsiębiorstw państwowych jest nawet większy niż sugeruje udział 

przedsiębiorstw państwowych w produkcji krajowej. Ponadto we wszystkich gospodarkach 

kapitalistycznych rząd planuje krajową przyszłość technologiczną, finansując bardzo dużą część (20–50 

procent) badań i rozwoju. Co ciekawe, Stany Zjednoczone są pod tym względem jedną z najbardziej 

planowanych gospodarek kapitalistycznych. W latach pięćdziesiątych i osiemdziesiątych udział 

finansowania rządowego w całkowitych badaniach i rozwoju w rzekomo wolnorynkowych Stanach 

Zjednoczonych wynosił, w zależności od roku, od 47 procent do 65 procent, w porównaniu z około 20 

procentami w Japonii i Korei. mniej niż 40 procent w kilku krajach europejskich (np. w Belgii, Finlandii, 

Niemczech, Szwecji) 1. Wskaźnik ten spada od lat 90. XX w., gdy finansowanie wojskowych badań i 

rozwoju zostało zmniejszone wraz z zakończeniem zimnej wojny. 

Jednak mimo to udział rządu w badaniach i rozwoju w Stanach Zjednoczonych jest nadal wyższy niż w 

wielu innych gospodarkach kapitalistycznych. Warto zauważyć, że większość branż, w których Stany 



Zjednoczone mają międzynarodową przewagę technologiczną, to branże, które otrzymywały duże 

fundusze rządowe na badania i rozwój poprzez programy wojskowe (np. Komputery, półprzewodniki, 

samoloty) i projekty zdrowotne (np. Farmaceutyki, biotechnologia). Oczywiście od lat 80. XX wieku 

zakres planowania rządowego w większości gospodarek kapitalistycznych zmniejszył się, nie tylko z 

powodu powstania w tym okresie ideologii promarketowej. Orientacyjne planowanie zostało 

wycofane w większości krajów, w tym w tych, w których odniosło sukces. W wielu krajach, choć nie we 

wszystkich, prywatyzacja spowodowała spadek udziału przedsiębiorstw państwowych w krajowej 

produkcji i inwestycjach. Udział funduszy rządowych w całkowitym finansowaniu B + R również spadł 

w praktycznie wszystkich krajach kapitalistycznych, chociaż w większości przypadków nie bardzo. 

Jednak argumentowałbym, że pomimo względnego spadku planowania rządowego w ostatnim 

okresie, w gospodarkach kapitalistycznych nadal istnieje szeroko zakrojone i rosnące planowanie. 

Dlaczego tak mówię? 

Planować czy nie planować - to nie jest pytanie 

Załóżmy, że nowy dyrektor generalny przybył do firmy i powiedział: „Jestem wielkim zwolennikiem sił 

rynkowych. W tym szybko zmieniającym się świecie nie powinniśmy mieć ustalonej strategii i 

powinniśmy zachować maksymalną możliwą elastyczność. Zatem od teraz wszyscy w tej firmie będą 

kierować się ciągle zmieniającymi się cenami rynkowymi, a nie jakimś sztywnym planem. ”Jak myślisz, 

co by się stało? Czy jego pracownicy powitaliby lidera z wizją na miarę XXI wieku? Czy akcjonariusze 

pochwaliliby jego przyjazne dla rynku podejście i nagrodziliby go podwyżką? Nie wytrzymałby tygodnia. 

Ludzie powiedzieliby, że nie ma cech przywódczych. Zostałby oskarżony o brak „wizji  rzeczy” (jak to 

kiedyś ujął George Bush Sr). Należy wskazać, że czołowy decydent powinien chcieć kształtować 

przyszłość firmy, a nie pozwolić, aby tak się po prostu stało. Mówiliby, że ślepe śledzenie sygnałów 

rynkowych nie jest sposobem prowadzenia działalności. Ludzie oczekiwaliby, że nowy dyrektor 

generalny powie coś w rodzaju: „Tutaj jest dzisiaj nasza firma. I właśnie tam chcę to zrobić za dziesięć 

lat. Aby się tam dostać, będziemy rozwijać nowe branże A, B i C, likwidując jednocześnie D i E. Nasza 

spółka zależna w przemyśle D zostanie wyprzedana. Zamkniemy naszą spółkę zależną w przemyśle E w 

domu, ale część produkcji może zostać przeniesiona do Chin. Aby rozwinąć naszą spółkę zależną w 

branży A, będziemy musieli ją dotować krzyżowo z zyskami z istniejących biznesów. Aby zaistnieć w 

branży B, musimy nawiązać strategiczny sojusz z Kaisha Corporation of Japan, który może obejmować 

dostarczanie jej niektórych surowców, które produkujemy po cenach niższych od rynkowych. Aby 

rozszerzyć naszą działalność w branży C, będziemy musieli zwiększyć nasze inwestycje w badania i 

rozwój w ciągu najbliższych pięciu lat. Wszystko to może oznaczać, że cała firma poniesie straty w 

dającej się przewidzieć przyszłości. Jeśli tak jest, niech tak będzie. Ponieważ jest to cena, jaką musimy 

zapłacić, aby mieć lepszą przyszłość ”. Innymi słowy, oczekuje się, że dyrektor generalny będzie„ 

mężczyzną (lub kobietą) z planem ”. Firmy planują swoje działania - często do ostatniego szczegółu. 

Rzeczywiście, w tym miejscu Marks wpadł na pomysł centralnego planowania całej gospodarki. Kiedy 

mówił o planowaniu, w rzeczywistości nie było prawdziwego rządu  to było ćwiczenie planowania. W 

tym czasie planowały tylko firmy. Marks przewidział, że „racjonalne” podejście planistyczne 

kapitalistycznych firm w końcu okaże się lepsze od marnotrawnej anarchii rynkowej i tym samym 

ostatecznie zostanie rozszerzone na całą gospodarkę. Z pewnością krytykował planowanie wewnątrz 

firmy jako despotyzm kapitalistów, ale uważał, że kiedy zniesiona zostanie własność prywatna i 

wyeliminowana zostanie kapitalistów, racjonalne elementy takiego despotyzmu mogą zostać 

odizolowane i wykorzystane dla dobra społecznego. Wraz z rozwojem kapitalizmu coraz więcej 

dziedzin gospodarki było zdominowanych przez wielkie korporacje. Oznacza to, że obszar gospodarki 

kapitalistycznej objęty planowaniem faktycznie się powiększył. Aby dać konkretny przykład, w 

dzisiejszych czasach, w zależności od szacunków, między jedną trzecią a połową handlu 

międzynarodowego składają się transfery między różnymi jednostkami wewnątrz korporacji 



ponadnarodowych. Herbert Simon, laureat Nagrody Nobla z ekonomii z 1978 r., Który był pionierem w 

badaniach organizacji biznesowych (patrz Rzecz 16), zwięźle ujął to zagadnienie w 1991 r. W 

„Organizacje i rynki”, jednym z ostatnich artykułów, które napisał. Gdyby Marsjanin bez żadnych 

uprzedzeń przybył na Ziemię i obserwował naszą gospodarkę, pomyślał Simon, czy doszedłby do 

wniosku, że Ziemianie żyją w gospodarce rynkowej? Nie, powiedział Simon, prawie na pewno 

doszedłby do wniosku, że Ziemianie żyją w gospodarce organizacyjnej w tym sensie, że większość 

działalności gospodarczej Ziemi jest koordynowana w granicach firm (organizacji), a nie poprzez 

transakcje rynkowe między tymi firmami. Gdyby firmy były reprezentowane przez zielony, a rynki przez 

czerwony, Simon argumentował, że Marsjanin widziałby „duże tereny zielone połączone czerwonymi 

liniami”, a nie „sieć czerwonych linii łączących zielone punkty”.  I uważamy, że planowanie jest martwe. 

Simon nie mówił zbyt wiele o planowaniu rządowym, ale jeśli dodamy do tego planowanie rządowe, 

współczesne gospodarki kapitalistyczne są planowane nawet bardziej niż sugeruje jego marsjański 

przykład. Pomiędzy planowaniem, które ma miejsce w korporacjach, a różnymi typami planowania 

przez rząd, nowoczesne gospodarki kapitalistyczne są planowane w bardzo wysokim stopniu. 

Ciekawostką wynikającą z tych obserwacji jest to, że kraje bogate są bardziej planowane niż kraje 

biedne, ze względu na bardziej powszechne istnienie dużych korporacji i często bardziej wszechobecną 

(choć często mniej widoczną ze względu na bardziej subtelne podejście) obecność rządu . Nie chodzi 

zatem o to, czy planować, czy nie. To są odpowiednie poziomy i formy planowania dla różnych działań. 

Uprzedzenie wobec planowania, choć zrozumiałe, biorąc pod uwagę niepowodzenia komunistycznego 

centralnego planowania, sprawia, że nie rozumiemy prawdziwej natury nowoczesnej gospodarki, w 

której polityka rządu, planowanie korporacyjne i relacje rynkowe są niezbędne i współdziałają w 

złożony sposób. Bez rynków skończymy z nieefektywnością sowieckiego systemu. Jednak myślenie, że 

możemy żyć tylko z rynku, jest jak wiara, że możemy żyć, jedząc tylko sól, ponieważ sól jest niezbędna 

dla naszego przetrwania. 

20. Równość szans może nie być sprawiedliwa 

Co ci powiedzą? 

Wiele osób denerwuje się nierównością. Jednak jest równość i jest równość. Kiedy nagradzasz ludzi w 

ten sam sposób, niezależnie od ich wysiłków i osiągnięć, bardziej utalentowani i ciężej pracujący tracą 

motywację do działania. To jest równość wyniku. To zły pomysł, czego dowodem był upadek 

komunizmu. Równość, której szukamy, powinna być równością szans. Na przykład nie tylko 

niesprawiedliwe, ale i nieefektywne dla czarnego studenta w apartheidzie w Południowej Afryce było 

to, że nie mógł dostać się na lepsze, „białe” uniwersytety, nawet jeśli był lepszym studentem. Ludzie 

powinni mieć równe szanse. Jednak równie niesprawiedliwe i nieskuteczne jest wprowadzanie akcji 

afirmatywnej i przyjmowanie uczniów o niższej jakości tylko dlatego, że są czarni lub z ubogiego 

środowiska. Próbując wyrównać wyniki, nie tylko niewłaściwie alokujemy talenty, ale także karzymy 

tych, którzy mają największe talenty i podejmują największe wysiłki. 

Czego ci nie mówią? 

Równość szans jest punktem wyjścia dla sprawiedliwego społeczeństwa. Ale to nie wystarczy. 

Oczywiście jednostki powinny być nagradzane za lepsze wyniki, ale pytanie brzmi, czy faktycznie 

konkurują na takich samych warunkach, jak ich konkurenci. Jeśli dziecko nie radzi sobie dobrze w 

szkole, ponieważ jest głodne i nie może się skoncentrować w klasie, nie można powiedzieć, że nie radzi 

sobie dobrze, ponieważ jest z natury mniej zdolne. Uczciwą konkurencję można osiągnąć tylko wtedy, 

gdy dziecku zapewni się wystarczającą ilość pożywienia - w domu poprzez wsparcie dochodu rodziny 

oraz w szkole poprzez program bezpłatnych posiłków szkolnych. O ile nie ma pewnej równości wyników 



(tj. Dochody wszystkich rodziców przekraczają pewien minimalny próg, co pozwala ich dzieciom nie 

głodować), równe szanse (tj. Bezpłatna nauka) nie mają tak naprawdę znaczenia.  

Bardziej papieski niż papież? 

W Ameryce Łacińskiej ludzie często używają wyrażenia, że ktoś jest „bardziej papieski  niż papież” (mas 

Papista que el Papa). Odnosi się to do tendencji społeczeństw na peryferiach intelektualnych do 

stosowania doktryn - religijnych, ekonomicznych i społecznych - bardziej sztywno niż ich kraje 

pochodzenia. Koreańczycy, mój naród, są prawdopodobnie mistrzami świata w byciu bardziej 

katolikami niż Papież (nie do końca w sensie dosłownym - tylko około 10 procent z nich to katolicy). 

Korea nie jest małym krajem. Łączna populacja Korei Północnej i Południowej, które przez prawie tysiąc 

lat do 1945 roku stanowiły jeden kraj, wynosi dziś około 70 milionów. Ale zdarza się, że jest to huk w 

środku strefy, w której ścierają się interesy gigantów - Chin, Japonii, Rosji i USA. Więc staliśmy się 

bardzo biegli w przyjmowaniu ideologii jednego z dużych chłopców i podchodziliśmy do niej bardziej 

ortodoksyjnie niż on. Kiedy uprawiamy komunizm (w Korei Północnej), jesteśmy bardziej 

komunistyczni niż Rosjanie. Kiedy ćwiczyliśmy kapitalizm państwowy w stylu japońskim (na południu) 

w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, byli bardziej państwowo-kapitalistyczni niż 

Japończycy. Teraz, kiedy przeszła na kapitalizm w stylu amerykańskim, pouczamy Amerykanów o 

zaletach wolnego handlu i zawstydzamy ich deregulacją lewych, prawych i centralnych rynków 

finansowych i pracy. Było więc naturalne, że aż do XIX wieku, kiedy byliśmy pod chińską strefą 

wpływów, byliśmy bardziej konfucjanistami niż Chińczykami. Dla tych, którzy nie są z nim zaznajomieni, 

konfucjanizm jest systemem kulturowym opartym na naukach Konfucjusza - zlatynizowanego nazwiska 

chińskiego filozofa politycznego Kong Tze, żyjącego w V wieku p.n.e. Dzisiaj, widząc sukcesy 

gospodarcze niektórych krajów konfucjańskich, wielu ludzi uważa, że jest to kultura szczególnie dobrze 

przystosowana do rozwoju gospodarczego, ale była to typowa ideologia feudalna, dopóki nie powstała 

przystosowana do wymogów współczesnego kapitalizmu drugiej połowy XX wieku. Podobnie jak 

większość innych ideologii feudalnych, konfucjanizm opowiadał się za sztywną hierarchią społeczną, 

która ograniczała wybór zawodu przez ludzi w zależności od ich urodzenia. To uniemożliwiło 

utalentowanym mężczyznom z niższych kast wzniesienie się ponad ich stanowisko. W konfucjanizmie 

istniał kluczowy podział między rolnikami (których uważano za podstawę społeczeństwa) a innymi 

klasami robotniczymi. Synowie rolników mogli usiąść przez (niezwykle trudne) egzaminy do służby 

cywilnej i zostać włączeni do klasy rządzącej, chociaż zdarzało się to rzadko w praktyce, a synom 

rzemieślników i kupców nie pozwolono nawet przystąpić do egzaminu, niezależnie od tego, jak byliby 

sprytni. Chiny, jako kolebka konfucjanizmu, miały odwagę przyjąć bardziej pragmatyczne podejście do 

interpretacji klasycznych doktryn i pozwoliły ludziom z klas kupieckich i rzemieślniczych zasiadać do 

egzaminów do służby cywilnej. Korea - będąc bardziej konfucjanistą niż Konfucjuszem - stanowczo 

trzymała się tej doktryny i odmawiała zatrudniania utalentowanych ludzi tylko dlatego, że urodzeni 

zostali przez „niewłaściwych” rodziców. Dopiero po wyzwoleniu spod japońskich rządów kolonialnych 

(1910–45) tradycyjny system kastowy został całkowicie zniesiony, a Korea stała się krajem, w którym 

narodziny nie wyznaczają progu dla indywidualnych osiągnięć (chociaż uprzedzenia wobec 

rzemieślników - inżynierów w nowoczesnym ujęciu - a kupcy - menedżerowie biznesu w nowoczesnym 

ujęciu - zwlekali jeszcze przez kilka dziesięcioleci, aż nastąpił rozwój gospodarczy dla tych atrakcyjnych 

zawodów). Oczywiście feudalna Korea nie była jedyną, która odmawiała ludziom równości szans. 

Europejskie społeczeństwa feudalne działały według podobnych systemów, a w Indiach nadal 

funkcjonuje system kastowy, choć nieformalny. Nie tylko na tle kastowym odmawiano ludziom 

równości szans. Do drugiej wojny światowej większość społeczeństw odmawiała wybierania kobiet na 

urzędy publiczne; w rzeczywistości w ogóle odmówiono im obywatelstwa politycznego i nie pozwolono 

im nawet głosować. Do niedawna wiele krajów ograniczało ludziom dostęp do edukacji i pracy na tle 



rasowym. Pod koniec XIX i na początku XX wieku Stany Zjednoczone zakazały imigracji „niepożądanych” 

ras, zwłaszcza Azjatów. Republika Południowej Afryki w okresie apartheidu miała oddzielne 

uniwersytety dla białych i dla reszty („kolorowych” i czarnych), które były bardzo słabo finansowane. 

Tak więc nie minęło dużo czasu, odkąd większość świata wyszła z sytuacji, w której ludziom zakazano 

samorozwoju ze względu na ich rasę, płeć lub kastę. Równość szans jest czymś, co należy bardzo cenić. 

Rynki wyzwalają? 

Wiele formalnych zasad ograniczających równość szans zostało zniesionych w ciągu ostatnich kilku 

pokoleń. Było to w dużej mierze spowodowane walkami politycznymi dyskryminowanych osób - takimi 

jak żądanie czartystów powszechnego (męskiego) prawa wyborczego w Wielkiej Brytanii w połowie XIX 

wieku, ruch na rzecz praw obywatelskich czarnych w USA w latach sześćdziesiątych, walka z 

apartheidem walka w Południowej Afryce w drugiej połowie XX wieku i dzisiejsza walka ludzi z niższych 

kast w Indiach. Bez tych i niezliczonych innych kampanii kobiet, uciskanych ras i ludzi z niższych kast 

nadal żylibyśmy w świecie, w którym ograniczanie praw ludzi na podstawie „loterii narodzin” byłoby 

uważane za naturalne. W tej walce z nierównością szans rynek okazał się wielką pomocą. Kiedy tylko 

efektywność zapewnia przetrwanie, wskazują ekonomiści wolnorynkowi, nie ma miejsca na 

uprzedzenia rasowe lub polityczne, które wkradałyby się do transakcji rynkowych. Milton Friedman 

ujął to zwięźle w swoim Kapitalizmie i wolności: „Nikt, kto kupuje chleb, nie wie, czy pszenica, z której 

został wyprodukowany, została wyhodowana przez komunistę czy republikanina. . . przez Murzyna lub 

białego. '' Dlatego, argumentował Friedman, rynek ostatecznie wypędzi rasizm lub przynajmniej 

znacznie go ograniczy, ponieważ ci rasistowscy pracodawcy nalegający na zatrudnianie tylko białych 

ludzi zostaną wypędzeni przez bardziej otwartych najlepsze dostępne talenty, niezależnie od rasy. Tę 

kwestię doskonale ilustruje fakt, że nawet notorycznie rasistowski reżim apartheidu w Południowej 

Afryce musiał wyznaczyć japońskich „honorowych białych”. Nie było mowy, żeby japońscy dyrektorzy 

prowadzący lokalne fabryki Toyoty i Nissana mogli mieszkać w miastach takich jak Soweto, gdzie osoby 

niebiałe były zmuszane do życia zgodnie z prawem apartheidu. Dlatego południowoafrykańscy 

zwolennicy białej supremacji musieli przełknąć swoją dumę i udawać, że Japończycy są biali, jeśli chcieli 

jeździć po japońskich samochodach. To jest siła rynku. Siła rynku jako „prostownika” jest bardziej 

rozpowszechniona niż nam się wydaje. Jak przejmująco pokazuje zmieniony film brytyjskiego pisarza 

Alana Bennetta, History Boys, studentom z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji brakuje 

intelektualnej i społecznej pewności siebie, przez co są w gorszej sytuacji, jeśli chodzi o dostanie się na 

elitarne uniwersytety - a co za tym idzie - na lepiej płatne prace. Oczywiście uniwersytety nie muszą 

reagować na presję rynkową tak szybko, jak muszą to robić firmy. Gdyby jednak jakiś uniwersytet 

konsekwentnie dyskryminował mniejszości etniczne lub dzieci z klasy robotniczej i przyjmował tylko 

osoby z „właściwych” środowisk pomimo ich gorszej jakości, potencjalni pracodawcy woleliby 

absolwentów nierasistowskich uniwersytetów. Uniwersytet o wąskich horyzontach, chcąc pozyskać 

najlepszych studentów, musiałby wcześniej czy później porzucić swoje uprzedzenia. Biorąc pod uwagę 

to wszystko, kuszące jest argumentowanie, że gdy zapewnisz równość szans, wolną od formalnej 

dyskryminacji innej niż merytoryczna, rynek wyeliminuje wszelkie pozostałe uprzedzenia poprzez 

mechanizm konkurencyjny. Jednak to dopiero początek. Trzeba zrobić dużo więcej, aby zbudować 

prawdziwie uczciwe społeczeństwo. 

Koniec apartheidu i społeczeństwa cappuccino 

Chociaż wciąż jest zbyt wielu ludzi z uprzedzeniami wobec pewnych ras, biednych, niższych kast i 

kobiet, dziś niewielu otwarcie sprzeciwiałoby się zasadzie równości szans. Ale w tym momencie opinie 

są mocno podzielone. Niektórzy twierdzą, że równość powinna kończyć się na równości szans. Inni, w 

tym ja, uważają, że zwykła formalna równość szans nie wystarczy. Ekonomiści wolnorynkowi 

ostrzegają, że jeśli spróbujemy wyrównać skutki ludzkich działań, a nie tylko ich możliwości podjęcia 



określonych działań, będzie to ogromnie zniechęcać do ciężkiej pracy i innowacji. Czy ciężko 

pracowałbyś, gdybyś wiedział, że cokolwiek zrobisz, otrzymasz taką samą zapłatę, jak następny facet, 

który się wygłupia? Czy nie dlatego właśnie chińskie gminy rolnicze pod przywództwem Mao Zedonga 

były takimi upadkami? Jeśli opodatkujesz bogatych nieproporcjonalnie i przeznaczasz dochody na 

finansowanie państwa opiekuńczego, czy bogaci nie stracą motywacji do tworzenia bogactwa, podczas 

gdy biedni stracą motywację do pracy, ponieważ mają zagwarantowany minimalny poziom życia, 

niezależnie od tego, czy ciężko pracują czy nie - czy w ogóle działają? W ten sposób, jak argumentują 

ekonomiści wolnorynkowi, sytuacja każdego pogarsza się z powodu próby zmniejszenia nierówności 

wyniku. Jest absolutnie prawdą, że nadmierne próby wyrównywania wyników - powiedzmy, komuna 

maoistów, w której praktycznie nie było związku między czyimś wysiłkiem a nagrodą, którą otrzymała 

- będą miały negatywny wpływ na wysiłek ludzi w pracy. Jest to również niesprawiedliwe. Uważam 

jednak, że pewien stopień wyrównania wyników jest konieczny, jeśli mamy zbudować prawdziwie 

uczciwe społeczeństwo. Chodzi o to, że aby skorzystać z zapewnianych im równych szans, ludzie 

potrzebują umiejętności ich wykorzystania. Nie ma sensu, że czarni mieszkańcy RPA mają teraz takie 

same możliwości jak biali, aby dostać wysoko płatną pracę, jeśli nie mają wykształcenia kwalifikującego 

do tej pracy. Nie jest dobrze, że czarni mogą teraz dostać się na lepsze (dawniej tylko dla białych) 

uniwersytety, jeśli nadal muszą uczęszczać do słabo finansowanych szkół z niedostatecznie 

wykwalifikowanymi nauczycielami, z których niektórzy ledwo potrafią samodzielnie czytać i pisać. Dla 

większości czarnoskórych dzieci w RPA nowo nabyta równość szans dostania się na dobre uniwersytety 

nie oznacza, że mogą na nie uczęszczać. Ich szkoły są nadal biedne i kiepsko zarządzane. Nie jest tak, 

jakby ich niedokwalifikowani nauczyciele nagle stali się sprytni wraz z końcem apartheidu. Ich rodzice 

nadal są bezrobotni (nawet oficjalna stopa bezrobocia, która znacznie zaniża rzeczywiste bezrobocie w 

kraju rozwijającym się, jest 26–28% jednym z najwyższych na świecie). Dla nich prawo do wejścia na 

lepsze uniwersytety to bułka z masłem. Z tego powodu Republika Południowej Afryki po okresie 

apartheidu zmieniła się w to, co niektórzy mieszkańcy RPA nazywają „społeczeństwem cappuccino”: 

masa brązu na dole, cienka warstwa białej piany nad nią i posypka kakao na górze. Teraz ekonomiści 

wolnorynkowi powiedzą ci, że ci, którzy nie mają wykształcenia, determinacji i przedsiębiorczej energii, 

by wykorzystać szanse rynkowe, mogą winić tylko siebie. Dlaczego ludzie, którzy ciężko pracowali i 

zdobyli dyplom uniwersytecki wbrew wszelkim przeciwnościom, mieliby być nagradzani w taki sam 

sposób, jak ktoś, kto pochodzi z tego samego biednego środowiska, który wkracza w życie drobnej 

przestępczości? Ten argument jest poprawny. Nie możemy i nie powinniśmy wyjaśniać czyjegoś 

występu wyłącznie na podstawie środowiska, w którym dorastał. Jednostki mają odpowiedzialność za 

to, co zrobiły ze swojego życia. Jednak, chociaż jest poprawny, ten argument jest tylko częścią historii. 

Jednostki nie rodzą się w próżni. Środowisko społeczno-ekonomiczne, w którym działają, nakłada 

poważne ograniczenia na to, co mogą robić. Albo nawet o tym, co chcą robić. Twoje środowisko może 

sprawić, że zrezygnujesz z pewnych rzeczy, nawet nie próbując. Na przykład wiele utalentowanych 

naukowo brytyjskich dzieci z klasy robotniczej nawet nie próbuje iść na uniwersytety, ponieważ 

uniwersytety „nie są dla nich”. To nastawienie powoli się zmienia, ale wciąż pamiętam film 

dokumentalny BBC pod koniec lat 80-tych, w którym stary górnik i jego żona krytykowali jednego z 

synów, który trafił na uniwersytet i został nauczycielem jako „klasowego zdrajcę”. Chociaż głupotą jest 

obwinianie wszystkiego o środowisko społeczno-ekonomiczne, równie niedopuszczalne jest 

przekonanie, że ludzie mogą osiągnąć wszystko, jeśli tylko „wierzą w siebie” i wystarczająco się starają, 

jak uwielbiają mówić filmy z Hollywood. Równość szans jest bez znaczenia dla tych, którzy nie mają 

możliwości jej wykorzystania. 

Ciekawy przypadek Alejandro Toledo 

Obecnie żaden kraj celowo nie powstrzymuje biednych dzieci przed pójściem do szkoły, ale wiele dzieci 

w biednych krajach nie może chodzić do szkoły, ponieważ nie mają pieniędzy na opłacenie czesnego. 



Co więcej, nawet w krajach z bezpłatną edukacją publiczną biedne dzieci są skazane na słabe wyniki w 

szkole, niezależnie od ich wrodzonych zdolności. Niektóre z nich głodują w domu, a także rezygnują z 

obiadu w szkole. Uniemożliwia im to koncentrację, co daje przewidywalne wyniki w zakresie ich 

wyników w nauce. W skrajnych przypadkach ich rozwój intelektualny mógł już zostać zahamowany z 

powodu braku pożywienia we wczesnych latach życia. Te dzieci mogą również częściej chorować, co 

powoduje, że częściej opuszczają szkołę. Jeśli ich rodzice są analfabetami i / lub muszą pracować przez 

długie godziny, dzieci nie będą miały nikogo, kto pomógłby im w odrabianiu lekcji, podczas gdy 

dzieciom z klasy średniej pomagają rodzice, a bogate dzieci mogą mieć prywatnych nauczycieli. Z 

pomocą lub bez pomocy, mogą nawet nie mieć czasu na odrabianie lekcji, jeśli muszą opiekować się 

młodszym rodzeństwem lub doglądać rodzinnych kóz. Biorąc to wszystko pod uwagę, o ile 

akceptujemy, że nie powinniśmy karać dzieci za to, że mają biednych rodziców, powinniśmy podjąć 

działania, aby zapewnić wszystkim dzieciom pewne minimalne ilości żywności, opieki zdrowotnej i 

pomocy w odrabianiu prac domowych. Wiele z nich można zapewnić w ramach polityki publicznej, jak 

to ma miejsce w niektórych krajach - bezpłatne obiady szkolne, szczepienia, podstawowe badania 

lekarskie i pomoc w odrabianiu lekcji po szkole przez nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych 

przez szkołę. Jednak część z nich nadal musi być zapewniona w domu. Szkoły mogą zapewnić tylko tyle. 

Oznacza to, że musi istnieć minimalna równość wyników pod względem dochodów rodziców, jeśli 

biedne dzieci mają mieć cokolwiek zbliżonego do uczciwych szans. Bez tego nawet bezpłatna nauka, 

darmowe posiłki w szkole, darmowe szczepienia itp. Nie mogą zapewnić dzieciom rzeczywistej 

równości szans. Nawet w dorosłym życiu musi istnieć pewna równość wyników. Powszechnie 

wiadomo, że gdy ktoś był od dłuższego czasu bezrobotny, powrót na rynek pracy jest dla tej osoby 

niezwykle trudny. Ale to, czy ktoś straci pracę, nie zależy całkowicie od „wartości” tej osoby. Na 

przykład wiele osób traci pracę, ponieważ zdecydowało się dołączyć do branży, która na początku 

wydawała się dobrą perspektywą, ale od tamtej pory została mocno dotknięta przez nagły wzrost 

konkurencji zagranicznej. Niewielu amerykańskich hutników lub brytyjskich pracowników 

stoczniowych, którzy dołączyli do ich przemysłu w latach sześćdziesiątych XX wieku, lub ktokolwiek 

inny, mógł przewidzieć, że na początku lat dziewięćdziesiątych ich branże zostaną praktycznie 

zniszczone przez konkurencję japońską i koreańską. Czy to naprawdę sprawiedliwe, że ci ludzie muszą 

cierpieć nieproporcjonalnie i zostać skazani na złom historii? Oczywiście na wyidealizowanym wolnym 

rynku nie powinno to stanowić problemu, ponieważ amerykańscy hutnicy i brytyjscy stoczniowcy mogą 

znaleźć pracę w rozwijających się branżach. Ale ilu znasz byłych amerykańskich hutników, którzy zostali 

inżynierami komputerowymi lub byłymi brytyjskimi stoczniami, którzy zmienili się w bankierów 

inwestycyjnych? Taka konwersja rzadko, jeśli w ogóle, ma miejsce. Bardziej sprawiedliwym podejściem 

byłaby pomoc wysiedlonym pracownikom w znalezieniu nowej kariery poprzez przyzwoite zasiłki dla 

bezrobotnych, ubezpieczenie zdrowotne nawet wtedy, gdy nie mają pracy, programy 

przekwalifikowania i pomoc w poszukiwaniu pracy, co jest szczególnie dobre w krajach 

skandynawskich. Może to być również bardziej produktywne podejście do gospodarki jako całości. Tak, 

teoretycznie czyściciel butów z biednego prowincjonalnego miasteczka w Peru może pojechać do 

Stanford i zrobić doktorat, tak jak zrobił to były prezydent Peru Alejandro Toledo, ale na jednego Toledo 

mamy miliony peruwiańskich dzieci, którym nawet się to nie udało w  liceum. Oczywiście moglibyśmy 

argumentować, że wszystkie te miliony biednych peruwiańskich dzieci są leniwe i nic nie warte, 

ponieważ pan Toledo udowodnił, że oni również mogliby wyjechać do Stanford, gdyby wystarczająco 

się postarali. Myślę jednak, że znacznie bardziej prawdopodobne jest stwierdzenie, że pan Toledo jest 

wyjątkiem. Bez pewnej równości wyników (dochodów rodziców) biedni ludzie nie mogą w pełni 

wykorzystać równości szans. 

Rzeczywiście, międzynarodowe porównanie mobilności społecznej potwierdza to rozumowanie. 

Według dokładnych badań przeprowadzonych przez grupę naukowców ze Skandynawii i Wielkiej 



Brytanii, kraje skandynawskie mają wyższą mobilność społeczną niż Wielka Brytania, która z kolei ma 

większą mobilność niż Stany Zjednoczone.2 Nie jest przypadkiem, że im silniejsze państwo opiekuńcze, 

wyższa mobilność. Szczególnie w przypadku Stanów Zjednoczonych fakt, że niska ogólna mobilność 

jest w dużej mierze spowodowana niską mobilnością na dole, sugeruje, że to brak gwarancji 

podstawowego dochodu uniemożliwia biednym dzieciom korzystanie z równości szans. Nadmierne 

wyrównanie wyników jest szkodliwe, chociaż to, co dokładnie jest przesadne, jest dyskusyjne. Niemniej 

jednak równość szans nie wystarczy. Jeśli nie stworzymy środowiska, w którym każdemu gwarantuje 

się pewne minimalne zdolności poprzez jakąś gwarancję minimalnego dochodu, edukacji i opieki 

zdrowotnej, nie możemy powiedzieć, że mamy uczciwą konkurencję. Kiedy niektórzy ludzie muszą 

przebiec bieg na 100 metrów z workami z piaskiem na nogach, fakt, że nikt nie może mieć przewagi, 

nie czyni wyścigu uczciwym. Równość szans jest absolutnie konieczna, ale nie wystarczająca do 

budowania prawdziwie sprawiedliwego i wydajnego społeczeństwa. 

21. Duży rząd sprawia, że ludzie są bardziej otwarci na zmiany 

Co ci powiedzą? 

Duży rząd szkodzi gospodarce. Państwo opiekuńcze powstało z powodu pragnienia biednych, aby mieć 

łatwiejsze życie, zmuszając bogatych do płacenia kosztów dostosowań, których nieustannie domagają 

się siły rynkowe. Kiedy bogaci są opodatkowani w celu opłacenia ubezpieczenia na wypadek 

bezrobocia, opieki zdrowotnej i innych świadczeń socjalnych dla biednych, nie tylko czyni to biednych 

leniwymi i pozbawia bogatych bodźca do tworzenia bogactwa, ale także zmniejsza dynamikę 

gospodarki. Dzięki ochronie państwa opiekuńczego ludzie nie odczuwają potrzeby dostosowywania się 

do nowych realiów rynkowych, opóźniając w ten sposób zmiany zawodów i wzorców pracy, które są 

potrzebne do dynamicznych dostosowań gospodarczych. Nie musimy nawet powoływać się na 

niepowodzenia komunistycznych gospodarek. Wystarczy spojrzeć na brak dynamizmu w Europie z jej 

rozdętym państwem opiekuńczym w porównaniu z żywotnością Stanów Zjednoczonych. 

Czego ci nie mówią? 

Dobrze zaprojektowane państwo opiekuńcze może w rzeczywistości zachęcać ludzi do podejmowania 

pracy zawodowej i być bardziej, a nie mniej otwartym na zmiany. Jest to jeden z powodów, dla których 

popyt na protekcjonizm handlowy w Europie jest mniejszy niż w Stanach Zjednoczonych. Europejczycy 

wiedzą, że nawet jeśli ich przemysł zostanie zamknięty z powodu zagranicznej konkurencji, będą mogli 

chronić swój poziom życia (poprzez zasiłki dla bezrobotnych) i zostać przekwalifikowani do innej pracy 

(z rządowymi dotacjami), podczas gdy Amerykanie wiedzą, że tracą obecną praca może oznaczać 

ogromny spadek ich poziomu życia, a nawet może oznaczać koniec ich produktywnego życia. Dlatego 

kraje europejskie z największymi państwami opiekuńczymi, takie jak Szwecja, Norwegia i Finlandia, 

były w stanie rosnąć szybciej, a przynajmniej tak szybko jak Stany Zjednoczone, nawet w okresie 

„amerykańskiego renesansu” po 1990 roku. 

Najstarszy zawód na świecie? 

Przedstawiciele różnych zawodów w kraju chrześcijańskim debatowali, który zawód jest najstarszy. 

Lekarz powiedział: „Jaka była pierwsza rzecz, jaką Bóg uczynił z ludźmi? Wykonał operację - uczynił Ewę 

żebrem Adama. Zawód lekarza jest najstarszy. ”„ Nie, to nieprawda ”- powiedział architekt. „Pierwszą 

rzeczą, jaką zrobił, było zbudowanie świata z chaosu. To właśnie robią architekci - tworząc porządek z 

chaosu. Jesteśmy najstarszym zawodem. '' Polityk, który cierpliwie słuchał, uśmiechnął się i zapytał: `` 

Kto stworzył ten chaos? '' Medycyna może, ale nie musi, jest najstarszym zawodem na świecie, ale jest 

jednym z najpopularniejszych na całym świecie. świat. Jednak w żadnym kraju nie jest bardziej 

popularny niż w mojej rodzinnej Korei Południowej. Ankieta przeprowadzona w 2003 r. wykazała, że 



prawie czterech z pięciu „najlepiej ocenianych kandydatów na uniwersytety” (określanych jako osoby 

z najwyższego odsetka pod względem liczby studentów) w strumieniu nauki chce studiować medycynę. 

Według nieoficjalnych danych, w ciągu ostatnich kilku lat nawet najmniej konkurencyjny z dwudziestu 

siedmiu oddziałów medycznych w kraju (na poziomie licencjackim) stał się trudniejszy do wejścia niż 

najlepsze wydziały inżynierskie w kraju. Nie może stać się bardziej popularny niż to. Co ciekawe, chociaż 

medycyna zawsze była w Korei popularnym tematem, ten rodzaj hiper-popularności jest nowy. 

Zasadniczo jest to zjawisko XXI wieku. Co się zmieniło? Oczywistą możliwością jest to, że z 

jakiegokolwiek powodu (np. starzejącej się populacji), względne zarobki lekarzy wzrosły, a młodzi 

ludzie po prostu reagują na zmiany zachęt - rynek potrzebuje bardziej zdolnych lekarzy, więc coraz 

więcej zdolnych ludzi idą do zawodu. Jednak względne dochody lekarzy w Korei spadają, a ich podaż 

stale rośnie. I nie jest tak, że wprowadzono jakieś nowe przepisy rządowe, które utrudniają znalezienie 

pracy jako inżynier lub naukowiec (oczywista alternatywa dla przyszłych lekarzy). Więc co się naprawdę 

dzieje? To, co to napędza, to dramatyczny spadek bezpieczeństwa pracy w ciągu ostatniej dekady. Po 

kryzysie finansowym w 1997 r., Który zakończył „cudowne lata” tego kraju, Korea porzuciła swój 

interwencjonistyczny, paternalistyczny system gospodarczy i przyjęła liberalizm rynkowy, który kładzie 

nacisk na maksymalną konkurencję. Bezpieczeństwo zatrudnienia zostało drastycznie ograniczone w 

imię większej elastyczności rynku pracy. Miliony pracowników zostało zmuszonych do pracy 

tymczasowej. Jak na ironię, jeszcze przed kryzysem kraj ten miał jeden z najbardziej elastycznych 

rynków pracy w bogatym świecie, z jednym z najwyższych wskaźników liczby pracowników bez umowy 

na czas nieokreślony na poziomie około 50 procent. Niedawna liberalizacja podniosła ten wskaźnik 

jeszcze wyżej - do około 60 procent. Co więcej, nawet osoby zatrudnione na czas nieokreślony cierpią 

teraz z powodu zwiększonej niepewności zatrudnienia. Przed kryzysem w 1997 r. Większość 

pracowników zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony mogła liczyć, jeśli nie de iure, na 

dożywotnie zatrudnienie (podobnie jak wielu ich japońskich odpowiedników). Nigdy więcej. Obecnie 

starsi pracownicy po czterdziestce i pięćdziesiątce, nawet jeśli mają umowę na czas nieokreślony, są 

zachęcani do jak najszybszego ustępowania młodszemu pokoleniu. Firmy nie mogą ich zwalniać do 

woli, ale wszyscy wiemy, że istnieją sposoby, aby ludzie wiedzieli, że nie są chcieli, a tym samym 

zmuszają ich do „dobrowolnego” odejścia. Biorąc to pod uwagę, koreańska młodzież, co zrozumiałe, 

bawi się bezpiecznie. Uważają, że jeśli zostaną naukowcem lub inżynierem, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że po czterdziestce stracą pracę, nawet jeśli dołączą do dużych firm, takich jak 

Samsung czy Hyundai. To przerażająca perspektywa, gdyż państwo opiekuńcze w Korei jest tak słabe - 

najmniejsze z bogatych krajów (mierzone jako udział publicznych wydatków socjalnych w PKB). Słabe 

państwo opiekuńcze nie było wcześniej tak dużym problemem, ponieważ wiele osób miało 

zatrudnienie na całe życie. Gdy zniknęło zatrudnienie na całe życie, stało się to zabójcze. Gdy stracisz 

pracę, poziom Twojego życia dramatycznie spada, a co ważniejsze, nie masz zbyt wiele drugiej szansy. 

Tak więc bystrzy koreańscy młodzi ludzie myślą, i rodzice radzą im, że mając licencję na praktykę 

lekarską, mogą pracować do momentu przejścia na emeryturę. W najgorszym przypadku mogą założyć 

własne kliniki, nawet jeśli nie zarabiają dużo (no cóż, na lekarza). Nic dziwnego, że każdy koreański 

dzieciak z mózgiem chce studiować medycynę (lub prawo - inny zawód z licencją - jeśli jest w nurcie 

nauk humanistycznych). Nie zrozum mnie źle. Szanuję lekarzy. Zawdzięczam im życie - przeszedłem 

kilka operacji ratujących życie i wyleczyłem się z niezliczonych infekcji dzięki przepisanym mi przez nich 

antybiotykom. Ale nawet ja wiem, że nie jest możliwe, aby 80 procent najbardziej inteligentnych 

koreańskich dzieciaków ze świata nauki zostało wykreślonych na lekarzy. Tak więc jeden z najbardziej 

wolnych rynków pracy w bogatym świecie, czyli koreański rynek pracy, w spektakularny sposób nie 

potrafi alokować talentów w najbardziej efektywny sposób. Powód? Zwiększona niepewność 

zatrudnienia. 

Państwo opiekuńcze to prawo upadłościowe pracowników 



Bezpieczeństwo pracy to drażliwa kwestia. Ekonomiści wolnorynkowi uważają, że każda regulacja 

rynku pracy, która utrudnia zwalnianie, czyni gospodarkę mniej wydajną i dynamiczną. Po pierwsze, 

osłabia motywację pracowników do ciężkiej pracy. Co więcej, zniechęca do tworzenia bogactwa, 

czyniąc pracodawców mniej skłonnymi do zatrudniania dodatkowych osób (z obawy, że nie będą mogli 

ich zwolnić w razie potrzeby). Twierdzi się, że przepisy rynku pracy są wystarczająco złe, ale państwo 

opiekuńcze jeszcze go pogorszyło. Zapewniając zasiłki dla bezrobotnych, ubezpieczenie zdrowotne, 

bezpłatną edukację, a nawet wsparcie dochodu minimalnego, państwo opiekuńcze faktycznie dało 

każdemu gwarancję zatrudnienia przez rząd - jako „bezrobotnego”, jeśli wolisz - za minimalną płacę. 

Dlatego pracownicy nie mają wystarczającej motywacji do ciężkiej pracy. Co gorsza, te państwa 

opiekuńcze są finansowane z opodatkowania bogatych, zmniejszając ich motywację do ciężkiej pracy, 

tworzenia miejsc pracy i generowania bogactwa. Biorąc to pod uwagę, rozumuje się, kraj z większym 

państwem opiekuńczym będzie mniej dynamiczny - jego pracownicy będą mniej zmuszeni do pracy, a 

przedsiębiorcy będą mniej zmotywowani do tworzenia bogactwa. Ten argument był bardzo wpływowy. 

W latach siedemdziesiątych popularnym wyjaśnieniem słabych wówczas wyników gospodarczych 

Wielkiej Brytanii było to, że jej państwo opiekuńcze stało się rozdęte, a związki zawodowe zbyt potężne 

(co jest również częściowo spowodowane państwem opiekuńczym, o ile to ostatnie ogranicza 

zagrożenie bezrobociem). W tej lekturze brytyjskiej historii Margaret Thatcher uratowała Wielką 

Brytanię, stawiając na ich miejsce związki zawodowe i redukując państwo opiekuńcze, chociaż to, co 

faktycznie się wydarzyło, jest bardziej skomplikowane. Od lat 90. ten pogląd na państwo opiekuńcze 

stał się jeszcze bardziej popularne wśród (rzekomo) lepszych wyników wzrostu w USA w porównaniu z 

innymi bogatymi krajami z większymi państwami opiekuńczymi. Kiedy rządy innych krajów próbują 

obniżyć swoje wydatki socjalne, często powołują się na wyleczenie pani Thatcher z tak zwanej „choroby 

brytyjskiej” lub na wyższy dynamizm gospodarki amerykańskiej. Ale czy to prawda, że większe 

bezpieczeństwo miejsc pracy i większe państwo opiekuńcze sprawiają, że gospodarka jest mniej 

produktywna i dynamiczna? Podobnie jak w naszym koreańskim przykładzie, brak pewności 

zatrudnienia może skłonić młodych ludzi do dokonywania konserwatywnych wyborów związanych z 

karierą, preferując bezpieczne miejsca pracy w medycynie lub w prawie. Może to być właściwy wybór 

dla nich indywidualnie, ale prowadzi to do błędnej alokacji talentów, a tym samym zmniejsza 

efektywność ekonomiczną i dynamikę. Słabszy stan opiekuńczy w USA był jednym z ważnych powodów 

protekcjonizmu handlu jest tam znacznie silniejszy niż w Europie, pomimo większej akceptacji 

interwencji rządu w tej drugiej. W Europie (oczywiście pomijam narodowe różnice w szczegółach), jeśli 

twoja branża upadnie i stracisz pracę, jest to wielki cios, ale nie koniec świata. Nadal zachowasz 

ubezpieczenie zdrowotne i mieszkanie komunalne (lub dodatki mieszkaniowe), jednocześnie 

otrzymując zasiłek dla bezrobotnych (do 80% ostatniego wynagrodzenia), dotowane przez rząd 

przekwalifikowanie i pomoc rządową w poszukiwaniu pracy. Z drugiej strony, jeśli jesteś pracownikiem 

w USA, lepiej trzymaj się swojej obecnej pracy, jeśli to konieczne, poprzez protekcjonizm, ponieważ 

utrata pracy oznacza utratę prawie wszystkiego. Ubezpieczenie od bezrobocia jest niejednolite i trwa 

krócej niż w Europie. Istnieje niewielka pomoc publiczna w przekwalifikowaniu i poszukiwaniu pracy. 

Co bardziej przerażające, utrata pracy oznacza utratę ubezpieczenia zdrowotnego i prawdopodobnie 

domu, ponieważ na czynsz jest niewiele mieszkań komunalnych lub subwencji publicznych. W 

rezultacie opór pracowników wobec jakiejkolwiek restrukturyzacji przemysłu, która wiąże się z 

redukcją zatrudnienia, jest znacznie większy w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. Większość 

pracowników amerykańskich nie jest w stanie stawiać zorganizowanego oporu, ale ci, którzy to potrafią 

- pracownicy związkowi - zrobią, co w ich mocy, wszystko, co w ich mocy, aby zachować obecny podział 

miejsc pracy. Jak pokazują powyższe przykłady, większa niepewność może sprawić, że ludzie będą 

ciężej pracować, ale to sprawi, że będą ciężej pracować na niewłaściwych stanowiskach. Wszyscy 

utalentowani młodzi Koreańczycy, którzy mogliby być genialnymi naukowcami i inżynierami, pracują 

nad anatomią człowieka. Wielu amerykańskich pracowników, którzy mogliby - po odpowiednim 



przekwalifikowaniu - pracować w branżach „wschodu słońca” (np. Bioinżynierii), ponuro trzyma się 

swoich miejsc pracy w branżach „zachodu słońca” (np. Motoryzacja), tylko opóźniając to, co 

nieuniknione. Wszystkie powyższe przykłady polegają na tym, że gdy ludzie wiedzą, że będą mieli drugą 

(lub trzecią, a nawet czwartą) szansę, będą znacznie bardziej otwarci na podejmowanie ryzyka, jeśli 

chodzi o wybór pierwszej pracy (jak w koreańskim przykład) lub rezygnację z istniejących miejsc pracy 

(jak w porównaniu z USA i Europą). Czy uważasz, że ta logika jest dziwna? Nie powinieneś. Ponieważ 

jest to dokładnie logika stojąca za prawem upadłościowym, które większość ludzi akceptuje jako 

„oczywiste”. Do połowy XIX wieku w żadnym kraju nie obowiązywało prawo upadłościowe we 

współczesnym rozumieniu. To, co wtedy nazywano prawem upadłościowym, nie dawało upadłym 

biznesmenom zbytniej ochrony przed wierzycielami podczas restrukturyzacji ich działalności - w 

Stanach Zjednoczonych „Rozdział 11” zapewnia teraz taką ochronę na sześć miesięcy. Co ważniejsze, 

nie dawało im to drugiej szansy, ponieważ musieli spłacać wszystkie długi, niezależnie od tego, jak 

długo to trwało, chyba że wierzyciele zwolnili ich z tego obowiązku. Oznaczało to, że nawet jeśli 

zbankrutowany biznesmen jakimś cudem zdołał rozpocząć nowy biznes, to wszystkie nowe zyski musiał 

przeznaczyć na spłatę starych długów, co hamowało rozwój nowego biznesu. Wszystko to sprawiło, że 

rozpoczęcie przedsięwzięcia biznesowego było niezwykle ryzykowne. Z czasem ludzie zdali sobie 

sprawę, że brak drugiej szansy bardzo zniechęca biznesmenów do podejmowania ryzyka. Począwszy 

od Wielkiej Brytanii w 1849 r., Kraje wprowadziły nowoczesne prawa upadłościowe na drodze sądowej 

, ochrona przed wierzycielami podczas początkowej restrukturyzacji i, co ważniejsze, uprawnienie 

sądów do nakładania trwałych redukcji długów, nawet wbrew woli wierzycieli. W połączeniu z takimi 

instytucjami, jak ograniczona odpowiedzialność, która została wprowadzona mniej więcej w tym 

samym czasie, nowe prawo upadłościowe zmniejszyło ryzyko każdego przedsięwzięcia biznesowego, a 

tym samym zachęciło do podejmowania ryzyka, co umożliwiło nowoczesny kapitalizm. O ile daje 

pracownikom drugą szansę, możemy powiedzieć, że państwo opiekuńcze jest dla nich prawem 

upadłościowym. W ten sam sposób, w jaki przepisy dotyczące upadłości zachęcają przedsiębiorców do 

podejmowania ryzyka, państwo opiekuńcze zachęca pracowników do większej otwartości na zmiany (i 

wynikające z tego ryzyko) w ich postawach. Ponieważ wiedzą, że będzie druga szansa, ludzie mogą być 

odważniejsi w swoich początkowych wyborach zawodowych i bardziej otwarci na zmianę pracy w 

późniejszym okresie kariery. 

Kraje z większymi rządami mogą rozwijać się szybciej 

A co z dowodami? Jakie są względne wyniki gospodarcze krajów, które różnią się pod względem 

wielkości ich państw opiekuńczych? Jak wspomniano, powszechna opinia jest taka, że kraje o 

mniejszych państwach opiekuńczych są bardziej dynamiczne. Jednak dowody nie potwierdzają tego 

poglądu. Do lat osiemdziesiątych Stany Zjednoczone rozwijały się znacznie wolniej niż Europa, mimo 

że miały znacznie mniejsze państwo opiekuńcze. Na przykład w 1980 roku publiczne wydatki socjalne 

jako udział w PKB wynosiły zaledwie 13,3 procent w USA, w porównaniu z 19,9 procent w piętnastu 

krajach UE. Wskaźnik ten wyniósł aż 28,6 proc. W Szwecji, 24,1 proc. W Holandii i 23 proc. W 

(zachodnich) Niemczech. Mimo to, między 1950 a 1987 rokiem, Stany Zjednoczone rozwijały się 

wolniej niż jakikolwiek inny kraj europejski. Dochód na mieszkańca wzrósł w tym okresie o 3,8% w 

Niemczech, 2,7% w Szwecji, 2,5% w Holandii i 1,9% w USA. Oczywiście wielkość państwa opiekuńczego 

jest tylko jednym z czynników określających wyniki gospodarcze kraju, ale to pokazuje, że duże 

państwo opiekuńcze nie jest niezgodne z wysokim wzrostem. Nawet od 1990 r., Kiedy względny wzrost 

gospodarczy w USA poprawił się, niektóre kraje z dużymi państwami opiekuńczymi rozwijały się 

szybciej. Na przykład w latach 1990-2008 dochód na mieszkańca w USA wzrósł o 1,8%. Jest to w 

zasadzie to samo, co w poprzednim okresie, ale biorąc pod uwagę spowolnienie w gospodarkach 

europejskich, uczyniło to Stany Zjednoczone jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w `` 

rdzeniowej '' grupie OECD (czyli z wyłączeniem krajów niezbyt bogatych, ale jak Korea i Turcja). Ciekawe 



jest jednak to, że dwie najszybciej rozwijające się gospodarki w rdzennej grupie OECD w okresie po 

1990 roku to Finlandia (2,6 proc.) I Norwegia (2,5 proc.), oba z dużym państwem opiekuńczym. W 2003 

r. Udział publicznych wydatków socjalnych w PKB wynosił 22,5% w Finlandii i 25,1% w Norwegii, w 

porównaniu ze średnią OECD wynoszącą 20,7% i 16,2% w USA. Szwecja, która ma dosłownie największe 

państwo opiekuńcze na świecie (31,3 procent, czyli dwa razy więcej niż USA), z wynikiem 1,8 procent, 

odnotowała stopę wzrostu tylko odrobinę niższą niż w USA. Jeśli wziąć pod uwagę tylko lata 2000–

2008 (2000–8), stopy wzrostu w Szwecji (2,4%) i Finlandii (2,8%) były znacznie wyższe niż w USA (1,8%). 

Czy ekonomiści wolnorynkowi mieli rację co do szkodliwego wpływu państwa opiekuńczego na etykę 

pracy i bodźce do tworzenia bogactwa, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Oczywiście przez to 

wszystko nie sugeruję, że państwo opiekuńcze jest koniecznie dobre. Podobnie jak wszystkie inne 

instytucje ma swoje wady i zalety. Zwłaszcza jeśli opiera się na ukierunkowanych, a nie uniwersalnych 

programach (jak w USA), może stygmatyzować odbiorców świadczeń socjalnych. Państwo opiekuńcze 

podnosi `` płace progowe '' ludzi i odstrasza ich od podejmowania nisko płatnych posad z kiepskimi 

warunkami pracy, chociaż to, czy jest to coś złego, jest kwestią opinii (osobiście uważam, że istnienie 

dużej liczby `` ubogich pracujących '' jest w Stanach Zjednoczonych stanowi taki sam problem, jak 

ogólnie wyższe stopy bezrobocia, jakie obserwujemy w Europie). Jeśli jednak jest dobrze 

zaprojektowany, aby dać pracownikom drugą szansę, tak jak ma to miejsce w krajach skandynawskich, 

może pobudzić wzrost gospodarczy, zwiększając otwartość ludzi na zmiany, a tym samym ułatwiając 

restrukturyzację przemysłu. Możemy szybko prowadzić nasze samochody tylko dlatego, że mamy 

hamulce. Gdyby samochody nie miały hamulców, nawet najbardziej wprawni kierowcy nie odważyliby 

się jechać z prędkością większą niż 20–30 mil na godzinę w obawie przed śmiertelnymi wypadkami. W 

ten sam sposób ludzie mogą chętniej zaakceptować ryzyko bezrobocia i potrzebę okazjonalnego 

przekształcania swoich umiejętności, gdy wiedzą, że te doświadczenia nie zniszczą ich życia. Dlatego 

większy rząd może uczynić ludzi bardziej otwartymi na zmiany, a tym samym zdynamizować 

gospodarkę. 

22. Rynki finansowe muszą stać się mniejsze, a nie bardziej wydajne 

Co ci powiedzą? 

Szybki rozwój rynków finansowych umożliwił nam szybką alokację i realokację zasobów. To dlatego 

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irlandia i niektóre inne gospodarki kapitalistyczne, które 

zliberalizowały i otworzyły swoje rynki finansowe, radziły sobie tak dobrze w ciągu ostatnich trzech 

dekad. Liberalne rynki finansowe dają gospodarce zdolność szybkiego reagowania na zmieniające się 

możliwości, umożliwiając w ten sposób szybszy wzrost. To prawda, że niektóre ekscesy ostatniego 

okresu dały finansom złą sławę, nie tylko w wyżej wymienionych krajach. Nie powinniśmy jednak 

spieszyć się z ograniczaniem rynków finansowych tylko z powodu tego trwającego raz na stulecie 

kryzysu finansowego, którego nikt nie mógł przewidzieć, niezależnie od jego wielkości, ponieważ 

efektywność jego rynku finansowego jest kluczem do dobrobytu narodu . 

Czego ci nie mówią? 

Problem z dzisiejszymi rynkami finansowymi polega na tym, że są one zbyt wydajne. Dzięki niedawnym 

„innowacjom” finansowym, które doprowadziły do powstania tak wielu nowych instrumentów 

finansowych, sektor finansowy stał się bardziej efektywny w generowaniu zysków w krótkim okresie. 

Jednak, jak widać podczas światowego kryzysu z 2008 r., te nowe aktywa finansowe sprawiły, że cała 

gospodarka, a także sam system finansowy, stały się znacznie bardziej niestabilne. Ponadto, biorąc pod 

uwagę płynność ich aktywów, posiadacze aktywów finansowych zbyt szybko reagują na zmiany, co 

utrudnia firmom z sektora rzeczywistego zabezpieczenie „cierpliwego kapitału”, którego potrzebują do 



długoterminowego rozwoju. Należy zmniejszyć przepaść między sektorem finansowym a sektorem 

realnym, co oznacza, że rynek finansowy musi być celowo zmniejszony. 

Trzy bezużyteczne frazy 

Goście odwiedzający Islandię w latach 90. informowali, że w oficjalnym przewodniku turystycznym 

rozdawanym na lotnisku w Reykjaviku zawierały, podobnie jak wszystkie inne tego typu przewodniki, 

sekcję „przydatnych zwrotów”. Powiedziano mi, że w przeciwieństwie do nich przewodnik po islandzku 

również zawierał sekcję „bezużyteczne zwroty”. Najwyraźniej zawierał trzy frazy, które w języku 

angielskim brzmiały: „Gdzie jest stacja kolejowa?”, „Dziś jest ładny dzień” i „Czy jest coś tańszego?”. 

Islandia nie ma kolei. Jeśli chodzi o pogodę, przewodnik był być może zbyt surowy. Nie mieszkałem 

tam, ale według wszystkich relacji Islandia wydaje się mieć co najmniej kilka słonecznych dni w roku. 

Jeśli chodzi o to, że wszystko jest tak drogie, było to również całkiem trafne i było konsekwencją 

gospodarczego sukcesu kraju. Usługi związane z pracą są drogie w krajach o wysokich dochodach 

(chyba że mają stałą podaż imigrantów o niskich zarobkach, jak Stany Zjednoczone czy Australia), co 

powoduje, że wszystko jest droższe, niż powinien sugerować oficjalny kurs wymiany (patrz sprawa 10). 

Kiedyś jedna z najbiedniejszych gospodarek w Europie, do 1995 roku Islandia stała się jedenastą 

najbogatszą gospodarką świata (po Luksemburgu, Szwajcarii, Japonii, Norwegii, Danii, Niemczech, 

Stanach Zjednoczonych, Austrii, Singapurze i Francji). Choć już była bogata, gospodarka islandzka 

otrzymała pod koniec lat dziewięćdziesiątych doładowanie, dzięki decyzji ówczesnego rządu o 

sprywatyzowaniu i liberalizacji sektora finansowego. W latach 1998-2003 kraj sprywatyzował 

państwowe banki i fundusze inwestycyjne, znosząc jednocześnie najbardziej podstawowe regulacje ich 

działalności, takie jak rezerwy obowiązkowe dla banków. Następnie islandzkie banki rozwijały się w 

zadziwiającym tempie, szukając klientów również za granicą. Ich usługi bankowości internetowej odbiły 

się wielkim sukcesem w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech. Islandzcy inwestorzy wykorzystali 

agresywne pożyczki udzielane przez ich banki i udali się na korporacyjne szaleństwo na zakupy, 

zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, jej byłym przeciwniku w słynnych „Wojnach dorszowych” lat 50. i 70. 

Tych inwestorów, zwanych „najeźdźcami wikingów”, najlepiej reprezentował Baugur, firma 

inwestycyjna należąca do Jóna Jóhannesona, młodego potentata biznesowego. Pojawiając się na 

scenie dopiero na początku 2000 roku, do 2007 roku Baugur stał się główną siłą w brytyjskim przemyśle 

detalicznym, z głównymi udziałami w firmach zatrudniających około 65000 osób, obracając ponad 10 

miliardów funtów w 3800 sklepach, w tym Hamleys, Debenhams, Oasis i Islandia (kusząco nazwana 

brytyjska sieć mrożonek). Przez chwilę ekspansja finansowa wydawała się zdziałać cuda dla Islandii. 

Niegdyś zaściankiem finansowym z reputacją nadmiernej regulacji (giełda papierów wartościowych 

powstała dopiero w 1985 roku), kraj został przekształcony w nowe, tętniące życiem centrum 

powstającego globalnego systemu finansowego. Od późnych lat 90. Islandia rozwijała się w niezwykłym 

tempie i do 2007 roku stała się piątym najbogatszym krajem na świecie (po Norwegii, Luksemburgu, 

Szwajcarii i Danii). Niebo wydawało się być granicą. Niestety, po światowym kryzysie finansowym w 

2008 r. islandzka gospodarka uległa załamaniu. Tego lata wszystkie trzy największe banki 

zbankrutowały i musiały zostać przejęte przez rząd. Sytuacja potoczyła się tak źle, że w październiku 

2009 roku McDonald’s zdecydował się wycofać z Islandii, przenosząc ją na pogranicze globalizacji. W 

chwili pisania tego artykułu (początek 2010 r.) Według szacunków MFW jego gospodarka skurczyła się 

w tempie 8,5% w 2009 r., Co stanowi najszybsze tempo spadku wśród krajów bogatych. Ryzykowny 

charakter popędu finansowego Islandii od późnych lat 90. jest coraz bardziej widoczny. Aktywa 

bankowe osiągnęły równowartość 1000 procent PKB w 2007 roku, czyli dwukrotnie więcej niż w 

Wielkiej Brytanii, kraju z jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów bankowych na świecie. Ponadto 

ekspansja finansowa Islandii była napędzana pożyczkami zagranicznymi. Do 2007 r. Zadłużenie 

zagraniczne netto (zadłużenie zagraniczne pomniejszone o kredyty zagraniczne) osiągnęło prawie 

250% PKB, w porównaniu z 50% PKB w 1997 r. Kraje rozpadły się z dużo mniejszą ekspozycją - 



zadłużenie zagraniczne odpowiadało 25% PKB w Korei i 35% PKB w Indonezji w przededniu azjatyckiego 

kryzysu finansowego w 1997 r. Ponadto ujawniono podejrzany charakter transakcji finansowych 

stojących za islandzkim cudem gospodarczym - bardzo często główni kredytobiorcy banków byli 

kluczowymi akcjonariuszami tych samych banków. 

Nowy silnik wzrostu? 

Dlaczego spędzam tak dużo czasu na rozmowie o małej wyspie z nieco ponad 300 000 ludzi, która nie 

ma nawet stacji kolejowej ani McDonald's, jakkolwiek dramatyczny mógł być jej wzrost i upadek? 

Dzieje się tak, ponieważ Islandia uosabia to, co jest nie tak z dominującym poglądem na finanse dzisiaj. 

Choć historia może wydawać się niezwykła, Islandia nie była jedyną, która napędzała wzrost poprzez 

prywatyzację, liberalizację i otwarcie sektora finansowego w ciągu ostatnich trzech dekad. Irlandia 

próbowała stać się kolejnym centrum finansowym dzięki tej samej strategii, z aktywami finansowymi 

osiągającymi równowartość 900 procent PKB w 2007 roku. Podobnie jak Islandia, Irlandia również 

odnotowała poważny spadek w wyniku światowego kryzysu finansowego w 2008 roku. W chwili 

pisania tego tekstu szacunki MFW wskazywały, że jego gospodarka skurczyła się o 7,5% w 2009 r. Na 

Łotwie, kolejnym aspirującym centrum finansowym, sytuacja jest jeszcze gorsza. Po załamaniu się 

boomu napędzanego finansami MFW oszacował, że jego gospodarka skurczyła się o 16 procent w 2009 

roku. Dubaj, samozwańcze centrum finansowe Bliskiego Wschodu, wydawało się utrzymywać się nieco 

dłużej niż europejski rywalami, ale rzucił ręcznik, ogłaszając moratorium na zadłużenie swojego 

głównego konglomeratu będącego własnością państwa w listopadzie 2009 r. Przed niedawnym 

upadkiem gospodarki te były reklamowane jako przykłady nowego modelu biznesowego opartego na 

finansach dla krajów, które chcą uzyskać naprzód w erze globalizacji. Dopiero w listopadzie 2007 r., 

Kiedy chmury burzowe szybko gromadziły się na międzynarodowych rynkach finansowych, Richard 

Portes, wybitny brytyjski ekonomista polityczny i Fridrik Baldursson, profesor z Islandii, uroczyście 

oświadczyli w raporcie dla Islandzkiej Izby Handlowej, że „to prawda, umiędzynarodowienie Islandzki 

sektor finansowy to niezwykła historia sukcesu, którą rynki powinny lepiej uznać ”. Dla niektórych 

nawet niedawne upadki Islandii, Irlandii i Łotwy nie były wystarczającym powodem, aby porzucić 

strategię gospodarczą opartą na finansach. We wrześniu 2009 roku Turcja ogłosiła, że wdroży szereg 

polityk, które zamienią się w (kolejne) centrum finansowe Bliskiego Wschodu. Nawet rząd Korei, 

tradycyjnej potęgi produkcyjnej, wdraża politykę mającą na celu przekształcenie się w centrum 

finansowe Azji Północno-Wschodniej, chociaż jego entuzjazm został osłabiony po upadku Irlandii i 

Dubaju, po których miał nadzieję stać się wzorem dla kraju. Teraz prawdziwy problem polega na tym, 

że kraje takie jak Islandia i Irlandia były tylko bardziej ekstremalnymi formami strategii gospodarczej 

wielu krajów - strategii wzrostu opartej na deregulacji finansowej, po raz pierwszy przyjętej przez Stany 

Zjednoczone i Wielką Brytanię na początku lat 80 . Wielka Brytania wrzuciła wyższy bieg programowi 

deregulacji finansowej pod koniec lat 80. XX wieku, wprowadzając tzw. Deregulację „Wielkiego 

Wybuchu” i od tego czasu szczyci się się na regulacjach „light-touch”. Stany Zjednoczone dopasowały 

się do tego, znosząc ustawę Glassa-Steagalla z 1933 r. W 1999 r., Burząc w ten sposób mur między 

bankowością inwestycyjną a bankowością komercyjną, która definiowała amerykański przemysł 

finansowy od czasu Wielkiego Kryzysu. Wiele innych krajów poszło w jego ślady. Do przyjęcia strategii 

wzrostu opartej na zderegulowanym finansowaniu coraz więcej krajów zachęcał fakt, że w takim 

systemie łatwiej jest zarabiać na działalności finansowej niż poprzez inną działalność gospodarczą - a 

przynajmniej tak się wydawało do kryzysu 2008 roku. Badanie przeprowadzone przez dwóch 

francuskich ekonomistów, Gérarda Duménila i Dominique Lévy - jedno z niewielu badań osobno 

szacujących stopę zysku sektora finansowego i sektora niefinansowego - pokazuje, że ten pierwszy był 

znacznie wyższy niż drugi w Stanach Zjednoczonych. i we Francji w ciągu ostatnich dwóch lub trzech 

dekad. Według tego badania w Stanach Zjednoczonych stopa zysku firm finansowych była niższa niż w 

przypadku firm niefinansowych w okresie od połowy lat sześćdziesiątych do końca lat 



siedemdziesiątych. Jednak po deregulacji finansowej na początku lat 80. stopa zysku firm finansowych 

wykazuje tendencję wzrostową i waha się od 4 do 12 procent. Od lat 80. zawsze był znacznie wyższy 

niż w firmach niefinansowych, który wahał się od 2% do 5%. We Francji stopa zysku przedsiębiorstw 

finansowych była ujemna od początku lat 70. do połowy lat 80. (brak danych na lata 60.). Jednak wraz 

z deregulacją finansową pod koniec lat 80. XX wieku zaczęła rosnąć i wyprzedziła firmy niefinansowe 

na początku lat 90., kiedy to obie miały około 5 procent i wzrosły do ponad 10 procent w 2001 roku. W 

przeciwieństwie do tego zysk odsetek francuskich firm niefinansowych spadł od początku lat 90. do 

około 3 procent w 2001 roku. W Stanach Zjednoczonych sektor finansowy stał się tak atrakcyjny, że 

nawet wiele firm produkcyjnych przekształciło się zasadniczo w firmy finansowe. Jim Crotty, wybitny 

ekonomista amerykański, obliczył, że stosunek aktywów finansowych do aktywów niefinansowych 

posiadanych przez przedsiębiorstwa niefinansowe w USA wzrósł z około 0,4 w latach 70-tych prawie 1 

na początku XXI wieku. Nawet firmy takie jak GE, GM i Ford - niegdyś symbole amerykańskiej zdolności 

produkcyjnej - zostały „sfinansowane” poprzez ciągłą ekspansję ich ramion finansowych, w połączeniu 

z upadkiem ich podstawowej działalności produkcyjnej. Na początku XXI wieku te firmy produkcyjne 

czerpały większość swoich zysków z działalności finansowej, a nie z podstawowej działalności 

produkcyjnej. Na przykład w 2003 r. 45% zysku GE pochodziło z GE Capital. W 2004 r. 80% zysków GM 

pochodziło z jej ramienia finansowego GMAC, podczas gdy Ford osiągnął wszystkie zyski z Ford Finance 

w latach 2001-2003. 

Broń finansowego masowego rażenia? 

Rezultatem tego wszystkiego był niezwykły wzrost sektora finansowego na całym świecie, zwłaszcza w 

krajach bogatych. Wzrost nie był po prostu w wartościach bezwzględnych. Co ważniejsze, sektor 

finansowy rozwijał się znacznie szybciej - nie, dużo, dużo szybciej - niż podstawowa gospodarka. 

Według obliczeń opartych na danych MFW Gabriela Palmy, mojego kolegi z Cambridge i czołowego 

autorytetu w dziedzinie kryzysów finansowych, stosunek aktywów finansowych do światowej 

produkcji wzrósł z 1,2 do 4,4 w latach 1980-2007.5. sektor był jeszcze większy w wielu bogatych 

krajach. Według jego obliczeń, stosunek aktywów finansowych do PKB w Wielkiej Brytanii osiągnął 700 

procent w 2007 roku. Francja, która często określa się jako kontrapunkt dla anglo-amerykańskiego 

kapitalizmu finansowego, nie pozostaje pod tym względem daleko w tyle za Wielką Brytanią. stosunek 

jej aktywów finansowych do PKB jest tylko nieznacznie niższy niż w Wielkiej Brytanii. W cytowanym 

powyżej badaniu Crotty, korzystając z danych rządu amerykańskiego, oblicza, że stosunek aktywów 

finansowych do PKB w USA wahał się między 400 a 500 procentami między latami pięćdziesiątymi a 

siedemdziesiątymi XX wieku, ale zaczął gwałtownie wzrastać od wczesnych lat osiemdziesiątych XX 

wieku wraz z deregulacją finansową. , aby przebić się przez próg 900% na początku XXI wieku. 

Oznaczało to, że coraz więcej roszczeń finansowych było tworzonych dla każdego bazowego składnika 

aktywów rzeczywistych i działalności gospodarczej. Tworzenie finansowych instrumentów pochodnych 

na rynku mieszkaniowym, które były jedną z głównych przyczyn kryzysu w 2008 roku, dobrze to 

ilustrują. W dawnych czasach, gdy ktoś pożyczał pieniądze z banku i kupował dom, bank pożyczający 

był właścicielem powstałego produktu finansowego (hipoteki) i na tym się kończyło. Jednak innowacje 

finansowe stworzyły papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS), które łączą do kilku tysięcy 

hipotek. Z kolei te MBS, czasem nawet 150, zostały umieszczone w zabezpieczonym zobowiązaniu 

dłużnym (CDO). Następnie instrumenty CDO-kwadrat zostały utworzone przy użyciu innych 

instrumentów CDO jako zabezpieczenia. Następnie utworzono CDO-sześcienny, łącząc CDO i CDO-

kwadrat. Powstały nawet instrumenty CDO o większej mocy. Swapy ryzyka kredytowego (CDS) zostały 

utworzone, aby chronić Cię przed niewypłacalnością instrumentów CDO. Jest o wiele więcej 

finansowych instrumentów pochodnych, które składają się na alfabet, czyli nowoczesne finanse. Do tej 

pory nawet ja jestem zdezorientowany (i, jak się okazuje, tak samo jak ludzie, którzy się nimi 

zajmowali), ale chodzi o to, że te same aktywa bazowe (czyli domy, które były w pierwotnych 



hipotekach) i działalność gospodarcza ( zarobkowa działalność tych posiadaczy kredytów hipotecznych 

była wielokrotnie wykorzystywana do „pozyskiwania” nowych aktywów. Ale cokolwiek robisz w 

zakresie alchemii finansowej, to, czy te aktywa przyniosą oczekiwane zyski, zależy ostatecznie od tego, 

czy setki tysięcy pracowników i właścicieli małych firm, którzy posiadają pierwotne kredyty hipoteczne, 

zalegają ze spłatami kredytu hipotecznego, czy nie. Rezultatem była coraz wyższa struktura aktywów 

finansowych balansujących na tym samym fundamencie aktywów realnych (oczywiście sama baza 

rosła, po części napędzana tą działalnością, ale na razie odejmijmy się od tego, bo liczy się tutaj że 

wielkość nadbudówki w stosunku do podstawy rosła). Jeśli podniesiesz istniejący budynek bez 

poszerzania podstawy, zwiększysz prawdopodobieństwo jego przewrócenia. W rzeczywistości jest o 

wiele gorzej. Wraz ze wzrostem stopnia „wyprowadzenia” – lub odległości od aktywów bazowych – 

coraz trudniej jest dokładnie wycenić aktywa. Więc nie tylko dodajesz podłogi do istniejącego budynku 

bez poszerzania jego podstawy, ale używasz materiałów o coraz bardziej niepewnej jakości na wyższe 

piętra. Nic dziwnego, że Warren Buffet, amerykański finansista znany ze swojego przyziemnego 

podejścia do inwestycji, nazwał finansowe instrumenty pochodne „bronią finansowego masowego 

rażenia” – na długo przed kryzysem 2008 roku udowodnił ich destruktywność. 

Uważaj na lukę 

Dotychczasowa krytyka dotycząca nadmiernego rozwoju sektora finansowego w ciągu ostatnich 

dwóch lub trzech dekad nie oznacza, że wszystkie finanse są złe. Czy posłuchaliśmy Adama Smitha, 

który sprzeciwiał się spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, czy Thomasa Jeffersona, który 

rozważał bankowość która byłyby „bardziej niebezpieczne niż stałe armie”, nasze gospodarki nadal 

składałyby się z „szatańskich młynów” epoki wiktoriańskiej, jeśli niekoniecznie fabryk szpilek Adama 

Smitha. Jednak fakt, że rozwój finansowy miał kluczowe znaczenie dla rozwoju kapitalizmu, nie 

oznacza, że wszystkie formy rozwoju finansowego są dobre. To, co sprawia, że kapitał finansowy jest 

niezbędny do rozwoju gospodarczego, ale potencjalnie przynosi skutki odwrotne do zamierzonych, a 

nawet destrukcyjne, to fakt, że jest on znacznie bardziej płynny niż kapitał przemysłowy. Załóżmy, że 

jesteś właścicielem fabryki, który nagle potrzebuje pieniędzy na zakup surowców lub maszyn do 

realizacji nieoczekiwanych dodatkowych zamówień. Przypuśćmy również, że zainwestowałeś już 

wszystko, co masz, w budowę fabryki oraz zakup maszyn i potrzebnych środków na pierwsze 

zamówienia. Będziesz wdzięczny za to, że są banki, które są skłonne pożyczyć Ci pieniądze 

(wykorzystując Twoją fabrykę jako zabezpieczenie), wiedząc, że dzięki tym nowym nakładom będziesz 

w stanie wygenerować dodatkowy dochód. Albo załóżmy, że chcesz sprzedać połowę swojej fabryki 

(powiedzmy, aby rozpocząć inną działalność), ale nikt nie kupi połowy budynku i połowy linii 

produkcyjnej. W takim przypadku odetchniesz, gdy dowiesz się, że możesz wyemitować akcje i 

sprzedać połowę swoich akcji. Innymi słowy, sektor finansowy pomaga firmom w ekspansji i 

dywersyfikacji dzięki swojej zdolności do przekształcania aktywów niepłynnych, takich jak budynki i 

maszyny, w aktywa płynne, takie jak pożyczki i udziały. Jednak sama płynność aktywów finansowych 

sprawia, że są one potencjalnie niekorzystne dla reszty gospodarki. Budowa fabryki zajmuje co 

najmniej miesiące, jeśli nie lata, a gromadzenie technologicznego i organizacyjnego know-how 

potrzebnego do zbudowania światowej klasy firmy zajmuje dziesiątki lat. Natomiast aktywa finansowe 

można przenosić i porządkować w ciągu kilku minut, jeśli nie sekund. Ta ogromna przepaść stworzyła 

ogromne problemy, ponieważ kapitał finansowy jest „niecierpliwy” i szuka krótkoterminowych zysków. 

Na krótką metę prowadzi to do niestabilności gospodarczej, ponieważ płynny kapitał rozchodzi się po 

całym świecie w bardzo krótkim czasie iw „irracjonalny” sposób, jak niedawno widzieliśmy. Co 

ważniejsze, w dłuższej perspektywie prowadzi to do słabego wzrostu wydajności, ponieważ inwestycje 

długoterminowe są ograniczane, aby zaspokoić niecierpliwy kapitał. W rezultacie pomimo ogromnego 

postępu w „pogłębianiu finansowym” (tj. Wzroście stosunku aktywów finansowych do PKB), wzrost w 

ostatnich latach faktycznie spowolnił. Tak więc właśnie dlatego, że finanse skutecznie reagują na 



zmieniające się możliwości zysku, mogą stać się szkodliwe dla reszty gospodarki. I właśnie dlatego 

James Tobin, laureat Nagrody Nobla z ekonomii z 1981 r., mówił o potrzebie „rzucenia piasku w koła 

naszych nadmiernie wydajnych międzynarodowych rynków pieniężnych”. W tym celu Tobin 

zaproponował podatek od transakcji finansowych, celowo mający na celu spowolnienie przepływów 

finansowych. Tak zwany podatek Tobina był do niedawna tematem tabu w kręgach uprzejmych, a 

ostatnio bronił go Gordon Brown, były premier Wielkiej Brytanii. Ale podatek Tobina nie jest jedynym 

sposobem, w jaki możemy zmniejszyć różnicę prędkości między finansami a gospodarką realną. Inne 

sposoby obejmują utrudnianie wrogich przejęć (zmniejszając w ten sposób zyski z inwestycji 

spekulacyjnych w akcje), zakaz krótkiej sprzedaży (praktyka sprzedaży akcji, których nie jesteś obecnie 

właścicielem), zwiększanie wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego (czyli proporcji 

pieniędzy, które należy zapłacić z góry przy zakupie akcji) lub nakładać ograniczenia na transgraniczne 

przepływy kapitału, zwłaszcza w przypadku krajów rozwijających się. Nie oznacza to, że różnica 

prędkości między finansami a gospodarką realną powinna zostać zmniejszona do zera. System 

finansowy doskonale zsynchronizowany z gospodarką realną byłby bezużyteczny. Cały sens finansów 

polega na tym, że mogą działać szybciej niż gospodarka realna. Jeśli jednak sektor finansowy porusza 

się zbyt szybko, może to wykoleić gospodarkę realną. W obecnych okolicznościach musimy zmienić 

okablowanie naszego systemu finansowego, aby umożliwić firmom dokonywanie długoterminowych 

inwestycji w kapitał fizyczny, umiejętności ludzkie i organizacje, które ostatecznie są źródłem rozwoju 

gospodarczego, zapewniając im jednocześnie niezbędną płynność. 

23. Dobra polityka gospodarcza nie wymaga dobrych ekonomistów 

Co ci powiedzą? 

Bez względu na teoretyczne uzasadnienie interwencji rządu, powodzenie lub niepowodzenie polityk 

rządowych zależy w dużej mierze od kompetencji tych, którzy je projektują i realizują. W szczególności, 

choć nie wyłącznie, w krajach rozwijających się urzędnicy rządowi nie są dobrze wyszkoleni w 

dziedzinie ekonomii, którą muszą posiadać, jeśli chcą wdrażać dobrą politykę gospodarczą. Urzędnicy 

ci powinni uznać swoje ograniczenia i powstrzymać się od wdrażania „trudnych” polityk, takich jak 

selektywna polityka przemysłowa, i trzymać się mniej wymagających polityk wolnorynkowych, które 

minimalizują rolę rządu. Z tego punktu widzenia polityka wolnorynkowa jest podwójnie dobra, 

ponieważ nie tylko jest najlepszą polityką, ale jest też najlżejsza w swoich żądaniach biurokratycznych 

możliwości. 

Czego ci nie mówią? 

Dobrzy ekonomiści nie muszą prowadzić dobrej polityki gospodarczej. Biurokraci ekonomiczni, którzy 

odnieśli największe sukcesy, zwykle nie są ekonomistami. W latach „cudów” polityka gospodarcza w 

Japonii i (w mniejszym stopniu) Korei była prowadzona przez prawników. Na Tajwanie iw Chinach 

polityka gospodarcza była prowadzona przez inżynierów. To pokazuje, że do sukcesu gospodarczego 

nie potrzeba ludzi dobrze wyszkolonych w ekonomii - zwłaszcza jeśli chodzi o wolnorynkowy charakter. 

Rzeczywiście, w ciągu ostatnich trzech dekad rosnący wpływ ekonomii wolnorynkowej spowodował 

gorsze wyniki gospodarcze na całym świecie, jak pokazałem w tej książce - niższy wzrost gospodarczy, 

większą niestabilność gospodarczą, zwiększoną nierówność i ostatecznie katastrofa światowego 

kryzysu finansowego z 2008 roku. O ile potrzebujemy ekonomii, potrzebujemy innych rodzajów 

ekonomii niż ekonomia wolnorynkowa. 

Cud gospodarczy bez ekonomistów 

Gospodarki Azji Wschodniej Japonii, Tajwanu, Korei Południowej, Singapuru, Hongkongu i Chin są 

często nazywane gospodarkami „cudów”. Jest to oczywiście hiperbola, ale jeśli chodzi o hiperbolę, nie 



jest to zbyt dziwaczne. Podczas ich „rewolucji przemysłowej” w XIX wieku dochód na mieszkańca w 

gospodarkach Europy Zachodniej i jej odgałęzień (Ameryka Północna, Australia i Nowa Zelandia) rósł 

od 1% do 1,5% rocznie (dokładna liczba zależała od dokładny okres i kraj, na który patrzysz). W tak 

zwanym „złotym wieku” kapitalizmu, między wczesnymi latami pięćdziesiątymi a połową lat 

siedemdziesiątych, dochód na mieszkańca w Europie Zachodniej i jego odgałęzieniach rósł o około 3,5–

4 procent rocznie. Dla kontrastu, w ich cudownych latach, mniej więcej od lat pięćdziesiątych do 

połowy lat dziewięćdziesiątych (oraz od lat osiemdziesiątych do dziś w przypadku Chin), dochody na 

mieszkańca rosły o około 6-7 procent rocznie we wspomnianych gospodarkach wschodnioazjatyckich. 

powyżej. Jeśli tempo wzrostu wynoszące 1–1,5% opisuje „rewolucję”, a 3,5–4% „złoty wiek”, to 6–7% 

zasługuje na miano „cudu”. Biorąc pod uwagę te zapisy gospodarcze, można by naturalnie 

przypuszczać, że te kraje musiały mieć wielu dobrych ekonomistów. W ten sam sposób, w jaki Niemcy 

przodują w inżynierii ze względu na jakość swoich inżynierów, a Francja jest światowym liderem w 

dziedzinie dóbr projektowych ze względu na talenty ich projektantów, wydaje się oczywiste, że kraje 

Azji Wschodniej musiały osiągnąć cuda gospodarcze ze względu na zdolność ich ekonomistów. 

Zwłaszcza w Japonii, na Tajwanie, w Korei Południowej i Chinach - krajach, w których rząd odegrał 

bardzo aktywną rolę w latach cudów - musiało być wielu pierwszorzędnych ekonomistów pracujących 

dla rządu, można by rozumować. Bynajmniej. Ekonomiści w rzeczywistości rzucali się w oczy swoją 

nieobecnością w rządach wschodnioazjatyckich cudownych gospodarek. Japońscy biurokraci 

gospodarczy byli głównie prawnikami z wykształcenia. Na Tajwanie większość kluczowych urzędników 

ekonomicznych to inżynierowie i naukowcy, a nie ekonomiści, jak ma to miejsce w Chinach. Korea 

miała również wysoki odsetek prawników w swojej ekonomicznej biurokracji, zwłaszcza przed latami 

80. Oh Won-Chul, mózg stojący za programem ciężkiej i chemicznej industrializacji kraju w latach 70., 

który przekształcił gospodarkę kraju z wydajnego eksportera niskogatunkowych produktów 

produkcyjnych w światowej klasy gracza w elektronice, stali i przemyśle stoczniowym trening. Jeśli nie 

potrzebujemy ekonomistów, aby mieli dobre wyniki gospodarcze, jak w przypadku Azji Wschodniej, po 

co nam ekonomia? Czy MFW, Bank Światowy i inne organizacje międzynarodowe marnowały 

pieniądze, organizując kursy ekonomiczne dla urzędników rządowych krajów rozwijających się i 

stypendia dla młodych, zdolnych ludzi z tych krajów, aby studiować na amerykańskich lub brytyjskich 

uniwersytetach, które słyną z doskonałości ekonomicznej? Możliwym wyjaśnieniem doświadczenia Azji 

Wschodniej jest to, że tym którzy prowadzą politykę gospodarczą, potrzebna jest inteligencja ogólna, 

a nie specjalistyczna wiedza ekonomiczna. Może się zdarzyć, że ekonomia nauczana na uniwersytetach 

jest zbyt oderwana od rzeczywistości, aby mieć praktyczne zastosowanie. Jeśli tak się stanie, rząd 

pozyska bardziej zdolnych decydentów gospodarczych, rekrutując tych, którzy studiowali najbardziej 

prestiżowy przedmiot w kraju (którym może być prawo, inżynieria, a nawet ekonomia, w zależności od 

kraju), a nie temat, który teoretycznie jest najbardziej istotny dla tworzenia polityki gospodarczej (to 

jest ekonomii) (patrz sprawa 17). To przypuszczenie jest pośrednio poparte faktem, że chociaż polityka 

gospodarcza w wielu krajach Ameryki Łacińskiej była prowadzona przez ekonomistów, i to bardzo 

dobrze wyszkolonych (najbardziej znanym przykładem są `` Chłopcy z Chicago '' generała Pinocheta), 

ich wyniki gospodarcze był znacznie gorszy od krajów Azji Wschodniej. Indie i Pakistan mają również 

wielu światowej klasy ekonomistów, ale ich wyniki gospodarcze nie mogą się równać z wynikami 

wschodnioazjatyckimi. John Kenneth Galbraith, najmądrzejszy ekonomista w historii, z pewnością 

przesadził, mówiąc, że „ekonomia jest niezwykle użyteczna jako forma zatrudnienia dla ekonomistów”, 

ale być może nie był daleko od celu. Ekonomia nie wydaje się być bardzo istotna dla zarządzania 

gospodarczego w prawdziwym świecie. Właściwie jest gorzej. Są powody, by sądzić, że ekonomia może 

być dla gospodarki pozytywnie szkodliwa. 

Dlaczego nikt nie mógł tego przewidzieć? 



W listopadzie 2008 roku królowa Elżbieta II odwiedziła London School of Economics, która ma jeden z 

najbardziej cenionych wydziałów ekonomicznych na świecie. Kiedy jeden z tamtejszych profesorów, 

profesor Luisa Garicano, wygłosił prezentację na temat kryzysu finansowego, który właśnie ogarnął 

świat, królowa zapytała: „Dlaczego nikt nie mógł tego przewidzieć?” Jej Wysokość zadała pytanie, które 

zadawało większość ludzi myśli od wybuchu kryzysu jesienią 2008 roku. W ciągu ostatnich 

kilkudziesięciu lat wszyscy wielokrotnie powtarzali nam ,że wysoko wykwalifikowani eksperci - od 

ekonomistów, laureatów Nagrody Nobla, przez światowej klasy organy nadzoru finansowego, po 

przerażająco bystrych młodych bankierów inwestycyjnych z dyplomami ekonomii na najlepszych 

uniwersytetach świata - że wszystko było dobrze w światowej gospodarce. Powiedziano nam, że 

ekonomiści w końcu znaleźli magiczną formułę, która pozwoliła naszym gospodarkom na szybki wzrost 

przy niskiej inflacji. Mówiono o gospodarce „Złotowłosej”, w której wszystko jest w porządku - ani za 

gorąco, ani za zimno. Alan Greenspan, były przewodniczący Zarządu Rezerwy Federalnej, który przez 

dwie dekady przewodniczył największej i (finansowo i ideologicznie) najbardziej wpływowej 

gospodarce świata, został okrzyknięty „maestro”, jak tytuł książki o nim dziennikarza Miał go Bob 

Woodward z Watergate. Jego następca, Ben Bernanke, mówił o „wielkim umiarze”, który nastąpił wraz 

z ujarzmieniem inflacji i zanikiem gwałtownych cykli gospodarczych . Więc dla większości ludzi, w tym 

dla Królowej, było prawdziwą zagadką, że sprawy mogą potoczyć się tak spektakularnie nie tak w 

świecie, w którym sprytni ekonomiści mieli rozwiązać wszystkie główne problemy. Jak mogli ci wszyscy 

sprytni faceci ze stopniami na najlepszych uniwersytetach, z hipermatematycznymi równaniami 

wychodzącymi z uszu, byli tak w błędzie? Wiedząc o trosce suwerena, Akademia Brytyjska zwołała 17 

czerwca 2009 r. spotkanie czołowych ekonomistów ze środowiska akademickiego, sektora 

finansowego i rządu. Wyniki tego spotkania zostały przekazane królowej w liście z dnia 22 lipca 2009 r. 

, napisany przez profesora Tima Besleya, wybitnego profesora ekonomii na LSE i profesora Petera 

Hennessy'ego, znanego historyka brytyjskiego rządu z Queen Mary, University of London. W liście 

profesorowie Besley i Hennessy stwierdzili, że poszczególni ekonomiści byli kompetentni i „należycie 

wykonali swoją pracę na własną rękę, ale stracili z oczu drewno na drzewa” w okresie poprzedzającym 

kryzys. Według nich nastąpiła „porażka zbiorowej wyobraźni wielu błyskotliwych ludzi, zarówno w tym 

kraju, jak i na świecie, w zrozumieniu zagrożeń dla systemu jako całości”. Awaria zbiorowej wyobraźni? 

Czyżby większość ekonomistów, w tym większość (choć nie wszyscy), którzy byli na spotkaniu British 

Academy, nie powiedziała reszcie z nas, że wolny rynek działa najlepiej, ponieważ jesteśmy racjonalni 

i indywidualistyczni, a zatem wiemy, czego chcemy dla siebie (i nie jeszcze jeden, być może poza 

naszymi najbliższymi rodzinami) i jak uzyskać to najefektywniej? (Zobacz Rzeczy 5 i 16.) Nie 

przypominam sobie, żeby w ekonomii widziałem wiele dyskusji o wyobraźni, zwłaszcza o charakterze 

kolektywnym, a zawodem ekonomii zajmowałem się przez ostatnie dwie dekady. Nie jestem nawet 

pewien, czy pojęcie takie jak wyobraźnia, zbiorowe lub inne, ma miejsce w dominującym 

racjonalistycznym dyskursie w ekonomii. Wielcy i dobrzy ekonomicznego świata Wielkiej Brytanii w 

zasadzie przyznawali, że nie wiedzą, co się stało. Ale to to zaniża. Ekonomiści nie są niewinnymi 

technikami, którzy wykonali przyzwoitą pracę w wąskich granicach swojej wiedzy, dopóki zbiorowo nie 

zostali potraktowani przez katastrofę, która miała miejsce raz na sto lat, której nikt nie mógł 

przewidzieć. W ciągu ostatnich trzech dekad ekonomiści odegrali ważną rolę w tworzeniu warunków 

kryzysu z 2008 r. (I dziesiątek mniejszych kryzysów finansowych, które poprzedzały go od wczesnych 

lat 80., takich jak kryzys zadłużenia Trzeciego Świata z 1982 r., Kryzys peso w Meksyku w 1995 r.) kryzys 

azjatycki z 1997 r. i kryzys rosyjski w 1998 r.), przedstawiając teoretyczne uzasadnienie deregulacji 

finansowej i nieskrępowanej pogoni za krótkoterminowymi zyskami. Mówiąc szerzej, wysunęli teorie, 

które uzasadniały polityki, które doprowadziły do wolniejszego wzrostu, większej nierówności, 

zwiększonej niepewności zatrudnienia i częstszych kryzysów finansowych, które gnębiły świat przez 

ostatnie trzy dekady. Ponadto forsowali polityki osłabiające perspektywy długoterminowego rozwoju 

w krajach rozwijających się. W bogatych krajach ekonomiści ci zachęcali ludzi do przeceniania potęgi 



nowych technologii , sprawiali, że życie ludzi było coraz bardziej niestabilne, ignorowało utratę kontroli 

narodowej nad gospodarką i sprawiało, że byli zadowoleni z dezindustrializacji. Co więcej, dostarczyli 

argumentów, które upierają się, że wszystkie te wyniki ekonomiczne, które wielu ludzi uważa za 

niewłaściwe na tym świecie - takie jak rosnąca nierówność, niebotyczne pensje kadry kierowniczej lub 

skrajne ubóstwo w biednych krajach  - są naprawdę nieuniknione, dana (samolubna i racjonalna) 

natura ludzka i potrzeba nagradzania ludzi zgodnie z ich produktywnym wkładem. Innymi słowy, 

ekonomia była gorsza niż nieistotna. Ekonomia, praktykowana przez ostatnie trzy dekady, jest dla 

większości ludzi pozytywnie szkodliwa. 

A co z „innymi” ekonomistami? 

Jeśli ekonomia jest tak zła, jak mówię, co robię, pracując jako ekonomista? Jeśli nieistotność jest 

najłagodniejszą społeczną konsekwencją moich działań zawodowych, a szkodzi bardziej 

prawdopodobnej, czy nie powinienem zmieniać zawodu na coś bardziej korzystnego społecznie, na 

przykład elektrotechnikę lub hydraulikę? Trzymam się ekonomii, ponieważ uważam, że nie musi być 

ona bezużyteczna ani szkodliwa. W końcu w tej książce sam wykorzystywałem ekonomię, próbując 

wyjaśnić, jak naprawdę działa kapitalizm. Jest to szczególny rodzaj ekonomii - to znaczy ekonomia 

wolnorynkowa, jaką uprawiano w ostatnich kilkudziesięciu latach - jest niebezpieczna. W historii 

istniało wiele szkół ekonomicznego myślenia, które pomogły nam lepiej zarządzać naszymi 

gospodarkami i je rozwijać. Aby zacząć od miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj, tym, co uratowało 

światową gospodarkę przed całkowitym załamaniem jesienią 2008 r., Jest ekonomia Johna Maynarda 

Keynesa, Charlesa Kindlebergera (autora klasycznej książki o kryzysach finansowych, Manias, Panics, 

and Crashes ) i Hyman Minsky (bardzo niedoceniany amerykański badacz kryzysów finansowych). 

Światowa gospodarka nie pogrążyła się w powtórce Wielkiego Kryzysu z 1929 r., ponieważ 

wchłonęliśmy ich spostrzeżenia i uratowaliśmy kluczowe instytucje finansowe (chociaż nie ukaraliśmy 

jeszcze odpowiednio bankierów odpowiedzialnych za bałagan lub zreformowaliśmy przemysł), 

zwiększyliśmy wydatki rządowe, pod warunkiem silniejsze ubezpieczenie depozytów, utrzymało 

państwo opiekuńcze (które podtrzymuje dochody bezrobotnych) i wypuściło płynność na niespotykaną 

dotąd skalę. Jak wyjaśniono we wcześniejszej książce Rzeczy, wielu z tych działań, które uratowały 

świat, jest przeciwnych wolnorynkowym ekonomistom wcześniejszych pokoleń i współczesnym. 

Chociaż nie byli wyszkoleni na ekonomistów, urzędnicy ekonomiczni Azji Wschodniej znali się na 

ekonomii. Jednak zwłaszcza do lat 70. XX wieku ekonomia, którą znali, nie była w większości 

wolnorynkowa. Ekonomia, którą akurat znali, była ekonomia Karola Marksa, Friedricha Lista, Josepha 

Schumpetera, Nicholasa Kaldora i Alberta Hirschmana. Oczywiście ekonomiści ci żyli w różnych 

czasach, borykali się z różnymi problemami i mieli radykalnie odmienne poglądy polityczne (od bardzo 

prawicowego Lista do bardzo lewicowego Marksa). Jednak istniała wspólność między ich ekonomią. 

Było to uznanie, że kapitalizm rozwija się poprzez długoterminowe inwestycje i innowacje 

technologiczne, które przekształcają strukturę produkcyjną, a nie tylko rozszerzanie istniejących 

struktur, jak nadmuchiwanie balonu. Wiele z rzeczy, które wschodnioazjatyccy urzędnicy rządowi robili 

w cudownych latach - chroniąc nowo powstające gałęzie przemysłu, siłą mobilizując zasoby z dala od 

technologicznie zastoju rolnictwa do dynamicznego sektora przemysłowego i wykorzystując to, co 

Hirschman nazwał „powiązaniami” między różnymi sektorami - ma poglądów, a nie poglądów wolnego 

rynku. Gdyby kraje Azji Wschodniej, a właściwie większość bogatych krajów Europy i Ameryki 

Północnej przed nimi, prowadziły swoje gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii wolnorynkowej, nie 

rozwinęłyby swoich gospodarek w taki sposób, w jaki mają. Ekonomia Herberta Simona i jego 

naśladowców naprawdę zmieniła sposób, w jaki rozumiemy nowoczesne firmy i, szerzej, nowoczesną 

gospodarkę. Pomaga nam oderwać się od mitu, że nasza gospodarka jest zamieszkana wyłącznie przez 

racjonalne samolubne interakcje za pośrednictwem mechanizmu rynkowego. Kiedy zrozumiemy, że 

współczesną gospodarkę zamieszkują ludzie o ograniczonej racjonalności i złożonych motywach, 



zorganizowani w złożony sposób, łączący rynki, (publiczne i prywatne) biurokracje i sieci, zaczynamy 

rozumieć, że naszej gospodarki nie można prowadzić zgodnie ekonomia wolnorynkowa. Kiedy uważniej 

przyjrzymy się firmom, rządom i krajom odnoszącym największe sukcesy, zauważymy, że to one mają 

taki zniuansowany pogląd na kapitalizm, a nie uproszczony pogląd na wolny rynek. 

Nawet w dominującej szkole ekonomii, to jest w szkole neoklasycznej, która stanowi znaczną część 

podstaw ekonomii wolnorynkowej, istnieją teorie wyjaśniające, dlaczego wolne rynki mogą przynosić 

nieoptymalne wyniki. Są to teorie `` zawodności rynku '' lub `` ekonomii dobrobytu '', zaproponowane 

po raz pierwszy przez profesora z Cambridge Arthura Pigou z początku XX wieku, a później rozwinięte 

przez współczesnych ekonomistów, takich jak Amartya Sen, William Baumol i Joseph Stiglitz, by 

wymienić tylko kilka z najważniejszych. Oczywiście ekonomiści wolnorynkowi albo zignorowali tych 

innych ekonomistów, albo, co gorsza, odrzucili ich jako fałszywych proroków. Obecnie niewielu z wyżej 

wymienionych ekonomistów, z wyjątkiem tych należących do szkoły zawodowej, jest nawet 

wymienianych w czołowych podręcznikach ekonomii, nie mówiąc już o odpowiednim nauczaniu. Ale 

wydarzenia, które miały miejsce przez ostatnie trzy dekady pokazały, że w rzeczywistości możemy 

nauczyć się o wiele więcej pozytywnych rzeczy od innych ekonomistów niż od ekonomistów 

wolnorynkowych. Względne sukcesy i porażki różnych firm, gospodarek i polityk w tym okresie 

sugerują, że poglądy tych ekonomistów, którzy są teraz ignorowani, a nawet zapomniani, mają dla nas 

ważne lekcje. Ekonomia nie musi być bezużyteczna ani szkodliwa. Musimy tylko nauczyć się 

odpowiednich rodzajów ekonomii. 

 

 

 

 

 


