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Grzegorz W. Kołodko – Nadal pod zwod-
niczym hasłem troski o efek-
tywność, równowagę i rozwój 
neoliberalizmu usiłuje się ma-
nipulować opinią publiczną, by 
dbać o interesy ekonomiczne 
nielicznych kosztem większości. 
A do tego sprowadza się istota 

neoliberalizmu. Niestety, czasami to się udaje. 
Można to nawet zauważyć po niektórych na-
siąkniętych neoliberalnym dogmatem komen-
tarzach, zamieszczonych pod moją notatką pt. 
„Czy w Polsce możliwy jest 
siedmio-procentowy wzrost 
gospodarczy?” (http://www.
facebook.com/kolodko). 

Hunwejbini 
neoliberalizmu 
O ile nie brakuje zapie-
kłych ideologicznie bądź 
interesownie motywowa-
nych bojowników neolibe-
ralizmu – jego swoistych 
hunwejbinów – o tyle 
trzeba nieustannie wyja-
śniać, na czym polega cy-
nizm i szkodliwość tego 
współczesnego lesefery-
zmu. W najprzeróżniejszy 
sposób usiłuje on uzasad-
niać „potrzebę” dużych 
nierówności, głosząc fana-
berie, że podatek progre-
sywny jest niesprawiedliwy 
czy też, że ekspansja gospodarcza wymaga wzro-
stu nierówności w podziale dochodów. Jak naj-
mniej państwa i jego interwencji, jak najwięcej 
„wolnego” rynku i deregulacji – i będzie dobrze! 
Przytłaczająca większość argumentów neolibe-
rałów jest takiej doktrynie podporządkowana. 
A jaka jest prawda? Otóż w krajach z tzw. du-
żym państwem w porównaniu z „małym pań-
stwem”, a więc odpowiednio z dużą i małą skalą 
redystrybucji fi skalnej poprzez podatki i wy-
datki budżetowe, pod każdym bez mała wzglę-
dem sytuacja społeczno-gospodarcza jest lepsza, 
a jedyna różnica sprowadza się do tego, że 
tam gdzie są niższe podatki i wydatki, wystę-
puje dużo większe zróżnicowanie dochodów, 
co skutkuje także relatywnie dużo większym 
obszarem wykluczenia społecznego czy wręcz 
biedy. Pisałem o tym już ponad dziesięć lat 

temu w książce „Od szoku do terapii. Ekono-
mia i polityka posocjalistycznej transformacji”, 
s.  i nast. http://tiger.edu.pl/ksiazki/ekono-
miapolitykatrans.pdf). Obecnie nawet w USA 
co szósty Amerykanin żyje poniżej progu biedy 
według ocen amerykańskich agencji rządowych. 

Dlaczego prawda nie jest nagłaśniana?
Tutaj wszakże raz jeszcze chcę zarekomen-
dować niedawno wydaną po polsku książkę 
dwojga brytyjskich autorów, Richarda Wilkin-
sona i Kate Picket, zatytułowaną „Duch równo-
ści. Tam, gdzie panuje równość, wszystkim żyje 
się lepiej” (Wydawnictwo Czarna Owca, War-
szawa , s. , http://www.czarnaowca.pl/
psychologia/duch_rownosci,p). Do-
wodzi ona, że w krajach charakteryzujących się 
mniejszymi nierównościami w podziale docho-
dów i majątków – żyje się lepiej. Jak twierdzą i 
przekonująco dowodzą autorzy – wszystkim, a 

nie tylko bogatym, o któ-
rych interesy tak troszczy się 
neoliberalizm. Doprawdy, 
warto to zrozumieć i może 
nawet niektórym neolibe-
rałom uda się w końcu po-
jąć, że również ich klienteli 
może powodzić się dobrze 
– niekoniecznie kosztem in-
nych, ale w synergii z troską 
o dobro ogólne, a nie tylko 
tzw. elit. 

Lektura obowiązkowa
„Duch równości” to lek-
tura obowiązkowa dla 
każdego dochodzącego 
prawdy i pragnącego zro-
zumieć, jak jest naprawdę 
w odniesieniu do funkcjo-
nowania i rozwoju współ-
czesnych gospodarek. 
Powinna to być lektura 

obowiązkowa dla studentów nauk społecz-
nych, ekonomii i biznesu. Obawiam się jed-
nak, że tak nie będzie. Wystarczy zajrzeć do 
działu EKONOMIA największych księgarni 
i zobaczyć, czym zawalone są tam półki. Wy-
starczy zajrzeć do sylabusów kursów ekono-
mii, socjologii, psychologii społecznej, nauk 
politycznych i sprawdzić, jaki nurt literatury 
tam dominuje. Jeśli jednak ktoś naprawdę 
chce poznać prawdę o zależnościach pomię-
dzy stosunkami podziału, a dynamiką gospo-
darczą i dobrostanem społeczeństw, nie może 
nie przeczytać „Ducha równości”. 

Autor jest wybitnym polskim ekonomistą, profesorem ekonomii. 
W przeszłości aż czterokrotnie sprawował funkcję wicepremiera 

i ministra fi nansów, jest członkiem Europejskiej Akademii Nauki 
i Sztuki, wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Jest autorem wielu prac, w tym bestsellerów „Wędrujący świat” 
i „Świat na wyciągnięcie myśli” (www.wedrujacyswiat.pl). 
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Stanisław Gomułka, Ja-
nusz Zieliński – BCC z sa-
tysfakcją odnotowuje, że kilka 
naszych wcześniejszych kry-
tycznych uwag i opinii zostało 
uwzględnionych w najnow-
szej (trzeciej) wersji propo-
zycji ustawy budżetowej. 
Dotyczy to przede wszystkim 
znacznie zaniżonego poziomu 
bezrobocia rejestrowanego na 
koniec  r. ( proc.) oraz 
znacznie zawyżonych docho-
dów podatkowych ogółem 
( proc.), dochodów z po-
datku CIT (prawie  proc.) 
oraz dynamiki inwestycji pry-
watnych (realny wzrost o po-
nad  proc.).

Sytuacja 
makroekonomiczna
W uzasadnieniu do obecnej 
wersji projektowanej ustawy 
budżetowej wskazano, że per-
spektywy wzrostu gospodarki 
europejskiej w drugim półro-
czu  r. wyraźnie się pogor-
szyły. Zgodnie z prognozami 
KE, na przełomie / 
gospodarka UE wejdzie 
w okres niemal stagnacji, 
przy spadku PKB w niektó-
rych krajach. W dużym stop-
niu jest to reakcja na znaczące 
ograniczanie przez kraje UE 
wysokich defi cytów sektora 
fi nansów publicznych, które 
to ograniczanie jest niezbędne 
do przywrócenia stabilności 
fi skalnej. Ale spowolnienie 
zapewne wynika też z obaw 
przedsiębiorstw o stabilność 
makrofi nansową, w tym kur-
sową, w strefi e euro. Zgod-
nie z przyjętymi założeniami, 
w najbliższych latach (po-
cząwszy od  r.) zmniejszy 
się wpływ wydatków publicz-
nych na tempo wzrostu po-
pytu krajowego. W  r. 
oczekiwana jest bowiem stabi-
lizacja spożycia zbiorowego na 
poziomie z  r. oraz ogra-
niczenie wolumenu inwesty-
cji publicznych. W rezultacie 
wkład sektora publicznego do 
tempa wzrostu ogólnego po-
pytu krajowego będzie bliski 
zeru. Należy zgodzić się rów-
nież z przewidywaniem pro-
jektu budżetu, że nakłady 
inwestycyjne sektora prywat-
nego będą rosły wolniej niż 
w roku . Spowoduje to 
niższy przyrost zatrudnienia, 
a to z kolei będzie ograniczać 
wzrost spożycia indywidu-
alnego. Przeciwdziałać temu 
w  r. może dalszy spa-
dek stopy oszczędności oraz 

EURO , co powinno 
uczynić z popytu konsump-
cyjnego główny czynnik 
wzrostu popytu krajowego. 
Prognozy tempa wzrostu spo-
życia zbiorowego na pozio-
mie , proc., tempa wzrostu 
spożycia indywidualnego na 
poziomie , proc. (spadek 
z , proc. w  r.) oraz 
tempa wzrostu popytu krajo-
wego na poziomie  proc. są 
założeniami zasadnymi. Z ko-
lei osłabienie złotego powinno 
zmniejszyć import i wobec 
tego zwiększyć eksport netto. 
Rząd zakłada wkład eksportu 
netto do tempa wzrostu PKB 
na poziomie , proc., co też 
wydaje się zasadne.

Podstawowe wielkości 
budżetu państwa
W projekcie ustawy budże-
towej na  r. zaplano-
wano dochody na kwotę 
, mld zł, wydatki 
w wysokości nie większej niż 
, mld zł, defi cyt budżetu 
państwa na kwotę nie większą 
niż  mld zł oraz ujemny wy-
nik budżetu środków europej-
skich w wysokości , mld zł. 
Oprócz wskazanych już wy-
żej wskaźników makroekono-
micznych, przy planowaniu 
wzrostu dochodów budżetu 
uwzględniono także założenia, 
że w całej gospodarce narodo-
wej realny wzrost wynagrodzeń 
wyniesie , proc. a wzrost za-
trudnienia , proc., które to 
wielkości słusznie zostały zna-
cząco obniżone w stosunku 
do dwóch wcześniejszych 
wersji projektowanej ustawy. 
Według obecnego projektu 
dynamika nominalna docho-
dów budżetowych ma wynieść 
, proc., z czego do-
chody podatkowe mają wzro-
snąć nominalnie o , proc. 
(VAT o , proc., akcyza 
o , proc., CIT o , proc., 
a PIT o , proc.). Z ko-
lei dynamika nominalna do-
chodów niepodatkowych 
ma wynieść tylko , proc. 
(spadek o , proc.), po-
mimo znacznego zwiększe-
nia do , mld zł dochodów 
z dywidend od udziałów 
Skarbu Państwa w spółkach 
oraz wpłat z zysku. Ocenia-
jąc powyższe szacunki trzeba 
stwierdzić, że są one dużo bar-
dziej realistyczne niż w wyj-
ściowej wersji ustawy z maja 
 r. Ustalony w projekcie 
ustawy budżetowej limit wy-
datków w  r. jest wyż-
szy o , proc. w relacji rok 
do roku. Stosunkowo naj-
wyższy wzrost wydatków 
(o , mld zł, tj. o , proc.) 
dotyczy środków , mld zł 
(ze względu na waloryzację 
świadczeń emerytalno-rento-
wych) oraz wzrostem wydat-
ków na obsługę długu Skarbu 
Państwa o ponad , mld zł 

do kwoty  mld zł (wzrost 
o  proc.). Plan przyszłorocz-
nych wydatków potwierdza, 
że w fi nansach publicznych 
trudno mówić o znaczącej 
poprawie. W dalszym ciągu 
wydatki sztywne stanowią 
ok.  proc. ogółu wydatków, 
zaś wiele do życzenia pozosta-
wia racjonalność wydatków 
socjalnych.

Defi cyt i jego fi nansowanie
Zakładany w  r. defi -
cyt budżetu państwa (maksi-
mum  mld zł) oznacza, że 
defi cyt ten będzie (prawdopo-
dobnie) wyższy od przewidy-
wanego wykonania w  r. 
(, mld zł). Natomiast po-
zytywnym sygnałem jest prze-
widywany zwiększony dopływ 
do budżetu środków unij-
nych. W rezultacie ujemny 
wynik budżetu środków eu-
ropejskich ma być trzy-krot-
nie niższy w stosunku do 
 r. W celu ograniczenia 
przyrostu długu publicznego 
zasadne wydaje się zbada-
nie możliwości zwiększenia 
przychodów z prywatyzacji 
w  r. ponad obecnie za-
łożone  mld zł oraz podję-
cie skutecznych kroków na 
rzecz poprawy stanu należ-
ności Skarbu Państwa.

Podsumowanie
Proponowany budżet pań-
stwa na rok  w bardzo 
ograniczonym stopniu zbliża 
nas do trwałego ustabilizo-
wania fi nansów publicznych. 
Zejście z defi cytem całego 
sektora do poziomu , proc. 
PKB na koniec przyszłego 
roku jest możliwe tylko 
w kontekście wyniku kaso-
wego. Niezależnie od tych 
zastrzeżeń z aprobatą odnoto-
wujemy zapowiedziane przez 
rząd zmiany ustawowe w ob-
szarze emerytalnym, chociaż 
ze znacznymi skutkami dla 
poprawy stanu fi nansów pu-
blicznych dopiero w dość 
odległej przyszłości. Projek-
towany na  r. budżet 
państwa jest bardziej realny 
niż jego dwie wcześniejsze 
wersje. Jednocześnie, wobec 
pogarszających się perspek-
tyw gospodarki europejskiej 
a w rezultacie także polskiej, 
bardziej wątpliwe – niż jesz-
cze wiosną br. – jest zejście 
w  r. z defi cytem całego 
sektora fi nansów publicz-
nych, liczonym wg defi ni-
cji UE, do poziomu poniżej 
 proc. PKB.

Prof. Stanisław Gomułka – jest wybitnym 
polskim ekspertem ekonomicznym, głów-

nym ekonomistą BCC, był wiceministrem 
fi nansów, konsultantem MFW, OECD 
i Komisji Europejskiej. Przez ponad  

lat pracował jako wykładowca renomowa-
nej London School of Economics. 
Janusz Zieliński – jest ekspertem 

ds. ekonomicznych Instytutu Interwencji 
Gospodarczych BCC.

Duch równości. 
By wszystkim żyło się lepiej

Opinia BCC do projektu 
ustawy budżetowej na 2012 r.

Zdumiewa, jak wciąż jeszcze krąży 
duch neoliberalizmu. Wydawać by 
się mogło, że ta doktryna i praktyka 
gospodarcza, doprowadziwszy 
do największego kryzysu naszych 
czasów, powinna być już doszczętnie 
skompromitowana, ale tak nie jest. 

W krajach z tzw. 

dużym państwem 

w porównaniu 

z „małym państwem” 

sytuacja społeczno-

gospodarcza jest 

lepsza, a jedyna 

różnica sprowadza 

się do tego, że tam 

gdzie są niższe 

podatki i wydatki, 

występuje dużo 

większe zróżnicowanie 

dochodów

Przyjęty przez Radę 
Ministrów, 6 grudnia 
2011 r., projekt ustawy 
budżetowej na 
2012 r. jest trzecią 
wersją planu 
przyszłorocznych 
dochodów i wydatków 
państwa. 

Ogłoszenie
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