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Dlaczego teraz o etatyzmie?
– Nie ma lepszego organizmu niż państwo do organizacji życia gospodarczego – powiedział
w trakcie jednego z kongresów premier Mateusz Morawiecki. Czy faktycznie skoordynowane interwencjonistyczne działania rządu leżą u źródła potęgi państwa i gospodarki?
Niniejszy raport dokonuje krytycznej analizy idei etatyzmu.
Popularność etatyzmu znów rośnie. Etatyzm cieszy się coraz lepszą opinią zarówno
w świecie rozwiniętym, jak i w krajach się rozwijających. Także rząd premiera Mateusza
Morawieckiego co chwila sugeruje, że ulegnie pokusie etatyzmu i z coraz większą czułością wspominane są poprzednie okresy etatyzmu i sukcesy, którymi miały się odznaczać.
Ze szczególnym rozrzewnieniem wspomina się np. Centralny Okręg Przemysłowy i inne
dokonania polskiego przemysłu zbrojeniowego w końcówce lat 30. XX w.
Etatyzm wraca do głównego nurtu debat za przyczyną rozczarowania zglobalizowanym
kapitalizmem. Ważną rolę odgrywa także pandemia, gdy wydaje się, że wszystko, co dotąd uchodziło za ekonomiczną ortodoksję, się zdezaktualizowało. Intelektualną amunicję
etatyzmowi dostarczają akademicy tacy jak Mariana Mazzucato, Ha-Joon Chang, Justin
Yifu-Lin, czy Stephanie Kelton, argumentujący za różnymi odmianami interwencjonizmu.
Historycznie rzecz biorąc, miał on ich zdaniem sprawdzić się jako element prowzrostowej
polityki państw takich, jak Korea Południowa, czy Japonia, lecz także takich, jak USA, czy
Wielka Brytania. Powrót do idei etatystycznych ma miejsce po latach przerwy związanej
z rządami Ronalda Reagana, Margaret Thatcher, czy z rządami Deng Xiaopinga, który
wyprał chiński komunizm ze znaczenia w wymiarze gospodarczym, spychając kraj na
drogę kapitalizmu. Polityka gospodarcza światowych mocarstw oparta była w tym czasie
na myśli zaczerpniętej od Friedricha Hayeka, czy Miltona Friedmana – a nie etatystów.
Niniejsze opracowanie jest próbą spojrzenia na europejskie i zachodnie lekcje związane
z etatyzmem u progu tej rosnącej popularności. Wskazujemy, że były to zazwyczaj lekcje
gorzkie. Etatyzm przynosił rezultaty inne od zamierzonych, a „sprawdzał się” jedynie
w bardzo wąskich zakresach i wyjątkowych okolicznościach, najczęściej związanych
z wojną. Nie jest to pewna i bezpieczna droga budowania potęgi, a ryzykowna strategia,
mogąca rozregulować gospodarkę i obniżyć dynamikę wzrostu.

Piotr Koryś - dr hab. nauk ekonomicznych, historyk gospodarki.
Pracownik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Ekspert ZPP i Instytutu Sobieskiego. Zajmuje się
historią gospodarczą Polski, historią industrializacji oraz historią
sporów i debat dotyczących modernizacji i rozwoju w Polsce i nie
tylko. Ostatnio opublikował Poland From Partitions to EU Accession:
A Modern Economic History, 1772–2004 (Palgrave 2018).
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1.
Wstęp: „Osiągnięcia” i osiągniecia etatyzmu
Etatyzm w XX wieku pozwolił na zniszczenie gospodarki rynkowej Rosji i zbudowania
kolosa na glinianych nogach, jakim był ZSRR. Również w nazistowskich Niemczech elementy polityki etatystycznej stały się inherentną częścią nowo budowanego systemu
gospodarczego, który miał zapewnić Niemcom dobrobyt, a także warunki do budowy
i utrzymania imperium. W XXI wieku etatystyczna polityka KPCh stała się jednym z kluczowych instrumentów budowania globalnej potęgi Chin. Polityka etatystyczna kusiła
jednak nie tylko totalitarnych polityków komunistycznych, ale również demokratycznych
przywódców krajów kapitalistycznych. Z jednej strony tworzy ona możliwości swobodnego
rozwoju wielkich przedsięwzięć gospodarczych (budowy kompleksów przemysłowych,
infrastruktury1 itp.), z drugiej daje – przynajmniej pozornie możliwości ingerowania
w gospodarkę w celu podtrzymywania działalności firm (poprzez ich upaństwowienie),
tworzenia miejsc pracy tam, gdzie nie chcą tego robić prywatni przedsiębiorcy, czy
wreszcie kształtowania rozwoju zgodnie z politycznymi wizjami. Wreszcie, zawsze budzi obawy, że stanie się kolejnym narzędziem ingerowania w wolność obywateli – a raz
zawłaszczonych uprawnień państwo nie będzie chciało nigdy zwrócić.
Czasem, jak się zdaje, etatyzm może być koniecznym elementem polityki gospodarczej
w warunkach zaostrzającej się konkurencji międzynarodowej (jak w czasach polityki
beggar thy neighbour w czasie wielkiego kryzysu), może być użytecznym narzędziem
polityki imperialnej, w tym wspierającej rozwój peryferii, by pogłębić ich związki
z metropolią, przynosi też dobre skutki w okresach odbudowy gospodarek. Ale przede
wszystkim pozostaje niebezpieczną pokusą dla polityków i złudzeniem, że gospodarką
można zarządzać w sposób dowolny.
Osobną kwestią jest różnica celów przedsiębiorcy i państwa, na którą wskazywał już
Adam Smith, krytykując angielską politykę protekcjonistyczną. Jego zdaniem, korzyści
1

Przez pojęcie infrastruktury jest tu rozumiana infrastruktura transportowa (drogi, koleje), przesyłowa (rurociągi, sieci elektroenergetyczne) i, w pewnych sytuacjach telekomunikacyjna (okablowanie
telegraficzne i telefoniczne).
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polityczne (z perspektywą budowy imperium) nie musiały pokrywać się z korzyściami
dla Anglików. Koszty protekcjonizmu (zastępującego wolny handel) prowadzić miały do
zubożenia obywateli, a nie ich wzbogacenia. Podobnie można myśleć o etatyzmie – często jego koszty przewyższają korzyści, a jeszcze częściej poprawny rachunek kosztów
i korzyści nie jest prowadzony w momencie podejmowania decyzji. Mają one krótkookresowy horyzont, zwłaszcza w warunkach demokratycznych – a ich konsekwencje są
często długookresowe.
Dlatego dużo wątpliwości budzi też rosnąca ingerencja bezpośrednia państwa w gospodarkę mająca chronić interesy przedsiębiorców/pracowników w warunkach kryzysu.
Przejmowanie upadających firm lub zakładanie państwowych koncernów rzadko prowadzi
do efektywnej alokacji środków, a w sytuacji państw małych i średnich rozmiarów
rzadko również przynosi oczekiwane skutki
w rywalizacji międzynarodowej. W związku
z tym zarówno strategia budowania narodowych championów w oparciu o państwowe
firmy, jak i tworzenia państwowych struktur
(jak sieci sklepów spożywczych i hurtowni)
mających rywalizować z zagranicznymi
i krajowymi konkurentami, rzadko jest
zasadna. Poprawa sytuacji konsumentów
i pracowników jest w takiej sytuacji z reguły krótkookresowa, a koszty ponoszone
przez państwo i gospodarkę – poważne
i długotrwałe.
Zasada stosowania narzędzi interwencjonistycznych/etatystycznych różni się też, jak
się wydaje, pomiędzy państwami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Państwa rozwinięte sięgają chętnie do instrumentów
interwencjonistycznych by zażegnać kryzysy gospodarcze i ograniczyć ich skutki
społeczne, a także w tych obszarach, gdzie
potrzebują szybko osiągnąć przewagi technologiczne (z tym związane było finansowanie rozwoju technologii żeglarskich już
w Portugalii Henryka Żeglarza, ale także
w Wielkiej Brytanii, w XX wieku państwo
intensywnie ingeruje w rozwój przemysłów
technologicznie zaawansowanych, wojskowego, kosmicznego, częściowo lotniczego).
Może się to odbywać poprzez programy
finansowania prywatnych firm i zamówień
publicznych lub poprzez bezpośrednie inwestycje i nacjonalizację.

Beggar-thy-neighbour (w wolnym tłumaczeniu
− puść z torbami sąsiada) to pojęcie powstałe
w okresie Wielkiego Kryzysu. Oznacza politykę
gospodarczą, wedle której jedno państwo próbuje
zaradzić swoim problemom poprzez pogorszenie
sytuacji ekonomicznej w innych krajach.
Na zdjęciu:
Tłum gromadzi się na skrzyżowaniu Wall Street
i Broad Street po krachu giełdowym w 1929 r.
(domena publiczna)
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U krajów podążających za liderami etatyzm i interwencjonizm służy często innym celom.
Po pierwsze staje się strategią rozwojowej „drogi na skróty” (określenie Henryka Szlajfera), w której koncentracja publicznych inwestycji lub inwestycji prywatnych finansowanych, lub wspieranych z publicznych pieniędzy ma pozwolić obejść bariery rozwojowe
i przyspieszyć rozwój. W skrajnych przypadkach może to w oczach elit legitymizować
pełną nacjonalizację gospodarki (jak w socjalizmie państwowym) i podporządkowanie
wszystkich celów indywidualnych koncepcji kolektywnej modernizacji. Ze względu na
problemy z alokacją środków, nieefektywne mechanizmy dystrybucji i ustalania cen,
problemy związane z zarządzaniem publicznym majątkiem i szereg innych problemów
tego typu próby kończą się z reguły porażką, która do tego jest kosztowna w ujęciu nie
tylko ekonomicznym, ale też społecznym i politycznym.
Interwencjonizm i etatyzm w krajach „doganiających” może być też wymuszony czynnikami zewnętrznymi. Polityka gospodarczych liderów może wymusić różne formy
interwencjonizmu i etatyzmu, choć często „przesunięte w fazie” i spóźnione. Doskonałym przykładem jest doświadczenie wielkiego kryzysu – reakcja krajów gospodarczego
centrum, w tym nieskoordynowana polityka monetarna (polityka beggar thy neighbour)
oraz wielkostalowe interwencje fiskalne stały się czynnikami wymuszającymi analogiczne dostosowania w krajach peryferyjnych, jak np. w Polsce. Były one jednak spóźnione
i w często wprowadzane, gdy już gospodarka sama wychodziła z kryzysu, tyle że po
spadkach głębszych niż oczekiwano. O ile więc liderzy gospodarki światowej definiują
reguły i starają się wykorzystywać narzędzia interwencjonizmu i etatyzmu w globalnej
rywalizacji, to kraje słabiej rozwinięte używają tych narzędzi w sposób reaktywny – albo
z nadzieją na udaną planową modernizację, albo w reakcji na szkodzące ich sytuacji
użycie analogicznych narzędzi w gospodarczym centrum. W obu wypadkach rzadko
przynosi to korzyści.
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2.
Co to jest etatyzm i nacjonalizacja
Podmioty gospodarcze z reguły są własnością prywatną, jednak i państwo może się stawać ich właścicielem. Może tak być „przy okazji”, w wyniku konfiskat czy zmian granic;
może być to wynikiem celowej polityki państwa. W tym ostatnim przypadku mówi się
o nacjonalizacji.
Etatyzm zaś to sytuacja, kiedy państwo – obok wszystkich innych ról, które na siebie wzięło (zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego,
równości praw czy ze świeższych zobowiązań, bezpieczeństwa socjalnego) – decyduje
się zostać przedsiębiorcą. W przeciwieństwie do nacjonalizacji etatyzm nie oznacza więc
przejmowania przedsiębiorstw, ale budowanie własnych. W ten sposób można zdefiniować wąsko etatyzm. W szerokim ujęciu etatyzm obejmuje również procesy nacjonalizacji
prywatnej własności, a także uczynienie interesu państwa nadrzędnym wobec interesów
jednostek i grup.
Choć etatyzm bywa traktowany jako przeciwieństwo anarchizmu, równie często jest
przeciwstawiany wolnemu rynkowi. O ile pierwsze z tych przeciwstawień jest, w perspektywie teorii politologicznych zasadne; o tyle drugie, choć efektowne, jest częściowo
błędne. Przedsiębiorstwa państwowe mogą być skomercjalizowane i działać w warunkach rynkowych. Państwo może pozostawać ich biernym właścicielem, nie naruszając
kapitalistycznych reguł gry. Podobnie etatyzm nie jest przeciwieństwem socjalizmu, ale
nie jest też jego synonimem.
Etatyzm nie jest więc alternatywą dla gospodarki kapitalistycznej (ani socjalistycznej, której
jest zresztą immanentną częścią). Jest zjawiskiem gospodarczym, które przyczynia się do
ukształtowania hybryd: państwowego czy w jakikolwiek inny sposób „zorganizowanego”
kapitalizmu, z dużym udziałem sektora państwowego w gospodarce oraz socjalizmu
państwowego, gdzie państwo de facto sprawuje funkcje właścicielskie „w imieniu” społeczeństwa. Państwowy kapitalizm, nie w sposób konieczny, ale w sensie empirycznym
niemal z pewnością, prowadzi do wypaczenia mechanizmów rynkowych ze względu
na odmienne ramy działania przedsiębiorstw prywatnych i państwowych/publicznych.
Przedsiębiorstwa państwowe z reguły dysponują miększym ograniczeniem budżetowym,
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nie muszą maksymalizować zysku, rynek nie weryfikuje ich wyników. Socjalizm państwowy jest zaś jedyną chyba odmianą socjalizmu, która okazała się względnie trwała, choć
jej konkurencyjność w geoekonomicznej rywalizacji okazała się nikła.
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3.
Początki etatyzmu w Europie
Początki europejskiego etatyzmu są związane z kształtowaniem się nowoczesnego państwa
zcentralizowanego. Instrumentem jego rozwoju stał się protekcjonizm czyli kluczowy
element polityki merkantylistycznej. Ów protekcjonizm nakierowany był na ochronę
własnego rynku wewnętrznego i rozwój wytwórczości krajowej – w dzisiejszych kategoriach można by go opisać jako dążenie do maksymalizacji krajowej wartości dodanej.
Jednocześnie nowoczesne państwa to państwa, w których interes króla jako osoby ostatecznie przestał być tożsamy z interesem państwa. To zaś prowadziło do budowania scentralizowanej władzy królewskiej jak we Francji – król stawał się centralnym ośrodkiem
władzy publicznej. Inny model centralizacji i modernizacji instytucji można obserwować
w Wielkiej Brytanii, gdzie najważniejszą instytucją władzy nie staje się jednoosobowo
król, ale – wieloosobowo – parlament.

Merkantylizm francuski
We Francji polityka merkantylistyczna w okresie rządów Ludwika XIV w XVII wieku doprowadziła do powstania państwowych manufaktur oraz przejmowania przez państwo
prywatnych przedsiębiorstw. Miało to na celu budowę nowych sektorów gospodarki,
poprawę konkurencyjności eksportu francuskiego, wreszcie dawało narzędzia do prowadzenia polityki gospodarczej. Ochronie własnej produkcji (protekcjonizm) towarzyszył
rozwój nowych przedsiębiorstw, które miały wzmocnić pozycję francuskiego eksportu.
Zasoby kapitałowe państwa umożliwiały zwłaszcza rozwój sektorów o wysokiej wartości dodanej, w tym wytwórczości produktów luksusowych (jak gobeliny, porcelana).
Jednocześnie, system manufaktur publicznych był wspierany zasobami kapitałowymi
niedostępnymi indywidualnym inwestorom, stąd możliwe było stosowanie nowych
technologii i maksymalizacja wartości dodanej.
Ten model polityki rozwojowej został dostrzeżony i twórczo rozwinięty w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w Prusach, Austrii i Rosji.
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Pruski kameralizm

Reformy gospodarcze w Prusach podjęte jeszcze
w czasach napoleońskich doprowadziły zaś
do liberalizacji gospodarki i odejścia od modelu „centralnie kierowanego” rozwoju czasów
Fryderyka.

Warto wskazać przykład Prus Fryderyków,
które odniosły sukces polityczny i geopolityczny dzięki polityce kameralizmu, formie
merkantylizmu z daleko posuniętą centralizacją państwa, za pośrednictwem urzędów
zwanych kamerami. Polityka gospodarcza
wg założeń kameralistycznych koncentrowała się na wspieraniu rozwoju gospodarczego (co umożliwić miało wzrost dochodów
podatkowych państwa zwiększający jego
siłę, zwłaszcza militarną) i dążeniu do samowystarczalności. Instrumentem stawały się
inwestycje publiczne, w tym bezpośrednie
zaangażowanie w działalność gospodarczą:
państwo zakładało manufaktury i banki. Banki państwowe finansowały rozwój działalności gospodarczej zgodny z interesem państwa.
Politykę kameralistyczną prowadziła też Austria pod koniec XVIII wieku. Również Rosja
w XVIII wieku podejmowała próby państwowego wspierania rozwoju. Doprowadziło to
do powstania i rozwoju państwowego kompleksu hutniczego w górach Uralu w XVIII wieku. Dzięki niemu Rosja zyskała status jednego
z najważniejszych europejskich eksporterów
żelaza w połowie XVIII wieku.

W XIX wieku model rozwoju opartego na państwowej przedsiębiorczości poniósł porażkę
– Prusy, Austria i Rosja zostały na peryferiach
Fryderyk II Hohenzollern (domena publiczna)
Europy, we Francji ancien-regime zastąpiła
rewolucja. Po niej nie nastąpił powrót do tak dużej ingerencji państwa w gospodarkę, jak
w czasach Colberta i jego następców. Reformy gospodarcze w Prusach podjęte jeszcze
w czasach napoleońskich doprowadziły zaś do liberalizacji gospodarki i odejścia od modelu „centralnie kierowanego” rozwoju czasów Fryderyka.
Na ilustracji:

Etatyzm infrastrukturalny
Jednak w XIX wieku ponownie pojawiły się warunki do rozwoju interwencjonizmu
i etatyzmu, gdy wraz z koniecznością ogromnych inwestycji kapitałowych niezbędnych
dla rozwoju nowych technologii transportu i komunikacji, takich jak kolej czy telegraf
i telefon. W krajach anglosaskich dominującymi strategiami były interwencjonizm
(poprzez zamówienie rządowe, finansowanie inwestycji) i protekcjonizm (w USA).
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W Europie został on uzupełniony elementami etatyzmu. W szczególności widoczne to było
w szybko modernizujących się Prusach, gdzie państwo wróciło do polityki wspierania
rozwoju, choć tym razem w ramach rynkowej konkurencji.
Pod koniec wieku Pruskie Koleje Państwowe stały się największym przedsiębiorstwem
w Niemczech i kluczowym źródłem dochodów budżetowych. Było to efektem nacjonalizacji prywatnych kolei, która dokonywała się od II poł. XIX wieku. Od roku 1889 większość
prywatnych kolei na terenie dawnych Prus została znacjonalizowana, a państwowa
spółka prowadziła politykę maksymalizacji zysków (a nie maksymalizacji dostępu do
infrastruktury jako dobra publicznego.
Obok kolei, wśród największych przedsiębiorstw w Niemczech w tym okresie znalazły się
inne firmy posiadane przez państwo, w tym m.in. Poczta (Deutsche Reichspost), koncern
państwowych kopalni, czy regionalne koleje w Bawarii i Saksonii czy państwowe stocznie. Poziom zatrudnienia w państwowych przedsiębiorstwach był wysoki. Na początku
XX wieku w sektorze publicznym zatrudnionych było około 11% siły roboczej, z czego
ponad połowa w przedsiębiorstwach transportowych, dostarczających usług pocztowych
i telekomunikacyjnych, usług publicznych oraz w sektorze wytwórczym. Dla porównania,
na początku wieku zatrudnienie w sektorze publicznym w Wielkiej Brytanii nie przekraczało 7% siły roboczej, a w USA – osiągało 5%.
Sukces cywilizacyjny Prus, a potem Niemiec, w którym dwukrotnie ważną rolę gospodarczą odegrało państwo jako właściciel i inwestor, stał się jedną z przesłanek do imitowania tego rodzaju strategii rozwojowej w krajach słabiej rozwiniętych. Model rozwoju
gospodarczego Prus stał się m.in. częściową inspiracją dla Japonii, osiągającej sukcesy
rozwojowe pod koniec XIX wieku.
Zdumiewająca transformacja Japonii epoki Meiji oparta była na udanej imitacji europejskich wzorów. Imitowano rozwiązania postrzegane jako najnowocześniejsze (w tym np.
brytyjskie rozwiązania w marynarce wojennej, pruskie – w armii, a belgijskie w bankowości centralnej). Jednocześnie, to wtedy ukształtowała się tradycja ważnej roli państwa
w gospodarce, mająca znaczenie w następnych dekadach.
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4.
Gospodarka wojenna i jej następstwa
Choć etatyzm jako pomysł na rozwój gospodarczy zagościł w koncepcjach ekonomicznych
już w XIX wieku i wcześniej, to punktem zwrotnym w upowszechnieniu zarówno gospodarki państwowej, jak i interwencjonizmu stał się okres I Wojny Światowej. Wojna, która
okazała się dłuższa, cięższa, bardziej okrutna i niszczycielska niż ktokolwiek zakładał,
wymusiła na właściwie wszystkich jej uczestnikach zmianę paradygmatu gospodarczego.
O ile w okresie XIX-wiecznej globalizacji, niezależnie od rosnącego zaangażowania
państwa, procesy gospodarcze regulował rynek, to o tyle w warunkach wojny coraz
istotniejsza stawała się realizacja celów rzeczowych ustalanych przez walczące armie.
Państwa nabywające na ich potrzeby dobra i usługi przestawały się liczyć z efektywnością
w ujęciu ekonomicznym, koncentrując się zamiast tego na dotrzymywaniu rozmiarów
dostaw. Stało się to konieczne po tym, jak okazało się, że materiałochłonne i długotrwałe
działania wojenne doprowadziły do zużycia rezerw materiałowych gromadzonych wcześniej, już w pierwszym okresie wojny. Prowadziło to w mniejszym lub większym stopniu
do etatyzacji gospodarki albo poprzez nacjonalizację organizacji przemysłowych, albo
poprzez wyłączanie ich spod działania mechanizmu rynkowego i podporządkowanie
produkcji potrzebom państwa.
Taki model gospodarki, nazywanej gospodarką wojenną, umożliwił prowadzenie wojny
i aprowizację armii, kosztem jakości życia w walczących państwach przez 4 lata. Umożliwił też osiągnięcie bardzo wysokich poziomów produkcji niektórych dóbr, szczególnie
przydatnych w czasie wojny: samolotów, czołgów, amunicji itp. Jednocześnie przyczyniło
się to do gwałtownej propagacji nowych technologii, często na długo przed tym, nim stało
się to ekonomicznie zasadne.

I Wojna Światowa: Rathenau, Hindendburg, Bauer
Najpełniej gospodarka wojenna rozwinęła się w Niemczech – tam skala ingerencji państwa w gospodarkę, rekwizycji, centralnego planowania (w kategoriach rzeczowych,
a nie pieniężnych, podkreślmy raz jeszcze) i scentralizowanej koordynacji była największa.
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Za stworzenie tej gospodarki odpowiadał Walther Rathenau, sprawny menedżer i polityk.
W czasie wojny zorganizował on najpierw zasady kontrolowanej przez państwo gospodarki surowcami. Podporządkował państwu za pośrednictwem towarzystw wojennych
(prywatnych, nienastawionych na zysk organizacji gospodarczych zależnych od zarządzanego przez niego Wydziału Wojennej Gospodarki Surowcami) łańcuchy dostaw,
w celu maksymalizacji produkcji wojennej bez względu na koszty. Dalej proces etatyzacji
przebiegał w ramach tzw. Planu Hindenburga, opracowanego przez Maxa Bauera, jeszcze
głębiej ingerującego w mechanizm działania gospodarki. Zarówno skala etatyzacji gospodarki, jak i krótkookresowa efektywność tego rozwiązania była imponująca, zwłaszcza
dla grupy młodych rosyjskich intelektualistów, obserwujących ten proces zza szwajcarskiej granicy. Wśród nich był Włodzimierz I. Lenin. Gospodarka wojenna uzupełniła
koncepcję państwa komunistycznego, stała się żywym dowodem, że można zorganizować
gospodarkę nierynkową, ale o charakterze
nakazowym, z dominującą rolą państwa.

Rewolucja: Lenin, Lange
Doświadczenie wojny przyniosło kolejny
etap rozwoju myślenia i polityki etatystycznej. W Rosji po bolszewickim przewrocie (czyli rewolucji październikowej)
doszło do natychmiastowej etatyzacji
gospodarki, wywłaszczenia właścicieli
i likwidacji rynku, który został zastąpiony
przez plan. Model gospodarki pozbawionej rynku okazał się jednak niemożliwy
do pełnej realizacji w długim, a nawet
średnim okresie, co regularnie zmuszało
sowieckie władze do częściowego łagodzenia polityki gospodarczej. Pierwsza fala
takiego łagodzenia, w latach 20. XX w., została nazwana NEP-em. Z upływem czasu
okazało się, że elementy rynku na skrajach
gospodarki centralnie planowanej są właściwie nie do uniknięcia ze względu na
samą naturę procesu koordynacji decyzji
i przepływu towarów, dóbr i usług. Wiara
socjalistów, takich jak Oskar Lange, że
rynek można zasymulować na potrzeby
efektywnego planowania (w ostatecznym
rozrachunku, w latach 60. XX w., Lange
był przekonany, że na pewno się to uda
w epoce komputera) okazała się naiwna
i złudna. Stąd rynek, a także obszar decyzji
nieformalnych (związanych z nepotyzmem
i korupcją) stał się małym, ale istotnym

„Komunizm wojenny” to określenie na politykę
gospodarczo-społeczna bolszewików w czasie
wojny domowej w Rosji 1917–22. Lenin użył go
po raz pierwszy w 1921 r. jako określenie służące
usprawiedliwieniu katastrofalnych decyzji gospodarczych władz sowieckich, od których zwrotem
miała być „Nowa Polityka Ekonomiczna”.
Na ilustracji:
Włodzimierz Lenin, obraz Isaaka Brodskiego
(domena publiczna)
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komponentem gospodarek socjalistycznych, niejako oliwiąc ich tryby i umożliwiając
równoważenie podaży i popytu, czego nie dało się osiągnąć planem.

Polski etatyzm międzywojenny: Kwiatkowski, Starzyński
Ale etatyzm zagościł też w niekomunistycznej Europie. Wiele państw odziedziczyło
skonfiskowaną wcześniej własność albo zajmowało własność, której właściciele byli
pozbawiani. W rezultacie, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej państwa stawały
się znacznej skali właścicielami, dysponując ziemią, infrastrukturą, a często i przedsiębiorstwami przemysłowymi. I tak, choćby w przypadku Polski, udziały przedsiębiorstw
państwowych, takich jak np. PKP, w zatrudnieniu czy wytwarzaniu PKB były znaczne,
choć państwo starało się prowadzić przede
wszystkim politykę „biernego” zarządzania
własnością nie tworząc regulacyjnie przewag konkurencyjnych.
Głównym obszarem państwowej interwencji w latach 1920 był rozwój infrastruktury.
Powstała linia kolejowa łącząca morze ze
Śląskiem, otwierając możliwość eksportu
polskiego węgla na rynki inne niż Niemcy.
Zaczęła rozwijać się Gdynia, port i miasto,
które stały się wkrótce symbolem cywilizacyjnego sukcesu odbudowanej II Rzeczypospolitej. Państwo też dysponowało od
powstania pewną liczbą przedsiębiorstw
produkcyjnych odziedziczonych po zaborcach, a także kontrolowało w części
lub w całości niektóre branże przemysłu
(jak strategicznie ważny przemysł zbrojeniowy). Wreszcie, państwo podejmowało się inwestycji gospodarczo ważnych,
a w ocenie decydentów niemożliwych do realizacji przez sektor prywatny. Najlepszym
przykładem jest zbudowana pod Tarnowem, w Mościcach, Państwowa Fabryka
Zakładów Azotowych. Oddano ją do użytku
w 1930 roku, a dyrektorem został Eugeniusz Kwiatkowski.
Skala państwowej gospodarki była znaczna już przed Wielkim Kryzysem. Jak podaje Urszula Zagóra-Jonszta, już w 1929
roku 26% ogółu pracowników najemnych,
którym wypłacano 35% pensji zatrudnionych, było w sektorze państwowym. Tak

Eugeniusz Kwiatkowski jest autorem koncepcji
„państwa rozwojowego”, które poprzez przemyślane i starannie lokowane zaangażowanie
wspieraja rozwój gospodarczy. Był przekonany, że
„naczelnym zadaniem państwa (...) jest usuwanie
istotnych przeszkód, stojących na drodze rozwoju
ekonomicznego Polski”.
Na zdjęciu:
Eugeniusz Kwiatkowski (domena publiczna)

14

raport

Etatyzm – ślepa uliczka

naprawdę jednak to lata 1930 przyniosły następną falę polityki etatystycznej. Już w roku
1932 udział własności państwowej w majątku narodowym sięgał 18%, podczas gdy jeszcze
5 lat wcześniej szacowano go na 13%. Przed wybuchem wojny udział majątku państwowego przekraczał 20%. Dla porównania wg GUS w roku 2018 w sektorze publicznym
znajdowało się 40% środków trwałych (w tym połowa wartości wszystkich budynków).
Idee etatystyczne w Polsce (jak i w innych krajach regionu) pojawiały się już w latach
1920 (ten nurt reprezentowała m.in. tzw. I Brygada Gospodarcza, której liderem był
przyszły prezydent Warszawy, Stefan Starzyński). Dyskusja nad rolą państwa w gospodarce koncentrowała się w tym okresie wokół problematyki rozwoju i zacofania,
a w szczególności tego, jak istotną rolę państwo może odegrać w pobudzaniu rozwoju. Swego rodzaju zwieńczeniem (choć nie podsumowaniem) tej dyskusji stała się opublikowana
już w dobie wielkiego kryzysu książka menadżera i polityka Sanacji, wspomnianego już
dyrektora fabryki w Mościcach, przyszłego wicepremiera, Eugeniusza Kwiatkowskiego,
zatytułowana Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej. Książka, choć opublikowana
już w trakcie Wielkiego Kryzysu (1932) stanowiła podsumowanie wcześniejszych sporów
o rolę państwa w gospodarce. Kwiatkowski wskazywał na skalę nierówności rozwojowych
w ramach Polski oraz dyskutował możliwość zaangażowania państwa do ich zniesienia.
Zaproponował on koncepcję państwa rozwojowego, poprzez przemyślane i starannie lokowane zaangażowanie wspierającego rozwój gospodarczy. Był przekonany, że „naczelnym
zadaniem państwa w tej dziedzinie jest usuwanie istotnych przeszkód, stojących na drodze
rozwoju ekonomicznego Polski” (Dysproporcje, wyd. Czytelnik, Warszawa 1989, s. 372).
Podkreślał przy tym, że „nie »etatyzm« jest zły i szkodliwy, ale złe mogą być formy jego
zastosowania. Nawet krańcowo liberalne państwa, jak np. Holandia, nie wyrzekły się
etatyzmu. Walka toczona w Polsce przeciwko etatyzmowi, jako zasadzie, polegała na
całkowicie powierzchownym ujmowaniu całego zagadnienia. Jak długo bezpośrednia
działalność gospodarcza państwa ma charakter pioniera, wycinającego w nieprzebytej
puszczy nowe drogi dla inicjatywy prywatnej, tj. buduje nowe koleje, uruchamia porty
handlowe, stwarza pierwsze zawiązki floty handlowej, reguluje rzeki, stawia mosty,
rozbudowuje poczty i lotnictwo, jak długo obejmuje zagadnienia gospodarcze, których
inicjatywa prywatna rozwiązać nie może, nie chce, lub rozwiązuje z wyraźną szkodą
społeczną, tak długo etatyzm sam przez się nie może wywołać zjawisk ujemnych”. Wskazywał też, zasadne jego zdaniem granice etatyzmu i interwencji państwa w gospodarkę.
„Istotne zło zaczyna się dopiero wówczas, gdy granica czynnej ingerencji państwa staje
się zupełnie niewiadoma i nieokreślona, gdy każda najdziwaczniejsza nawet inicjatywa
czynników biurokratycznych, nieumotywowana niczym innym, jak nadmiarem spaczonej
w niewłaściwym kierunku pomysłowości, uzyskuje warunki realizacji. Wciskanie się państwa i jego instytucji do drobnych, sporadycznych zadań gospodarczych, które znacznie
taniej i lepiej wykonać może inicjatywa prywatna, jest więc nie tylko szkodliwe z powodu siania zamętu w polityce gospodarczej, z powodu zbędnego absorbowania środków
materialnych państwa, a zarazem osłabiania siły podatkowej przemysłu i handlu, ale
właśnie współcześnie jest bezcelowe nawet z punktu widzenia doktryny uspołecznienia
produkcji”. (Dysproporcje, s. 373-4)
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5.
Wielki Kryzys
Radykalna zmiana myślenia o gospodarce przyszła dopiero z Wielkim Kryzysem. O ile
I wojna światowa pokazała możliwość gospodarowania poza rynkiem, porzuconą poza
ZSRR jak tylko się skończyła, o tyle Wielki Kryzys wymusił makroekonomiczne interwencje w gospodarce i przyniósł dla nich uzasadnienie w postaci teorii Keynesa (oraz trochę
nawet wcześniejszej, podobnej koncepcji polskiego ekonomisty, Michała Kaleckiego).
Skuteczność interwencji państwowej w ograniczaniu kryzysu na Zachodzie jest dyskutowana do dziś. Zwłaszcza badania Miltona Friedmana i Ann Schwarz i ich następców
wskazują na błędy w polityce monetarnej. Równie często wskazywane są koszty braku
koordynacji międzynarodowej w podejmowaniu działań antykryzysowych.

Powszechność antykryzysowego etatyzmu
W latach 30. XX w. do różnych wersji interwencjonizmu i ograniczenia mechanizmu
rynkowego sięgnęły niemal wszystkie kraje Zachodu, na czele z USA (w paradygmacie
demokratycznym) i Niemcami (w paradygmacie autorytarnym/totalitarnym). Strategia
oparta na interwencjonizmie państwowym stała się dominującą strategią antykryzysową.
W Stanach Zjednoczonych ekspansja fiskalna była jedną z podstawowych form odpowiedzi na załamanie na rynku i gwałtowny wzrost bezrobocia. Prócz innych zastosowanych
narzędzi rząd amerykański zrealizował szereg inwestycji, co pozwoliło istotnie ograniczyć
bezrobocie. Inwestycje te miały na celu rozbudowę infrastruktury transportowej (mosty,
drogi, tunele, lotniska) oraz energetycznej (elektrownie wodne, sieć elektroenergetyczna),
domów czynszowych, budowli publicznych itp.
Dominowały inwestycje infrastrukturalne, kosztowne i pracochłonne (jak budowa zapór
i elektrowni wodnych), często słabo uzasadnione ekonomicznie (jak rozbudowa infrastruktury drogowej i energetycznej w obszarach słabo zaludnionych). Choć kosztowne,
okazały się użyteczne w kolejnych etapach rozwoju gospodarczego USA, zapewniając
dostawy energii, umożliwiając urbanizację nowych terenów, wspierając dynamikę handlu
wewnętrznego. Ten model interwencji publicznej wspierającej wychodzenie z kryzysu
stał się wzorcowy. Podkreślić należy, że mimo znacznego zaangażowania inwestycyjnego
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oraz dość lewicowych poglądów administracji Roosevelta, państwo prawie nie ingerowało w obszary, gdzie rynek dobrze funkcjonował. Inwestycje New Deal, poza energetyką
i budownictwem, nie wchodziły też w obszar sektora wytwórczego.
O ile polityka amerykańska prowadzona była w ramach ustroju demokratycznego (przy
pewnych próbach ograniczenia jego zakresu przez administrację prezydencką), o tyle
antykryzysowa polityka Niemiec związana jest głównie z dojściem do władzy Adolfa Hitlera. Założenia polityki antykryzysowej opartej na deficycie budżetowym i zawierającej
komponent inwestycji publicznych oraz pierwsze programy antykryzysowe wprowadzano
na rok przed jego dojściem do władzy. Hitler wprawdzie odziedziczył te koncepcje, ale
doprowadził do ich znacznej rozbudowy i pełnej realizacji.
Sztandarowe projekty Hjalmara Schachta, który kierował polityką gospodarczą Niemiec,
w tym czasie objęły inwestycje publiczne w infrastrukturę (w tym w szczególności rozbudowę sieci autostrad), roboty publiczne prowadzone na wielką skalę. Uzupełniały to
różnego rodzaju działania interwencjonistyczne, w tym rosnące zamówienia publiczne
oraz inne formy subsydiowania wspierające wzrost zatrudnienia.

Etatyzm antykryzysowy drogą do władzy dla NSDAP
Istnieją przesłanki, by sądzić, że szczyt kryzysu gospodarczego w USA nastąpił, zanim
wprowadzono elementy New Deal, podobnie w Niemczech nastąpił, zanim Hitler przejął władzę i zaczęto stosować interwencjonistyczną i autarkiczną politykę gospodarczą.
Na pewno jednak, w obu przypadkach
ekspansja fiskalna przyczyniła się do złagodzenia społecznych skutków kryzysu
i wzrostu popularności polityków wdrażających pakiety działań antykryzysowych (w USA zagwarantowało to kolejne
kadencje demokratycznej administracji
Roosevelta, w Niemczech – poskutkowało
to trwałym poparciem dla NSDAP). Wielki kryzys pokazał, że sięganie po narzędzia interwencjonistyczne i etatystyczne

Hjalmar Schacht był jednym z głównych aktorów polityki gospodarczej Niemiec w okresie
międzywojennym. To między innymi dzięki jego
działaniom powiodły się renegocjacje w spłacie
niemieckich reparacji wojennych z czasów I wojny
światowej z korzyścią dla Niemiec.
Na zdjęciu:
Hjalmar Schacht (domena publiczna)
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w warunkach kryzysów i recesji, niezależnie od tego, jak oceniać ich długookresowe
skutki gospodarcze, stało się skutecznym narzędziem politycznym służącym podtrzymywaniu władzy.

Wielki Kryzys w Polsce
W wyniku Wielkiego Kryzysu nastąpiło nieoczekiwanie głębokie załamanie gospodarcze. Przestał istnieć polski handel zagraniczny oparty głównie na eksporcie surowców,
a zwłaszcza węgla: w 1933 roku eksport stanowił około ¹/3 poziomu z 1929 roku, a import
około ¹/4. Produkcja przemysłowa spadła o 30-50%, zatrudnienie w przemyśle i usługach
o ¹/3, a PKB per capita prawdopodobnie o około o ¹/4. Wieś radykalnie zbiedniała, a małe
gospodarstwa chłopskie wróciły do handlu barterowego i opierały się na samowystarczalności w produkcji żywności (a często i w zaspakajaniu pozostałych podstawowych
potrzeb na głodowym poziomie z przysłowiowymi zapałkami dzielonymi na czworo)
uzupełnianej czasem wymianą barterową.
W reakcji na kryzys władze prowadziły tradycyjną politykę gospodarczą, zgodną z powszechnie akceptowanymi przed kryzysem regułami. W pierwszych miesiącach załamania na Zachodzie kryzys ignorowano, a później dominowało założenie, że załamanie jest
typowe dla cyklu gospodarczego, krótkookresowe i można je przeczekać. W szczególności
unikano rozwiązań szkodliwych dla krajowego i międzynarodowego biznesu. Towarzyszyła temu polityka stabilnego kursu złotówki i utrzymywaniu standardu złota, co
pogarszało sytuację konkurencyjną Polski, osłabiają pozycję i tak dotkniętych kryzysem
przedsiębiorców. Podjęte przed 1936 r. działania antykryzysowe były rezultatem naśladowania rozwiązań stosowanych w innych krajach, tj. obniżenie świadczeń pracowniczych,
a w sektorze budżetowym obniżkę wynagrodzeń. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych i likwidacja karteli, zwłaszcza surowcowych (np. cementowego) oraz arbitraż z przedsiębiorcami dotyczący cen (miał zapobiec rozwieraniu się nożyc cenowych
rolnictwo-przemysł), zaliczały się do działań wspierających działanie rynku. Podobną
funkcję miał pełnić. Poziom inwestycji prywatnych w gospodarce miały zaś zwiększyć
przywileje podatkowe dla inwestujących. W tym czasie polska gospodarka pozostawała
w recesji, a potem stagnacji, wzrost był niemal zerowy, bezrobocie wysokie. Wprawdzie
pierwsze sygnały przesilenia pojawiły się około roku 1933, ale wciąż sytuacja społeczna
była niekorzystna. Dodatkowo wielki kryzys przyniósł okres rywalizacji gospodarczej
odbywającej się kosztem współpracy międzynarodowej i jakości życia obywateli, a przejawiającej się różnymi formami protekcjonizmu i interwencji publicznych w gospodarkę.
Decyzje podejmowane w Polsce w kwestii takich interwencji były spóźnione i z punktu
widzenia cyklu gospodarczego, i z punktu widzenia rywalizacji z sąsiadami (i powrotu
do dawnych poziomów rozwoju).
W roku 1936 tekę wicepremiera ds. gospodarczych objął Eugeniusz Kwiatkowski. Już
poglądy wyrażone w Dysproporcjach wskazywały, że jest skłonny zaakceptować większy
zakres etatyzmu niż wcześniej. Chciał podjąć działania na rzecz industrializacji i towarzyszące im programy modernizacji armii przy zachowaniu równowagi budżetowej
i utrzymaniu niskiego poziomu podatków.
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Najważniejszym składnikiem polityki gospodarczej tego okresu był plan
4-letni, którego osią miała być budowa
nowoczesnego okręgu przemysłowego
– COP-u. Celem stała się modernizacja
i industrializacja finansowana z pieniędzy publicznych, przyspieszenie badań
Na zdjęciu:
rozwojowych, wzrost skali produkcji
Prezydent RP Ignacy Mościcki (2. z lewej)
przemysłowej i eksportu. Towarzyszyć
w czasie zwiedzania jednej z hal fabrycznych
temu miało zniesienie różnic rozwojo(Narodowe Archiwum Cyfrowe)
wych pomiędzy opisanymi przez Kwiatkowskiego w Dysproporcjach Polskami
A i B – czyli zmiana struktury gospodarczej kraju. Cele militarne miał realizować program modernizacji armii, będący kontynuacją inwestycji w sektor militarny trwających
od końca lat 20. XX w.
(...) nie ulega wątpliwości, i w tej kwestii historycy
są na ogół zgodni, że wojskowe efekty planu
rozbudowy przemysłu wojennego były niewielkie.
Do września 1939 r. uruchomiono tylko nieliczne
wytwórnie uzbrojenia.

Plan był realizowany w latach 1936-1940. W porównaniu do polityki niemieckiej był
zdecydowanie spóźniony, a podejmowane działania inwestycyjne często skutkowały
wypychaniem z rynku odbudowującego się sektora prywatnego. Do wybuchu wojny inwestycje zrealizowano w około 80%, w efekcie czego uruchomiona została mniej więcej
połowa z nich. Wydatki inwestycyjne państwa, samorządów i przedsiębiorstw publicznych
w tym okresie są szacowane na około 2,6 miliarda złotych (choć szacunki się różnią),
czyli mniej więcej wartość rocznego budżetu RP. Wydatki budżetowe i pozabudżetowe
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na cele zbrojeniowe były porównywalne z cywilnymi wydatkami inwestycyjnymi i sięgały w tym okresie około 2 miliardów złotych. Istotna ich część została przeznaczona na
budowę COP-u – choć danych nie ma, to szacunki wskazują na sumę 750 mln do 1 mld
złotych. Skala inwestycji publicznych w latach 1936-1939 była najwyższa w całym okresie
międzywojennym. W okresie 1924-1938 łączny poziom inwestycji publicznych szacowano
na 7,5 mld złotych, z czego niemal ¹/3 została wydatkowana po roku 1936.
Powstanie nowego okręgu przemysłowego zdecydowanie zwiększyło moce produkcyjne
polskiego przemysłu. Z drugiej strony: „nie ulega wątpliwości, i w tej kwestii historycy
są na ogół zgodni, że wojskowe efekty planu rozbudowy przemysłu wojennego były
niewielkie. Do września 1939 r. uruchomiono tylko nieliczne wytwórnie uzbrojenia”
(J. Gołębiowski, Przemysł wojenny w Polsce 1918-1939, Kraków 1990, s. 293).
Spóźniona reorientacja polityki gospodarczej, właściwie nie spełniła pokładanych w niej
przez Sanację oczekiwań. Osłabiła nieco napięcia społeczne (dzięki wzrostowi zatrudnienia),
nieznacznie pobudziła popyt, ale w dużejmierze cały plan trafił w próżnię. Gospodarka
niemiecka nabierała rozpędu od kilku już lat, gospodarka sowiecka jeden, jedyny raz
nie odczuła skutków kapitalistycznego kryzysu. A w 3 lata później, gdy wybuchła wojna,
okazało się, że wzmocnienie polskiej armii poprzez nowe zdolności wytwórcze osiągnięte
dzięki inwestycjom w COP było nieznaczne.
Dodatkowo polityka państwa prowadziła do ograniczenia dostępu do kredytów inwestycyjnych dla prywatnych przedsiębiorców. Kredyty inwestycyjne były udzielane w ogromnej
większości przez publiczne banki, które preferowały przedsiębiorstwa państwowe oraz
prywatne lokalizujące inwestycje w obrębie COP-u. Preferowane były też konkretne branże
zgodne z planem 4-letnim. Preferencja oznaczała właściwie brak dostępu dla kredytów
dla innych przedsiębiorców. Warunki konkurencji z (formalnie skomercjalizowanymi)
przedsiębiorstwami państwowymi także nie były równe. Przy okazji podstawowej – dofinansowanej – produkcji, państwowy koncern wytwarzał m.in. kłódki, maszyny dopisania
czy części rowerowe. Często korzystał z gwarantowanego zbytu na potrzeby instytucji
publicznych czy preferencji podatkowych (jak sektor węglowy) (A. Leszczyński, 309-310).
Dofinansowane z publicznych pieniędzy chaotycznie nacjonalizowane w I połowie lat
30. XX w. przedsiębiorstwa państwowe konkurowały między sobą cenowo, ostatecznie
niszcząc struktury rynkowe w niektórych gałęziach i sektorach.
Wprawdzie najczęściej wskazywanym wyjaśnieniem rozpoczęcia aktywnej polityki etatystycznej jest brak przedsiębiorców prywatnych skłonnych podjąć ryzyko działalności
w warunkach niepewności występującej w II połowie lat 30. XX w. Wydaje się jednak, że
to rosnące bariery rynkowe i brak bodźców ze strony państwa do rozwoju firm odgrywał większą rolę niż jakiekolwiek inne czynniki. Państwo, zamiast wspierać kapitałowo
przedsiębiorców, wzięło na siebie ich zadania.
Wydaje się jednak, że polski etatyzm był w pewnym stopniu nieunikniony – w niekorzystnej międzynarodowej sytuacji gospodarczej, w warunkach braku lokalnego kapitału,
przy rosnących napięciach społecznych – był drogą na skróty, ale niemal oczywistą do
wybrania. Wątpliwości budzi jednak timing polityki etatystycznej: gdy państwa zachodu,
jak USA czy Wielka Brytania, już zmieniały politykę gospodarczą po udanej interwencji,
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w Polsce dopiero rozpoczynano okres ekspansji fiskalnej. Gdy na zachodzie wiele uwagi
poświęcono na podtrzymaniu działania sektora prywatnego i przez większość okresu
starano się go wspierać (interwencję publiczną preferowano nad bezpośrednie zaangażowanie państwa w gospodarkę), w Polsce państwo samo zajęło się rozwojem przemysłu.
Prawdopodobnie zwiększyło to dynamikę wychodzenia z kryzysu, ale kosztem szybko
przyrastającego długu, rosnącego ryzyka inflacji i wypierania z rynku przedsiębiorstw
prywatnych, pozbawionych dostępu do kapitału i rywalizujących z państwowym koncernem na nierównych warunkach.
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6.
Powojenna odbudowa i socjalizm państwowy
Pomimo oczywistych dziś słabości projektu rozwojowego opartego na etatystycznej industrializacji, w okresie wojny i powojennym był on wysoko oceniany na całym świecie.
Na ogół pozytywnie oceniano New Deal, wrażenie robiła odbudowa Niemiec za Hitlera
i rozwój sowieckiej potęgi przemysłowej. Jedną z publikacji fundujących nowy nurt nauk
ekonomicznych, developmental economics, był artykuł Paula Rosensteina-Rodana Problems of Industrialization of Eastern and South- Eastern Europe (1943), będący pochwałą
etatystycznych programów rozwojowych i inspirowany m.in. polityką gospodarczą
Kwiatkowskiego. Wydawało się, że państwo może, koncentrując dostępne środki oraz
wolę i wizję działania w wybranym obszarze, wygenerować impuls rozwojowy dla całego
państwa – taki model rozwoju miał się stać receptą na bolączki krajów się rozwijających.
W Polsce taką receptę zaproponował Kwiatkowski w postaci planu 15-letniego, który miał
być realizowany od roku 1940, a jego zręby przedstawione zostały w roku 1938.
W okresie II wojny światowej znów wróciła gospodarka wojenna, a wraz z nią planowanie
rzeczowe, odejście od zasady sztywnego ograniczenia budżetowego i częściowa nacjonalizacja gospodarek państw walczących. Co więcej, na terenach okupowanych, zwłaszcza
na wschodzie Europy doszło do niemal pełnej nacjonalizacji przemysłu przez Niemcy
(i częściowo ZSRR w I fazie wojny). Zaangażowanie państwa w odbudowę gospodarki po
wojnie wydawało się naturalną strategią, zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Europy.
Koncepcje planów odbudowy zawierające znaczny komponent etatyzmu rozwijane były
już w trakcie wojny.

Nacjonalizacja w Wielkiej Brytanii
W okresie powojennym na zachodzie Europy, przy wsparciu USA (Plan Marshalla) odbudowano gospodarkę rynkową. Jednak natura kapitalizmu zachodnioeuropejskiego
była inna niż przed wojną. Wzrosła skala zaangażowania państwa – po doświadczeniu
państwa wojennego, warfare state, jako jego antyteza zaczęło się rozwijać państwo
dobrobytu, welfare state. Państwo wzięło na siebie obowiązek dbania o losy obywateli
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w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej. Rezultatem tego była też zmiana polityki
gospodarczej, w tym dbałość o stabilność zatrudnienia.
Procesy nacjonalizacji miały miejsce w całej Europie, jednak szczególną skalę osiągnęły
w Wielkiej Brytanii. Tam, w II połowie lat 40, rząd Laburzystów podjął decyzję o upaństwowieniu kluczowych niektórych gałęzi przemysłu (wydobycie węgla, energetyka,
telekomunikacja) oraz infrastruktury transportowej (koleje, kanały, porty, lotniska). O ile
w krótkim okresie wpływ nacjonalizacji na gospodarkę był pozytywny, to później często
okazywało się, że państwo łatwiej niż prywatny przedsiębiorca ulega presji czynników
nieekonomicznych podczas podejmowania decyzji.
Jednocześnie, za Robertem Milwardem,
wskazać można ekonomiczne uzasadnienie takich decyzji. Zarządzanie infrastrukturą transportową i przesyłową, z
reguły wyczerpującą definicję naturalnego
monopolu, często wiąże się ze znacznymi efektami zewnętrznymi związanymi
z ryzykiem niewłaściwego działania/braku
dostaw etc. oraz ryzykiem wykorzystania
nadmiernej siły monopolistycznej przez
przedsiębiorców dążących do maksymalizacji zysku. Aby ograniczyć możliwość
wykorzystywania siły monopolu, a także,
by ograniczyć koszty społeczne wiążące
się z efektami zewnętrznymi, już kilkadziesiąt lat przed nacjonalizacją sektor był
silnie regulowany, a nacjonalizacja była
poniekąd naturalnym następnym krokiem.
W szczególności w kontekście niepowodzenia rozwiązań regulacyjnych przyjmowanych w okresie międzywojennym. W wypadku sektora wydobywczego, istotne były
czynniki związane z rosnącymi kłopotami
ekonomicznymi firm w nim działających.
Rząd nacjonalizując kopalnie, przejmował
kontrolę nad wydobyciem strategicznego
surowca, jednocześnie zyskując możliwość
obniżania napięć społecznych. W dodatku
wydawało się, że stworzenie gospodarki
trójsektorowej, z silnym sektorem publicznym, który był przynajmniej w pewnym
stopniu skomercjalizowany, jest rozwiązaniem zasadnym ekonomicznie w okresie
odbudowy, a potem w złotych dekadach.

Wraz z końcem II wojny światowej ster władzy
w Wielkiej Brytanii objęli laburzyści. Zmiany
polityczne przyniosły falę nacjonalizacji.
Na zdjęciu:
Clement Attlee i król Jerzy VI po wyborczym
zwycięstwie laburzystów w 1945 r.
(domena publiczna)
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Nacjonalizacja we Francji
Politykę nacjonalizacji prowadziła też Francja, już od lat 40. XX w. Tam również najpierw
znacjonalizowano sektor energetyczny i transportowy, a dodatkowo największe kompanie ubezpieczeniowe i banki, a nawet część firm samochodowych. Pod koniec lat 1940 aż
15% PKB Francji wytwarzane było w sektorze publicznym. Francuzi wprowadzili także
do gospodarki elementy planowania. Druga fala francuskiej nacjonalizacji miała miejsce
w okresie, gdy kraje anglosaskie, a zwłaszcza Wielka Brytania, szybko ograniczały rozmiary
sektora publicznego. François Mitterrand podjął decyzję o przejęciu wielu przodujących
konglomeratów, koncernów na początku lat 1980, m.in. farmaceutycznych, hutniczych,
komputerowych. Powstawały państwowe firmy mające zająć pozycję liderów w branżach.
Wyniki ich działalności rozczarowały, a to doprowadziło do ponownej prywatyzacji wielu
z nich w kolejnych dekadach.

Socjalizm bloku wschodniego
Etatyzm i nacjonalizacja niektórych gałęzi przemysłu były w okresie powojennym dość
powszechnymi zjawiskami. Jednak w ograniczonym stopniu naruszały one mechanizmy
rynkowe (poza rynkiem pracy, gdzie zakres interwencji rządowej był znacznie większy).
Inaczej było za Żelazną Kurtyną, w tym w Polsce. Tu rynek i prywatna własność w sektorze przemysłowym (niemal) w całości uległy likwidacji. Początkowo w programie partii
socjalistycznej i komunistycznej (PPS i PPR) było utrzymanie trójsektorowego modelu
gospodarki, z dominującą rolą sektora publicznego, ale zachowaną własnością prywatną
i spółdzielczą, zwłaszcza w sektorze MSP. Okres stalinizacji doprowadził do redefinicji
tych założeń i likwidacji sektora prywatnego.
Gospodarka socjalistyczna (sektory przemysłowy i usług publicznych, a także bankowy
i ubezpieczeniowy) była niemal w pełni zetatyzowana, a rynek miał być wyrugowany
przez planowanie. W takich warunkach problemy wiążące się z funkcjonowaniem sektora publicznego ujawniły się dość szybko, zdecydowanie wcześniej niż na zachodzie.
Nieefektywne było zarządzanie, brakowało mechanizmu koordynacyjnego (rynek),
a zarządzanie poprzez plan było nieskuteczne. Brakowało, jak się okazało, bodźców do
innowacyjności. Odwrotnie niż w gospodarce rynkowej, premiowana była raczej bierność
niż skłonność do zmian, przejmowania inicjatywy i podejmowania ryzyka.
Jednak była cecha wspólna sektorów publicznych po obu stronach żelaznej kurtyny:
ograniczenie roli lub wręcz wyeliminowanie schumpeterowskiej kreatywnej destrukcji.
Firmy państwowe trwały właściwie niezależnie od wyników, pełniąc często równie istotną
funkcję społeczną (ograniczanie bezrobocia), co gospodarczą. Doskonałym przykładem,
jak to wyglądało, jest historia Francuskiej Dyrekcji Kopalń Węglowych, działającej od roku
1946 (nacjonalizacja przemysłu wydobywczego) do roku 2004 (kiedy zamknięto ostatnią
kopalnię). W tym okresie zatrudnienie spadało z początkowych 350 tys. do 0, a Dyrekcja
realizowała państwowy plan powolnego odchodzenia od węgla jako surowca energetycznego. Jednak spadek zatrudnienia nie przełożył się na żadne zwolnienie: planowana
z wyprzedzeniem skala zatrudnienia i odejść emerytalnych, przenosiny do innych spółek
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państwowych, okresowe utrzymywanie nadmiernego zatrudnienia umożliwiły uniknięcie zwolnień. Gdy porównać to z procesem szybkiej prywatyzacji w Wielkiej Brytanii
i zamykania sektora wydobycia węgla, widać wyraźnie odmienne rozłożenie akcentów.
Reformy początku lat 80. XX w., w tym szybka liberalizacja rynku, pozwoliły na decyzje
racjonalne ekonomicznie (prywatyzacja, zamykanie nieefektywnych podmiotów) kosztem napięć społecznych i nierozwiązanych długo problemów bezrobocia strukturalnego.
O ile jednak dynamizmu gospodarkom zachodnim dodawał sektor prywatny, a sektor
państwowy zapewniał – coraz większym kosztem – możliwość utrzymania niskiego
bezrobocia oraz relatywnie wysokiego poziomu wynagrodzeń, to w gospodarkach socjalistycznych brakowało tego prywatnego sektora. Rezultatem była rosnąca niewydolność
wschodnioeuropejskich gospodarek i spadająca szybko konkurencyjność.

Antyetatystyczna odwilż
W ostatnich dekadach ujawniły się różne podejścia do kwestii etatyzmu i obecności państwa w gospodarce. W Europie Zachodniej i w USA obserwować można od lat 1980 proces
stopniowego ograniczania rozmiarów własności publicznej w gospodarce. Najbardziej
widoczne to było w przypadku USA i Wielkiej Brytanii w okresie rządów odpowiednio
Ronalda Reagana i Margaret Thatcher, ale analogiczne procesy trwały w innych krajach.
Na ogół jednak państwa europejskie zachowały kontrolę nad infrastrukturą transportową (linie kolejowe, drogi, etc.), przesyłową, a także częściowo nad przedsiębiorstwami
transportowymi (np. kolejowymi). Zakres udziału własności publicznej różni się pomiędzy
krajami, do najniższych należy w krajach anglosaskich, po przeciwnej stronie są kraje
skandynawskie. Procesowi ograniczania skali zaangażowania bezpośredniego państwa
w gospodarkę towarzyszył proces jej powolnej komercjalizacji, co przynajmniej w założeniach gwarantować ma równą konkurencję pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym.
Dużo głębszy proces deetatyzacji przeżyły kraje Europy Wschodniej po roku 1989, w tym
Polska. W Polsce, w okresie transformacji skala własności państwowej, po raz pierwszy
od dekad (właściwie od odzyskania niepodległości w 1918 roku) zaczęła maleć dzięki
procesowi prywatyzacji. W kolejnych dekadach znaczenie państwowej własności szybko
malało. Warto jednak podkreślić, że państwo zachowało pakiety akcji, lub pełną własność
przedsiębiorstw sektorów (z różnych powodów) definiowanych. Dość szybko ujawnił się
nawracający konflikt pomiędzy dążeniem do budowy w oparciu o starą i nowo tworzoną
własność publiczną państwa dobrobytu na wzór zachodni (różnie wybierany: niemiecki,
francuski, a nawet skandynawski), a faktyczną deetatyzacją socjalistycznego sektora
państwowego. Rezultatem tego stała się specyficzna, hybrydowa rola państwa w gospodarce. Z jednej strony obserwować można trwałe zaangażowanie państwa w sektorach
w większości świata sprywatyzowanych (np. sektor naftowy) – i nie jest to bierny etatyzm, jak przez II wojną światową – a z drugiej, chaotyczna prywatyzacja części sektorów
w Europie raczej pozostających w rękach państwa (czego dobrym przykładem jest prywatyzacja części autostrad i konsekwencje cenowe dla konsumentów takiego stanu). Taki
model relacji państwo-gospodarka prywatna przyczynił się do szeregu niekorzystnych
zjawisk, takich jak system łupów obowiązujący w publicznych spółkach, ingerowanie
państwa w mechanizmy rynkowe za pośrednictwem firm znajdujących się w jego gestii
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Ronald Reagan i Margaret Thatcher utożsamiani są z antyetatystycznym i konserwatywnym
zwrotem w zachodniej polityce.

Etatyzm – ślepa uliczka

(przykładem może być polityka cenowa
Orlenu w ostatnich latach), oraz klientelizm i korupcja polityczna mające prawdopodobnie wpływ na przebieg na niektóre
prywatyzacje.

Zdjęcie: domena publiczna

Dopiero w ostatnich latach pojawiły się pomysły ponownej etatyzacji niektórych gałęzi
gospodarki (np. części handlu detalicznego). Nie znajdują one uzasadnienia, zwłaszcza
że państwo chciałoby wejść na funkcjonujące i rozwinięte rynki. O ile jednak dostrzec
zalety etatyzmu w szczególnych warunkach, o tyle budowanie bez potrzeby państwowego
sektora w gospodarce wydaje się pomysłem nietrafionym. Jest on zakorzeniony w micie
COP-u – uparcie opisywanego jako sukces gospodarczy i być może również w micie państwowej gospodarki czasów Edwarda Gierka. W rzeczywistości, doświadczenia etatyzacji
gospodarek rynkowych na potrzeby polityczne, jak zrobił François Mitterrand w latach
80. XX w. we Francji są złe. Firmy państwowe nie są konkurencyjne, co szczególnie ważne we współczesnym świecie, a stanowiska menadżerskie stają się obszarem podziału
politycznych łupów. Bezpośrednia ingerencja państwa w gospodarkę zakłóca mechanizm
rynkowy, a politycy decydują się na nią na ogół wyłącznie z powodów politycznych oraz
prywatnego interesu.
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Etatyzm – ślepa uliczka

Etatyzm azjatycki
Warto jeszcze na chwilę pochylić się nad pozaeuropejskim doświadczeniem etatyzmu
i nacjonalizacji. Nie jest ono jednoznaczne. Znaczące sukcesy gospodarcze w trakcie prowadzenia polityki ekspansji fiskalnej odniosły kraje Azji Południowo-Wschodniej: Korea
Południowa czy Tajwan. Okresy dynamicznego wzrostu gospodarczego w tym regionie
wystąpił w okresie interwencjonizmu państwowego, jednak zdania ekonomistów odnośnie do zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy rozwojem a interwencjonizmem
są podzielone zarówno w odniesieniu do skali interwencji, jak i jej skuteczności. W Korei
rozmiary interwencji nigdy nie osiągnęły skali pozwalającej traktować je jako podstawowy
i wyróżniający czynnik wzrostu gospodarczego, w obu krajach start do rozwoju nastąpił
wcześniej i kluczową rolę odegrały inne czynniki, zwłaszcza związki z przeżywającą
gospodarczy boom Japonią, przejmowanie japońskich rynków w branżach, które w Japonii stawały się za drogie, napływ inwestycyjnych dolarów i jenów, a także strategiczny
wybór USA o budowie silnych państw niekomunistycznych w regionie. Przywiązana
do tego typu narzędzi pobudzania wzrostu jest również sama Japonia. Tam, zwłaszcza
w ostatnich dekadach są to kosztowne i nieskuteczne instrumenty pobudzania wzrostu
poprzez inwestycje publiczne.
Chiny wykorzystały państwo do budowy wielkich globalnych korporacji technologicznych,
nad którymi na różne sposoby sprawują kontrolę (choć de iure nie są one państwowe).
Tradycyjna wschodnioazjatycka polityka nominowania zwycięzców i interwencjonizmu
została tu uzupełniona bezpośrednim lub pośrednim zaangażowaniem właścicielskim
państwa. Trzeba jednak podkreślić, że Chiny też do niedawna miały w pełni państwową
socjalistyczną gospodarkę. Część sektorów nie została sprywatyzowana, a w innych, traktowanych jako kluczowe, dostrzec można obszar nieciągłości, w którym nieoczywisty jest
zakres prywatnej i państwowej własności. Transformacja gospodarcza Chin stworzyła
zresztą warunki dla szybkiego rozwoju nawet dla nieefektywnych Tu etatyzm, częściowo
ukryty, jest traktowany jako narzędzie służące imperialnej polityce, a nie mające przede
wszystkim gospodarcze uzasadnienie.
Z kolei doświadczenie socjalistycznego etatyzmu w krajach Ameryki Południowej
i Środkowej (w krajach takich jak Kuba czy w ostatniej dekadzie Wenezuela) okazało się
zupełną porażką, doprowadziło do gwałtownego zbiednienia tych państw i zahamowania ich rozwoju. Kuba jest przypadkiem wyjątkowym – ze wciąż istniejącą, choć powoli
prywatyzowaną państwową (policyjną) gospodarką socjalistyczną. Z kolei doświadczenie etatyzmu jako narzędzia polityki rozwojowej w Ameryce Łacińskiej ma dużo dłuższą historię niż katastrofalna polityka gospodarcza Hugo Cheveza i Nicolasa Maduro.
W okresie po II wojnie światowej elementy etatyzmu stały się częścią składowa licznych
polityk rozwojowych tego regionu, podobnie jak inne formy interwencjonizmu. Z reguły nie przynosiło to długotrwałych pozytywnych efektów. W latach 1980 doszło do fali
prywatyzacji, ale później ponownie rozpoczęły się nacjonalizacje prywatnych podmiotów i powróciły elementy polityki etatystycznej. Szczególne nasilenie fala nacjonalizacji
osiągnęła na początku XXI wieku.
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7.
Podsumowanie. Skutki polityki etatystycznej
Etatyzm, zwłaszcza jako aktywna polityka gospodarcza w sektorze przemysłowym, był
zawsze elementem modernizacyjnej „drogi na skróty”. Sprawdzał się – przynajmniej
częściowo – w warunkach kryzysów, wojen, autarkii gospodarczej, z reguły jako koło
ratunkowe dla gospodarki. Rzadziej sprawdzał się jako koło zamachowe, nadające tempo
modernizacji w krajach peryferyjnych. Tam sukces modernizacyjny w krótkim okresie
często przynosił kryzys w długim okresie (jak w Polsce Ludowej po Gierku). Właściwie
nie sprawdzał się jako strategia gospodarcza w krajach (względnie) dobrze rozwiniętych.
Szczególnie w okresach kryzysów i wojen obserwować można fale nacjonalizacji lub
prowadzonej od podstaw polityki etatystycznej. W przypadku krajów wysokorozwiniętych najczęściej obejmowała ona sektory infrastrukturalne i przemysły oraz usługi
o charakterze strategicznym (jak wydobycie węglowodorów, przemysł stalowy, wojskowy,
telekomunikacja itp.). Na ogół, po falach nacjonalizacji następują okresy prywatyzacji,
w wyniku których większość państw wysoko rozwiniętych zachowuje w swojej administracji część sektorów gospodarki traktowanych jako dobra publiczne – zwłaszcza tych
związanych z infrastrukturą (transportową, przesyłową, częściowo również telekomunikacyjną). Korzyści z własności publicznej w tych sektorach są rzadko kwestionowane.
Inaczej jest w krajach słabiej rozwiniętych, peryferyjnych. Tam państwo okresami stara
się być liderem modernizacji – doganiania krajów wysoko rozwiniętych. Powodem są
niedobory kapitału, brak – przynajmniej w percepcji elit politycznych – przedsiębiorców
zdolnych podołać wyzwaniom rozwojowym. Może to prowadzić do powstania tzw. państw
rozwojowych, jak stało się w Azji Płd.-Wsch., gdzie państwo wspiera przedsiębiorców
i nominuje zwycięzców – branże i poszczególne firmy, które mają odnieść sukces. Może
prowadzić do ukształtowania się modeli hybrydowych państwowego kapitalizmu, gdzie
państwo staje się uczestnikiem gry rynkowej na nierównych zasadach (w odniesieniu
do dostępu do kapitału), ale także w skrajnym przypadku prowadzi to do nacjonalizacji
całej gospodarki (socjalizm państwowy, komunizm) realizowanym z różnych powodów,
ale również dlatego, że przyjmuje się, iż centralny planista jest w stanie zorganizować
rozwój skuteczniej niż rynek (i rozproszeni przedsiębiorcy).
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Etatyzm: sukces, który nie trwa długo
XX-wieczne doświadczenie pokazało, że strategie rozwojowe oparte na etatyzmie (ZSRR,
Europa Wschodnia, Afryka Północna, Ameryka Południowa…) nie przynoszą w długim
okresie pozytywnych rezultatów. W krótkim okresie sukcesy gospodarek ze znacznym
udziałem państwowej własności i opartych na planie robiły imponujące wrażenie (np.
skok cywilizacyjny ZSRR, ale także rozwój krajów Afryki Północnej, a nawet okresami
sukcesy polityki substytucji importu. Wiązało się to w dużej mierze z przemianami strukturalnymi na rynku pracy: szybką urbanizacją, rozwojem (względnie) nowoczesnego
sektora wytwórczego, który wchłaniał pracowników z nisko produktywnego sektora
rolnego, co skutkowało dużymi przyrostami produktywności w gospodarce narodowej.
Jednak w dłuższej perspektywie, gdy proces ten się kończył, dynamika wzrostu hamowała,
a bodźców do dalszego rozwoju brakowało. Przyczyniały się do tego liczne i powtarzalne wady gospodarki państwowej: nieefektywna struktura państwowej własności, brak
bodźców rozwojowych, klientelizm, negatywna selekcja menadżerów – by wymienić
kilka najważniejszych.
Własność państwowa pojawia się też czasem jako mienie odziedziczone. W historii Polski
to powtarzalne zjawisko. II Rzeczpospolita odziedziczyła mienie po państwach rozbiorowych, powojenna Polska przejęła majątek III Rzeszy, ten skonfiskowany na ziemiach
dawnej II RP i ten, na Ziemiach Zachodnich i Północnych, gdzie doszło też do konfiskaty
majątków prywatnych. Wreszcie III RP odziedziczyła majątek po państwie socjalistycznym. Taki odziedziczony majątek bywa prywatyzowany lub reprywatyzowany, częściowo
jednak pozostaje w rękach państwa. Dobrze, gdy państwo zachowuje swoją własność
w sektorach infrastrukturalnych, w których – jak kilka razy podkreślałem – może to być
społecznie uzasadnione. Gorzej, jeśli zachowany majątek służy zaspakajaniu potrzeb
kariery dla zaufanych działaczy partyjnych.

Etatyzm a efektywność gospodarki zasobami
Własność publiczna jest z reguły mniej efektywnie zarządzana niż własność prywatna i jest
to jeden z centralnych i nierozwiązanych problemów związanych z obecnością państwa
w gospodarce. Problem efektywności może być łagodzony komercjalizacją, ale nie jest to
w pełni skuteczny środek. Jednym z czynników istotnie ograniczających efektywność jest
właśnie dobór kadr zarządzających, gdzie często występuje zjawisko negatywnej selekcji.
Kluczowe parametry determinujące dobór menadżerów na rynku (kompetencje, doświadczenie, talent, dotychczasowe wyniki, wizja rozwoju) często odgrywają niewielką rolę
w doborze kadr kierowniczych w publicznych firmach. Z jednej strony jest to związane
z często niższymi wynagrodzeniami niż na rynku, a z drugiej, z problemami opisanymi
powyżej. Własność publiczna jest często wykorzystywana w polityce międzynarodowej,
gdy liczy się właśnie realizacja celów strategicznych, a nie ekonomicznych. To oczywiście
również nie sprzyja efektywności.
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Miejsce dla etatyzmu?
Istnieją opinie, że pomimo powyższych zastrzeżeń państwa mogą też odgrywać pewną
ważną i pozytywną rolę w gospodarce. I tak np. polityka nacjonalizacji służyć też czasem
powolnemu zamykaniu starych gałęzi przemysłu lub zachowywaniu miejsc pracy w regionach przeżywających problemy gospodarcze. By uniknąć pogłębienia się problemów
na regionalnym rynku pracy, państwo może wziąć na siebie stopniową (zamiast natychmiastowej) likwidację tradycyjnych branż.
Z reguły jednak państwo jest w takich działaniach nieefektywne w sensie ekonomicznym, choć jednocześnie skuteczniej niż sektor prywatny realizuje cele takie, jak ochrona zatrudnienia. Niestety, wiąże się to na ogół z wysokimi kosztami socjalizowanymi
w całym społeczeństwie poprzez podatki. Poważnym obciążeniem dla skuteczności takich polityk często okazuje się uleganie presji lokalnych lobby i naciskom społecznym.
W efekcie realizacja faktycznego celu (łagodna likwidacja branż stanowiących obciążenie
dla gospodarki) może przerodzić się w sztuczne podtrzymywanie ich istnienia w niemal
nieograniczonym horyzoncie czasowym.
Państwa odgrywają też istotną rolę – i tu panuje znacznie szersza zgoda wśród akademików,
jeśli chodzi o ocenę, że ta rola bywa pozytywna – w zarządzaniu i rozwoju infrastruktury.
Właściwie prowadzone polityki publiczne w tym zakresie mogą stanowić wsparcie dla
rozwoju gospodarczego opartego na sektorze prywatnym w dłuższym okresie. Tak choćby
sieci autostrad zbudowane w okresie wielkiego kryzysu wsparły rozwój Niemiec i USA
po II wojnie światowej, a infostrady w Korei zbudowane w okresie kryzysu azjatyckiego
stanowiły impuls dla kolejnego skoku rozwojowego; z drugiej jednak strony równie liczne są przykłady inwestycji tego typu niedających żadnych pożytków nawet w dłuższym
okresie, jak ekspansja fiskalna w Japonii po kryzysie przełomu lat 1980/90, która trwa
już dekady i nie pobudziła japońskiej gospodarki.
Państwo, rozbudowując infrastrukturę, bierze na siebie decyzje i ryzyka inwestycyjne
ważne dla rozwoju gospodarki, ale właściwie pozostające często poza horyzontem celów
indywidualnych przedsiębiorców (jak np. rozwój infrastruktury drogowej, telekomunikacyjnej itp. w obszarach o relatywnie niskim zaludnieniu), czy działa na poziomie ryzyka
nieakceptowalnym w sektorze prywatnym. Taki model zarządzania infrastrukturą jest
typowy dla Europy; może on być częściowo zastąpiony finansowaniem przez państwo
działania prywatnych inwestorów – trudno wskazać, która z tych opcji jest lepsza.
W ostatnich dekadach kraje europejskie rzadko jednak prowadziły politykę ekspansji sektora publicznego. Powszechniejszym zjawiskiem była raczej prywatyzacja i ograniczanie
rozmiarów własności publicznej (i tak znaczących) do obszarów strategicznie ważnych
(dla rozwoju, bezpieczeństwa itp.). Istotnie zmienił sytuację kryzys bankowy, w wyniku
którego doszło do licznych nacjonalizacji. Państwa sfinansowały kosztem podatników
przetrwanie części firm zbyt dużych, by upaść. Jakie będą konsekwencje kryzysu koronawirusowego? Czy czeka nas kolejna fala nacjonalizacji? Zobaczymy.

30

Podsumowanie
ETATYZM ZAGROŻENIA:
a) „Droga na skróty”, próba przyspieszonej imitacji rozwoju gospodarczego centrum,
poprzez sfinansowaną przez państwo transformację gospodarki z reguły jest nie
tylko kosztowna, ale i ekonomicznie nieefektywna. Niemal zawsze nie przynosi też
oczekiwanych skutków.
b) Własność publiczna jest na ogół gorzej zarządzana, na co wpływ ma negatywna selekcja menadżerów (niższe wynagrodzenia, gorszy wizerunek), podatność na wpływy
polityczne i wrażliwość na presję społeczną. Działania mające na celu urynkowienie
(komercjalizację) działalności przedsiębiorstw państwowych ograniczają oddziaływanie tych negatywnych skutków, ale nie w pełni.
c) Konkurencja między sektorem prywatnym i publicznym nie odbywa się na zasadzie
równych szans. Państwo, stając się przedsiębiorcą, jednocześnie zachowuje swoje
tradycyjne funkcje związane m.in. ze stanowieniem i egzekwowaniem prawa.
d) Koszty ekspansji fiskalnej socjalizowane są w całym społeczeństwie, korzyści są lokalne. Obietnica społecznych, powszechnych korzyści jest rzadko osiągana. Co więcej,
podobnie się ma z międzypokoleniowym rozkładem kosztów i korzyści ekspansji
fiskalnej, zwłaszcza jeśli finansowana jest ona długiem. O tyle, o ile korzyści z ekspansji fiskalnej są raczej krótko- niż długookresowe, to koszty są zawsze socjalizowane
w długim okresie, międzypokoleniowo.

ETATYZM SZANSE:
a) Rozwój niektórych dziedzin gospodarki, zwłaszcza rozwój infrastruktury jest kosztowny. W warunkach czysto rynkowych często infrastruktura (drogowa, kolejowa,
przesyłowa energii, surowców energetycznych) często pozostaje niedorozwinięta lub
niedostatecznie dofinansowana.
b) „Droga na skróty” – po raz drugi. Etatystyczna modernizacja związana z koncentracją
inwestycji kapitałowych daje nadzieję na szybkie dogonienie krajów rozwiniętych.
c) Polityka etatystyczna może się sprawdzać w okresach kryzysów, choć korzyści z zastosowania rozwiązań etatystycznych/nadmiernie interwencjonistycznych są z reguły
krótkookresowe.
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Przewodnik po dalszych lekturach

Historia etatyzmu w Polsce w okresie do II wojny światowej doczekała się licznych publikacji. Można znaleźć publikacje (choć nieliczne) nawet o prehistorii polskiego etatyzmu:
czasach inwestycji Tyzenhausa w Grodnie i budowie państwa pruskiego po kolejnych
zaborach oraz okres rozwoju Księstwa Warszawskiego. Stanisław Kościałkowski, najpierw przed wojną w Polsce, a potem ponownie w Londynie po utracie rękopisu, opisał życie i dzieło Antoniego Tyzenhauza, twórcy systemu manufaktur królewskich na
Grodzieńszczyźnie. Bardziej popularne opracowanie tego tematu przedstawił Wacław
Sterner. Jednym z niewielu opracowań dotyczących sytuacji (w tym ekonomicznej) ziem
polskich włączonych do Prus po rozbiorach jest studium Jana Wąsickiego. Problematykę
tą podejmował też łódzki historyk, Rafał Kowalczyk w swoich artykułach. Opublikował on
też ciekawą monografię dotyczącą Księstwa Warszawskiego i jego polityki gospodarczej.
Okres uprzemysłowienia ziem polskich w XIX wieku, a zwłaszcza polityki przemysłowej
w Królestwie Kongresowym, doczekał się wielu opracowań. Z punktu widzenia sporów
o etatyzm nadzwyczaj interesująca jest monografia Jerzego Jedlickiego o nieudanej
próbie kapitalistycznej industrializacji, która tak naprawdę jest niemal otwartą krytyką
polityki państwowego kapitalizmu w I poł. XIX wieku. Opracowanie Andrzeja Jezierskiego i Stanisława Zawadzkiego o dziejach przemysłu w Polsce może być również
wprowadzeniem we wczesną historię europejskiego merkantylizmu. Autorzy również
omawiają tam budowę państwowego przemysłu w Królestwie Kongresowym. O historii
państwowego przemysłu w Polsce (w tym dziejach Tyzenhauza, Druckiego-Lubeckiego,
Staszica i ich następców) można poczytać również w Wędrówkach po dziejach przemysłu
polskiego Aleksandra Bocheńskiego.
Również na temat etatyzmu w okresie międzywojennym powstały liczne opracowania. Spory o etatyzm śledził m.in. Kazimierz Dziweulski. Problemem konceptualizacji
i uzasadnień teoretycznych etatyzmu w tym okresie zajmowała się Aleksandra Lityńska.
Analizę polityki państwowej i jej skutków w licznych publikacjach przedstawił Jerzy
Gołębiowski. Również Urszula Zagóra-Jonszta podejmowała problematykę własności
państwowej w gospodarce II RP. Publikacje analizujące sektor państwowy w gospodarce
polskiej tego okresu w większości podkreślają jego pozytywny wpływ na rozwój, trudno
wskazać krytyczne spojrzenie na ten okres. Tu trzeba sięgnąć w przeszłość do opracowań jeszcze z lat 30. XX w., takich jak analizy Tadeusza Bernadzikiewicza oraz liczne
wystąpienia przedstawicieli krakowskiej szkoły ekonomicznej, w tym Adama Heydla czy
Adama Krzyżanowskiego. Z tego okresu pochodzą też manifesty polityczne zwolenników
etatyzmu: warto zwrócić uwagę na pobudzającą do dziś wyobraźnię polityków analizę
Eugeniusza Kwiatkowskiego i arcydzieło politycznej propagandy państwowego sukcesu:
Sztafetę Melchiora Wańkowicza.
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W socjalizmie państwowym etatyzm stał się naturalną i immanentną cechą gospodarki,
liczne opracowania wskazujące na jej nieefektywność właściwie wskazują na niepowodzenie tego projektu. Stąd szczególnie godne uwagi są opracowania syntetyczne pokazujące nieefektywność gospodarki socjalistycznej, m.in. Macieja Bałtowskiego i Janusza
Kalińskiego. Zbigniew Landau i Wojciech Roszkowski przeprowadzili krótką analizę
porównawczą polityki gospodarczej w II RP i PRL, również ukazującą niedoskonałości
gospodarki państwowej. Waldemar Kuczyński jeszcze w latach 70. XX w., posiłkując się
ówczesnymi danymi, pokazał źródła porażki państwowej gospodarki i polityki przemysłowej czasów Edwarda Gierka. Z kolei Dariusz Grala, w nieco za długiej monografii,
przeanalizował późne socjalistyczne reformy, w tym próby deregulacji państwowej gospodarki. Bardzo ciekawe analizy mikroekonomicznej i instytucjonalnej nieefektywności
przedsiębiorstwa państwowego zarządzanego częściowo poprzez partyjne ingerencje
zostały przedstawione w monografiach Macieja Tymińskiego.
Historię merkantylizmu europejskiego napisał Eli Heckscher, później była ona pisana
wielokrotnie. O kameralizmie, jednej z najwcześniejszych prób budowania zetatyzowanej
gospodarki w naszym regionie, zderzając mit sukcesu z praktyką polityczną, pisał Andre
Wakefield. Rozwój gospodarki państwowej stał się immanentnym elementem rozwoju
gospodarczego w XIX i XX wieku, na dobre i na złe. Warto sięgnąć do opracowań dotyczących historii gospodarczej Zachodu, takich jak historia gospodarcza Europy pod red.
Stevena Broadberry’ego i Kevina O’Rourke. Gospodarka wojenna w okresie I wojny
światowej została omówiona m.in. w książce o ekonomice I wojny światowej pod redakcją
Broadberry’ego i Marka Harrisona. W odniesieniu do gospodarki nazistowskich Niemiec, wśród licznych opracowań warto sięgnąć po książkę Adam Tooze, a także zwrócić
uwagę na badania poznańskiego historyka, Czesława Łuczaka. Bardzo ciekawą analizę
porównawczą relacji między państwem a biznesem w wielkich gospodarkach Zachodu
okresie 1815-1939 przeprowadził Robert Millward.
Spory o politykę gospodarczą w okresie Wielkiego Kryzysu wpłynęły na kształtowanie
się nowoczesnej makroekonomii. O kryzysie i polityce antykryzysowej powstało wiele
książek, warto zwrócić uwagę na dość świeżą monografię Renaty Nowaczewskiej. Spory
o zasadność ekspansji fiskalnej i innych elementów polityki amerykańskiej tego okresu
doprowadziła do licznych publikacji zarówno zwolenników, jak i krytyków interwencjonizmu i etatyzmu, a spektrum ocen jest bardzo szerokie. Tu warto wskazać słynne krytyki
New Deal: Miltona Friedmana i Anne Schwartz z pozycji monetarystycznych oraz Murraya Rothbarda, a także Lawrence Reed’a z pozycji szkoły austriackiej i libertariańskich.
Po II wojnie światowej toczyły się spory dotyczące roli państwa dobrobytu i miejsca państwa w gospodarce. Wśród licznych warto wskazać idealizującą sukces takiego modelu
rozwoju analizę Gosty Espinga-Andersena. Z kolei krytyczne spojrzenie na państwo
dobrobytu zawiera m.in. zbiór esejów o państwie opiekuńczym pod red. Toma Palmera.
Betrand Jacquillat opublikował książkę o nacjonalizacjach i prywatyzacjach w powojennej Francji. Robert Millward z kolei przedstawił historię i analizę nacjonalizacji w
Wielkiej Brytanii, a także współredagował analizę porównawczą procesów nacjonalizacji
w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Interesujący i błyskotliwie napisany zbiór studiów przypadków pokazujących udane i nieudane zaangażowanie państwa w rozwój na peryferiach
(w Korei Pd., Nigerii, Indiach i Brazylii) przedstawił Atul Kohli.
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Spór pomiędzy zwolennikami idei interwencjonistycznych i ich krytykami trwa nadal.
W ostatnich latach, w dobie kryzysów gospodarczych, argumenty zwolenników interwencjonizmu i etatyzmu odżyły ponownie i są coraz głośniej słyszalne, można mówić
wręcz o odrodzeniu dyskursu zwolenników etatyzmu. Wskazać tu należy ekonomistów
takich jak Mariana Mazzucato, Ha-Joon Chang, Justin Yifu-Lin, ale też zwolenników
państwa rozwojowego takich jak Alice Amsden. Warto od razu ich poglądy zestawiać
z błyskotliwymi wypowiedziami krytyków etatystycznych rozwiązań takich jak Deiride
McCloskey czy Douglas Irving.
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