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Liberty English Camp za nami!

VAT
nie jest zwyk³ym
podatkiem

Roy Cordato

C

oraz czêœciej pojawiaj¹ siê ostatnio spekulacje, jak rz¹d Stanów Zjednoczonych
zamierza sobie poradziæ z olbrzymim deficytem bud¿etowym i rosn¹cym poziomem zad³u¿enia. Rzecz jasna, czytelnicy
„Freemana” znaj¹ na te pytania odpowiedŸ: poniewa¿ rz¹d federalny zwyk³
swobodnie wykraczaæ poza swoje w³asne kompetencje wymienione w prawie,
bêdzie to redukcja wydatków. Drastyczna. Tyle tylko, ¿e maj¹c na uwadze obecne
rozmiary i zakres dzia³añ rz¹du, wszelkie
dyskusje na temat zachowania równowagi miêdzy ciêciem wydatków, a podwy¿k¹
podatków, s¹ w³aœciwie bezcelowe.
Czytaj dalej na str. 6.

W

dniach 12-19 wrzeœnia 2010 r. odby³
siê II Liberty English Camp, zorganizowany przez Fundacjê PAFERE, przy
wspó³pracy z Language of Liberty Institute. Obóz odby³ siê w Oœrodku Anpol,
po³o¿onym w samym œrodku Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Wœród 30
uczestników znaleŸli siê studenci i nauczyciele ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, S³owacji, Bia³orusi, W³och, Albanii i oczywiœcie z Polski. Tematem przewodnim tegorocznej edycji by³a przedsiêbiorczoœæ.
Studenci wziêli udzia³ w wyk³adach
i dyskusjach, podczas których doskonalili
swoj¹ znajomoœæ jêzyka angielskiego oraz
zdobywali wiedzê na temat wolnorynkowej gospodarki, poznaj¹c m.in. prak-

tyczn¹ stronê jej funkcjonowania.
– Oprócz przybli¿enia studentom
fundamentów liberalnej myœli ekonomicznej, naszym g³ównym celem by³o pokazanie im doœwiadczeñ praktyków biznesu, tak by mogli je wykorzystaæ w swoim
¿yciu i karierze. Poznali wiêc smak liberalizmu, zarówno w teorii, jak i w praktyce
– podkreœla Konrad Rajca, koordynator
tegorocznej edycji Liberty Camp.
Obóz odwiedzili znamienici goœcie
z Polski i Stanów Zjednoczonych. Oprócz
native-speakerów z amerykañskiego The
Language of Liberty Institute, z uczestnikami Liberty Camp spotkali siê: Krzysztof Zawitkowski, przewodnicz¹cy Rady
Czytaj dalej na str. 11.

Biuletyn Polsko-Amerykañskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego / Wiosna-Lato 2010

1

IDEE {
Raport o w³asnoœci

Finlandia jako kraj, a Skandynawia jako region, wy-

grywaj¹ w rankingu gwarancji dla praw w³asnoœci –
wynika z Miêdzynarodowego Indeksu Praw W³asnoœci 2010 (IPRI) opublikowanego przez amerykañski
Property Rights Aliance, którego polskim partnerem
jest PAFERE. Stawkê zamyka Bangladesz. Polska zajê³a 53. miejsce na 125 badanych krajów. Obszerne
omówienie Raportu, komentarze i analizy w jêzyku
polskim przygotowane przez zespó³ PAFERE, znajduj¹ siê na naszej stronie internetowej: www.pafere.org.

Promocja
przedsiêbiorczoœci

W

pierwszym pó³roczu 2010 roku dzia³alnoœæ PAFERE skupi³a siê na organizowaniu konferencji poœwiêconych przedsiêbiorczoœci. Naszym celem pozostaje budowa pozytywnego wizerunku przedsiêbiorcy-kapitalisty. Silna gospodarka i zamo¿ne
spo³eczeñstwo s¹ mo¿liwe bowiem tylko
wówczas, gdy warunki rozwoju prywatnego biznesu pozostaj¹ nieskrêpowane.
W tym czasie zorganizowaliœmy
cztery konferencje z cyklu: Przedsiêbiorca
– zawód czy powo³anie, podczas któ-

rych praktycy biznesu opowiadali studentom i m³odzie¿y z Warszawy,
Krakowa, £odzi i Opola o swojej
przygodzie z w³asnym biznesem.
Uwieñczeniem ka¿dej konferencji
by³ pokaz filmu „The Call for Entrepreneur”.
W drugiej po³owie roku nadal bêdziemy organizowaæ w kolejnych miastach podobne wydarzenia. Tymczasem zapraszamy na nasz kana³ pafereorg
na portalu Youtube, gdzie mo¿na obejrzeæ niezwykle interesuj¹ce wyst¹pienia
przedsiêbiorców o tym, jak naprawdê
wygl¹da prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci biznesowej w Polsce. W niniejszym wydaniu „IDEI” znajd¹ Pañstwo blok tekstów poœwiêconych sprawom biznesowym i sytuacji polskiej przedsiêbiorczoœci.
Na zdjêciu: Andrzej Barañski z firmy
Herbewo International (przemawia) oraz
Wojciech Kubañ z Quality Business Software podczas warszawskiej konferencji.

W

dniach 8-10 wrzeœnia 2010 roku, Londyn sta³ siê stolic¹ wolnoœciowców
z ca³ego œwiata. Podczas European Resource Bank Meeting spotka³o siê prawie 200
przedstawicieli œrodowisk wolnorynkowych z 60 krajów œwiata. W imprezie wzi¹³
tak¿e udzia³ Konrad Rajca, reprezentant Fundacji PAFERE.
W czasie kilkunastu paneli, które odby³y siê w czasie konferencji, dyskutowano
na temat najwa¿niejszych kwestii dotycz¹cych wolnego rynku w œwiecie. Wœród tematów pojawi³y siê m.in. kwestie roli pañstwa w czasie recesji, czy dzia³añ œrodowisk wolnorynkowych w kontekœcie ochrony wolnoœci i prywatnoœci, która to kwestia sta³a siê istotna w kontekœcie walki z terroryzmem i postêpu technologicznego.
Dotkniêto te¿ problemu mitologii zwi¹zanej z globalnym ociepleniem oraz propozycji reform w dziedzinie ochrony zdrowia.
W ci¹gu kilku najbli¿szych tygodni na naszej stronie www.pafere.org bêd¹ publikowane wywiady z najciekawszymi goœæmi konferencji. Zapraszamy...
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Polsko-Amerykañska Fundacja
Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE, bêd¹ca niezale¿n¹,
pozarz¹dow¹ organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê problemami ekonomii, gospodarki, etyki i cywilizacji, zosta³a za³o¿ona przez Jana Micha³a
Ma³ka w 2007 roku i zosta³a wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem 0000278610.
Wczeœniej Fundacja dzia³a³a jako
oddzia³ amerykañskiej Fundacji
PAFERE Pro Publico Bono, za³o¿onej w 2000 r.
W³adze Fundacji:
Zarz¹d Fundacji PAFERE
Prezes Zarz¹du Fundacji
Jan Micha³ Ma³ek
Wiceprezes Zarz¹du Fundacji
Pawe³ Tobo³a-Pertkiewicz
p.tobola@pafere.org
Cz³onek Zarz¹du Fundacji
Pawe³ Szt¹berek
p.sztaberek@pafere.org
Rada Fundacji
Przewodnicz¹cy Rady Fundacji
Krzysztof Zawitkowski
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Fundacji
Wojciech Popiela
Rada Programowa
Przewodnicz¹cy Rady Programowej
Prof. Micha³ Wojciechowski
(Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski)
Prof. Witold Kwaœnicki
(Uniwersytet Wroc³awski)
Andrzej Barañski
(Herbewo International, Kraków)
Jan Wojciech Kubañ
(Quality Business Software)
Zespó³ Fundacji PAFERE
Sekretarz Fundacji
Piotr Tobo³a-Pertkiewicz
sekretarz@pafere.org
Koordynator programu
Konrad Rajca
k.rajca@pafere.org

www.pafere.org

IDEE
Pó³ roku pracujemy dla pañstwa
P

rostu PKB, to ten scenariusz mo¿e nast¹-

rzez pierwszych 173 dni roku pracujemy na wydatki pañstwa. Dopiæ jeszcze szybciej – alarmowa³ Gwiazpiero pod koniec czerwca zaczynamy pracowaæ dla siebie.
Centrum im. Adama Smitha ju¿ po
raz siedemnasty podsumowa³o wszystkie
podatki, jakie odprowadzamy do pañstwowej kasy. Z wyliczeñ wynika, ¿e udzia³
wydatków sektora publicznego to blisko
47,5 proc. ca³ego PKB. Oznacza to, ¿e
przez 173 dni w roku pracujemy nie na
swoje wydatki, lecz na wydatki rz¹dowe.
W porównaniu z ub. rokiem data dnia
wolnoœci przesunê³a siê na niekorzyœæ podatników o 5 dni. To najgorszy wynik od
5 lat. W 2009 roku Dzieñ Wolnoœci Podatkowej przypad³ 23 czerwca.
Z raportu wynika, ¿e najwiêkszym
problemem finansów zarówno rz¹du, jak
i obywateli w krótkiej perspektywie, bêdzie rosn¹ce zad³u¿enie.
- Wielu ludziom wydaje siê, ¿e pañstwo p³aci rodzicom becikowe za ka¿de dziecko. P³aci, to prawda, ale jednoczeœnie ka¿de urodzone w 2010 roku
dziecko obci¹¿one jest d³ugiem w wysokoœci 19 tys. z³otych – przekonywa³
prof. Robert Gwiazdowski, prezydent
Centrum. W latach 1995-2008, zad³u¿enie publiczne pañstwa przyrasta³o œrednio w tempie 10 proc. rocznie. W 2009

roku, ka¿de urodzone dziecko rodzi³o
siê z „prezentem” w postaci d³ugu do
sp³acenia w ci¹gu swojego ¿ycia wynosz¹cym 17 tys. z³otych. Bior¹c pod uwagê tegoroczny stan finansów pañstwa
i planowany deficyt, tegoroczne noworodki obci¹¿one s¹ ju¿ d³ugiem w wysokoœci 19 tys. z³otych! Jeœli zad³u¿enie
bêdzie przyrastaæ w tym tempie, poziom
zad³u¿enia Grecji osi¹gniemy w ci¹gu
najbli¿szej dekady.
To nie jest ¿adna polityka prorodzinna, ale wrêcz antyrodzinna, aby ¿yæ na
kredyt przysz³ych pokoleñ. Dodatkow¹
ilustracj¹ tej polityki mo¿e byæ fakt, który
odkryli autorzy raportu, ¿e wózki dzieciêce s¹ ob³o¿one stawk¹ VAT w wysokoœci 22 proc., podczas gdy prezerwatywy jedynie 7-proc. VAT-em.
– Co prawda nasze zad³u¿enie na tle
innych pañstw Europy Zachodniej jest relatywnie niskie, ale nie ma siê co zachwycaæ, ¿e dziœ nie jest Ÿle, skoro jutro bêdzie
bardzo Ÿle. Dynamika wzrostu zad³u¿enia pokazuje, ¿e Hiszpaniê dogonimy za
10 lat, zaœ Grecjê najpóŸniej za 15 lat. Jeœli stracimy dodatkowo dynamikê przy-

¯yjemy w czasach tyranii
podatkowej
Rozmowa z Lutzem Winterem, niemieckim doradc¹ podatkowym
i autorem ksi¹¿ki Raje podatkowe.
- Czy jest jakikolwiek kraj na œwiecie, w którym nie by³oby podatków?
- Niestety, takich nie ma. S¹ jedynie pañstwa o bardzo niskich obci¹¿eniach podatkowych.
- Które ma pan na myœli?
- Na przyk³ad Dubaj i Panamê. Tam
podatki s¹ wyj¹tkowo niskie.
- Niskie, czyli jakie konkretnie?
- W Dubaju firmy nie p³ac¹ podatków.

W Panamie, jeœli masz firmê, która spe³nia okreœlone wymogi, inwestujesz w pewne projekty, wówczas równie¿ mo¿esz nie
p³aciæ podatków. Po to napisa³em swoj¹
ksi¹¿kê, aby wyt³umaczyæ jak to dzia³a
i jak to zrobiæ.
- Mówimy jednak o firmach. A co
z ludŸmi, którzy nie chc¹ p³aciæ podatków, a nie maj¹ firm?
- Jeœli uzyskaj¹ status rezydenta, mog¹

dowski.
Dodatkowym problemem jest brak
reform. Kolejne rz¹dy od lat zapowiadaj¹ reformy w kierunku naprawy sytuacji w finansach publicznych, ale na deklaracjach siê koñczy. Brak reform prowadziæ musi do powtórki scenariusza
greckiego, czyli jawnego bankructwa, albo
wêgierskiego, czyli ukrywania rzeczywistego stanu finansów pañstwa przed rynkami i obywatelami.
W porównaniu z innymi krajami, Polacy bardzo d³ugo pracuj¹ na wydatki pañstwa. Amerykanie przestali pracowaæ na
swój rz¹d 9 kwietnia. Brytyjczycy zaczêli
pracowaæ tylko na swoje wydatki 30 maja,
zaœ Irlandczycy jeszcze wczeœniej, bo 27
kwietnia. W Europie najszybciej w tym
roku wolnoœæ podatkow¹ osi¹gnêli mieszkañcy Cypru (13 marca).
Porównuj¹c jednak dzisiejsze opodatkowanie z tym sprzed 100 lat, nietrudno
dojœæ do wniosku, ¿e ¿yjemy w czasach
tyranii podatkowej. W 1910 roku Amerykanie obchodzili dzieñ wolnoœci 19 stycznia! Dziœ o takiej dacie i tak niskich podatkach mo¿na tylko pomarzyæ…
Pawe³ Tobo³a-Pertkiewicz

przywieŸæ ze sob¹ swój maj¹tek i nie
bêd¹ p³aciæ podatków. Takie mo¿liwoœci daj¹ wspomniane ju¿ wczeœniej Dubaj i Panama, ale równie¿ Belize i kilka
innych pañstw. Tam mo¿na spokojnie
w³o¿yæ pieni¹dze do banku bez ryzyka
ich utraty.
- Ile ³¹cznie jest pañstw na œwiecie,
które s¹ tak przychylne podatnikom?
- Pañstw uznawanych za raje podatkowe jest oko³o 20 na ca³ym œwiecie. Na
przyk³ad takim krajem jest Cypr, gdzie
podatki dla osób fizycznych wynosz¹ 5
proc., a dla firm – 10 proc.
- Mówi pan o 5 i 10 proc. jako przyk³adzie raju podatkowego. Czy zdaje
Czytaj dalej na str. 4.
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Ci¹g dalszy ze str. 3.
pan sobie sprawê, jaka by³a skala podatkowa w imperium Habsburgów na
prze³omie XIX i XX wieku? W porównaniu z podatkami w Austro-Wêgrach Cypr zosta³by uznany za tyraniê podatkow¹…
– To prawda, to jest straszne… W dzisiejszych Niemczech podatek dochodowy dochodzi do 50 proc. To jest – powtarzam – straszne.
– Wróæmy do rajów podatkowych.
Czy koszty takiej przeprowadzki, powiedzmy z Niemiec do Panamy nie
przewy¿szaj¹ zysków zaoszczêdzonych na podatkach?
– Dla osoby o przeciêtnych zarobkach
oczywiœcie nie jest to op³acalne. Ale my
mówimy o ludziach, którzy maj¹ pieni¹dze. Dla nich taka przeprowadzka jest
bardzo op³acalna. Przy okazji wspomnê,
i¿ majêtni ludzie p³ac¹ zdecydowanie
wy¿sze podatki, ani¿eli ludzie o przeciêtnych zarobkach.
– Czy wie pan, ilu ludzi emigruje ka¿dego roku do rajów podatkowych w
ucieczce przed fiskusem?
- Nikt takich danych statystycznych nie
prowadzi, ale z mojej wiedzy, jak¹ posiadam mogê wnioskowaæ, ¿e s¹ to miliony
ludzi ka¿dego roku uciekaj¹.
– Skoro miliony ludzi uciekaj¹ przed
wysokimi podatkami na drugi koniec
œwiata, có¿ zatem mog³oby siê staæ
w Polsce, gdyby nagle wprowadzono
opodatkowanie takie, jak np. jest na
Cyprze?
– Myœlê, ¿e du¿o ludzi chcia³oby skorzystaæ z waszej propozycji.
– To czemu ¿aden rz¹d, nie tylko Polski, ale ¿adnego wiêkszego pañstwa
na œwiecie, nie wpad³ na pomys³, aby
tego dokonaæ?
– Obawiam siê, ¿e jest to niemo¿liwe
z tego wzglêdu, ¿e chocia¿by kraje s¹siednie nie zgodzi³yby siê na tak¹ konkurencjê podatkow¹. Ani Niemcy nie pozwol¹
Polsce na takie rozwi¹zanie, ani Hiszpania Portugalii, ani W³ochy Austrii. Proszê
zwróciæ uwagê, ¿e np. w ramach Unii
Europejskiej, ju¿ pojawiaj¹ siê g³osy nawo³uj¹ce do harmonizacji podatkowej.
To nic innego, jak zd³awienie konkurencji miêdzy pañstwami. Niemcy nie mog¹
znieœæ, ¿e w Estonii s¹ ni¿sze podatki ni¿
u nas w kraju.
4

– Chwileczkê, to dlaczego te du¿e pañstwa
pozwalaj¹ na istnienie
rajów podatkowych w
Belize czy Panamie?
- Nie zgadzaj¹ siê, to chyba oczywiste. Toleruj¹ je
póki co, choæ pêtla coraz
bardziej nad rajami podatkowymi siê zaciska. Ze
strony
najwiêkszych
pañstw jest coraz wiêksza
presja na nie, aby najlepiej,
w ogóle zniknê³y w ogóle
z mapy œwiata. Do pewnego stopnia hamulcem
w walce z rajami jest równie¿ fakt, ¿e czêœæ klasy politycznej ucieka tam przed
wysokimi podatkami, wiêc
nikt z decydentów nie chce
ucinaæ do koñca ga³êzi, na
której sam siedzi.
– Abstrahuj¹c od rajów Lutz Winter jest doradc¹ podatkowym, autorem
podatkowych, czy pana ksi¹¿ki Przeklête raje podatkowe.
Fot. Pawe³ Tobo³a-Pertkiewicz
zdaniem ogólny œwiatowy trend podatkowy zmierza w kie- – Który z podatków jest najgorszy?
runku zmniejszania, czy zwiêkszania - Obecnie VAT, bo w³aœciwie nie da
obci¹¿eñ podatkowych?
siê niczym handlowaæ bez tego podat– Zdecydowanie to drugie. Przypomnij- ku. Jest on niezwykle wysoki. Myœla³em,
my, ile kosztowa³ podatników kryzys fi- ¿e nasz niemiecki 19 proc. VAT jest nie
nansowy. Znalezienie pieniêdzy na te nie- do zniesienia, a po przyjeŸdzie do Polprzewidziane wczeœniej pañstwowe wy- ski dowiedzia³em siê, ¿e tutaj wynosi
datki musia³y byæ z czegoœ wziête. Czêœæ 22 proc. To niesamowite! Tak wysoki
rz¹dów dodrukowa³a pieni¹dze, czêœæ VAT zabija wszelk¹ konsumpcjê; pañpodwy¿szy³a podatki bezpoœrednio, co stwo niewiele na tym zyskuje, gdy¿ luzreszt¹ i tak na jedno wychodzi.
dzie wol¹ uciekaæ w szar¹ strefê ni¿
– A co pan s¹dzi o idei podatku linio- oddawaæ z ka¿dej transakcji blisko 1/4
wego?
sumê pañstwu.
– Jest dobry dla podatników pod tym – Czy doczekamy kiedyœ powrotu do
wzglêdem, ¿e jest ³atwy do rozliczenia. czasów z epoki Habsburgów, kiedy
Wszystko jednak zale¿y od jego wysoko- stawki podatku dochodowego by³y
œci. S¹ kraje o doœæ ludzkich stawkach, najwy¿sze w Europie, a nie przekraale s¹ równie¿ o wrêcz nieludzkich, nie cza³y 3 proc.?
do wytrzymania.
– Nie ma takiej mo¿liwoœci.
– Czy gorszy z punktu widzenia po- – Czyli przyjdzie nam ¿yæ ju¿ zawsze
datnika jest poziom obci¹¿eñ czy sto- w niewoli podatkowej?
pieñ trudnoœci w rozliczaniu z fisku- – Drobne korekty s¹ mo¿liwe, ale posem?
wrotu do czasów Habsburgów nie prze– Zdecydowanie wysokoœæ podatków widujê. Taki scenariusz jest tak samo
jest gorsza. Mo¿na sobie wyobraziæ np. prawdopodobny, jak to ¿e nagle odrodz¹
sytuacjê w której mamy podatek liniowy siê XIX-wieczne monarchie.
w wysokoœci 95 proc. Rozliczyæ siê jest – Dziêkujê za rozmowê.
³atwo, gorzej z zaakceptowaniem stop- Rozmawia³: Pawe³ Tobo³a-Pertkiewicz
nia konfiskaty dochodów.

Biuletyn Polsko-Amerykañskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego / Wiosna-Lato 2010

IDEE
Biznes jest OK
Czy ekonomia jest sprzeczna z etyk¹? Czêsto spotykamy opiniê, ¿e biznes to dziedzina moralnie podejrzana.
Uwa¿a siê, ¿e chodzi w nim g³ównie o bogacenie siê, o pogoñ za zyskiem. Przytacza siê przyk³ady korupcji
i chciwoœci. Takie przypadki siê zdarzaj¹, ale ³aciñska zasada prawna g³osi, ¿e „nadu¿ycie nie œwiadczy przeciw
u¿yciu”. Przedsiêbiorczoœæ wcale nie musi budziæ podejrzeñ, a tym bardziej gospodarka w ogóle.
Prof. Micha³ Wojciechowski
I gospodarka, i moralnoœæ
Te dwie dziedziny traktuje siê zwykle
jako odrêbne, przy czym zasady moralne
s³u¿y³yby jako ograniczenie dla gospodarki. W rezultacie, liczni biznesmeni sk³onni
s¹ uwa¿aæ etykê za k³opotliwy hamulec.
Chcieliby j¹ ograniczyæ do tego, co absolutnie konieczne, albo zredukowaæ do dzia³alnoœci charytatywnej. Gospodarkê uwa¿aj¹ za niezale¿n¹ od moralnoœci.
Przeciwne stanowisko zajmuj¹ ci
moraliœci, którzy nie znaj¹c ekonomii, usi³uj¹ narzuciæ gospodarce regu³y ca³kiem
nie¿yciowe. Bywaj¹ te¿ one moralnie nies³uszne, gdy pod szyldem sprawiedliwoœci spo³ecznej (albo, co gorsza, Ewangelii) próbuje siê odebraæ przedsiêbiorcom
i pracuj¹cym uczciwie uzyskane dochody. Odmian¹ tego stanowiska jest sposób myœlenia urzêdników, popularny równie¿ wœród otumanionych propagand¹
obywateli, ¿e biznesmen nieuczciwy to
taki, który nie przestrzega przepisów –
choæ czêsto s¹ one szkodliwe i niesprawiedliwe. Gospodarka nierejestrowana,
zwana szar¹ stref¹, to na ogó³ ucieczka
przed uciskiem i wyzyskiem ze strony
pañstwa.
PodejdŸmy do tej sprawy inaczej, nie
oddzielaj¹c sztucznie ekonomii od etyki.
Co to jest w³aœciwie gospodarowanie?
Polega ono na tworzeniu dóbr materialnych i innych, potrzebnych ludziom do
prze¿ycia i godnego bytowania. Ten cel
jest dobry, a tym samym gospodarka jest
ze swej istoty dobra.
Trzeba wiêc przeciwstawiæ siê potocznej opinii, ¿e produkcja i praca to zjawiska
moralnie obojêtne, skupione na ¿yciu czysto materialnym. Ma³o kto wychodz¹c do
pracy myœli, ¿e bêdzie robi³ rzeczy dobre i
po¿yteczne dla bliŸnich, choæ przecie¿ przewa¿nie tak jest! Jeszcze rzadziej myœli siê o
przedsiêbiorstwie jako instytucji nastawionej na dobro bliŸnich.
Dlaczego pracê i przedsiêbiorczoœæ

nale¿y tak oceniæ? W normalnej gospodarce, rozmaite dobra kupuje siê dobrowolnie. Jeœli czegoœ potrzebujemy, sk³onni
jesteœmy odpowiednio zap³aciæ. Tym samym producent towarów i us³ug, który
chce je sprzedawaæ, musi proponowaæ
bliŸnim rzeczy u¿yteczne i nie za drogie,
w pewien sposób im równie¿ s³u¿¹.

W warunkach wolnej wymiany i wspó³pracy miêdzyludzkie, towarów jest
pod dostatkiem i s¹ dos³ownie na wyci¹gniêcie rêki.
Fot. Pawe³ Tobo³a-Pertkiewicz

Nastêpna dobra z natury cecha przedsiêbiorstwa, to zapewnienie zajêcia i utrzymania tak w³aœcicielowi, jak pracownikom. Dziêki tej formie organizacji pracy
ludzie mog¹ godnie ¿yæ, stosownie do
swojego wysi³ku i uzdolnieñ. Dla wielu
w³aœcicieli firm jest to wa¿ny cel, choæ
pracownicy czêsto nie zdaj¹ sobie z tego
sprawy. Zyski i inwestycje, które na razie
nie przynosz¹ doraŸnej korzyœci, sprawiaj¹, ¿e równie¿ w przysz³oœci firma
bêdzie pe³ni³a powy¿sze funkcje.

Odpowiednie wynagrodzenie za pracê jest podstawowym wymogiem sprawiedliwoœci. Jeœli nale¿y siê ono robotnikowi, lekarzowi, czy ksiêdzu, to równie¿ przedsiêbiorcom i inwestorom. Ten
ostatni punkt wymaga wyjaœnienia. Czy
jest s³usznym czerpanie korzyœci z inwestowania pieniêdzy? Tak, gdy¿ pieni¹dze
s¹ owocem pracy wykonanej uprzednio
– przyk³adem s¹ banki, które inwestuj¹
oszczêdnoœci swoich klientów.
Mo¿e ktoœ uznaæ, ¿e w takim razie
ludzie robi¹ to wszystko dla swojej korzyœci. Owszem, ale troska o utrzymanie
siebie i rodziny nie jest przejawem egoizmu, lecz rozs¹dnej, prawid³owej mi³oœci samego siebie i bliŸniego. S³owo
„bliŸni” pochodzi od „bliski”. Nasze
podstawowe obowi¹zki to dobre pokierowanie w³asnym ¿yciem i zapewnienie bytu najbli¿szym, a nastêpnie troska
o otoczenie; tak¿e o tych, którym nasza
praca przynosi po¿ytek, oraz tych, z których pracy korzystamy.
Zdrowe wiêzi spo³eczne istniej¹ wtedy, gdy praca wielu ludzi sumuje siê dla
wspólnego dobra, czyli gdy istnieje korzystna dla wszystkich, dobrowolna wymiana i wspó³praca. Spo³eczeñstwa sk³adaj¹ siê g³ównie z ludzi po¿ytecznych dla
innych, a nie z nierobów i paso¿ytów. To
samo dotyczy przedsiêbiorstw.
Na jakich warunkach?
Ale co zrobiæ, by pañstwa funkcjonowa³y wed³ug tych zasad? Zale¿y to
najpierw od dobrych praw i ich przestrzegania. Dla energii tkwi¹cej w gospodarowaniu s¹ one jak wa³y dla rzeki. Nie
pozwalaj¹ za pomoc¹ z³ych œrodków
d¹¿yæ do dobrego celu, jakim jest wzrost
dóbr. Dobre prawo to sfera obowi¹zków pañstwa.
Ludzie dla owocnej pracy potrzebuj¹
bezpieczeñstwa. Pañstwo musi wiêc zwalczaæ przestêpczoœæ i broniæ przed wro-
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giem. W gospodarce, czyli w sferze dóbr
materialnych, szczególnie wa¿ne jest
ochrona przed kradzie¿¹, oszustwami
i naruszaniem umów. W Polsce jest z tym
kiepsko…
Inaczej mówi¹c, centraln¹ dla gospodarki zasad¹ moraln¹ i prawn¹ jest przykazanie „Nie kradnij!”. Ta zasada moralna
jest zarazem warunkiem rozwoju gospodarczego, gdy¿ ludzie pracuj¹ dlatego, ¿e
mog¹ spo¿ytkowaæ owoce swej pracy.
Gdy ktoœ je im zabiera, zniechêcaj¹ siê, nie
pracuj¹, nie inwestuj¹.
Choæ ma³o kto sk³onny jest odrzucaæ to przykazanie wprost, zasada poszanowania w³asnoœci prywatnej budzi ró¿ne zastrze¿enia. Widz¹c fortuny powsta³e nieuczciwie, ludzie obruszaj¹ siê na
ochronê w³asnoœci. Tymczasem powsta³y one w³aœnie dlatego, ¿e w³adza tolerowa³a ró¿ne formy kradzie¿y! Maj¹tku
z³odzieja nie nazywa siê w³asnoœci¹, gdy¿
dzier¿y go on bezprawnie.
Inny b³¹d, to uto¿samianie w³asnoœci z wielk¹ w³asnoœci¹. Tymczasem
g³ówna czêœæ maj¹tku i dochodu narodowego sk³ada siê z w³asnoœci zwyk³ych
ludzi: pól, domów, ma³ych firm, comiesiêcznych dochodów. Ta w³asnoœæ jest
stale umniejszana przez chciw¹ w³adzê
i ró¿nych naci¹gaczy.
Doœæ czêsto powodem niechêci do
bogatszych, pracowitszych i zaradniejszych, jest pospolita zazdroœæ. To ona
popycha do g³osowania na lewicê, której program sprowadza siê do obietnicy,
¿e po wygraniu wyborów zabior¹ tamtym, a dadz¹ nieporadnym, nieumiejêtnym i leniwym. Zazdroœæ powoduje niechêæ do energicznych przedsiêbiorców,
choæ zwykli obywatele powinni byæ im
wdziêczni i wrêcz u³atwiaæ ¿ycie. Przecie¿ ci¹gn¹ siê za nimi jak za lokomotyw¹.
Bez nich bowiem nie wymyœl¹, nie zainwestuj¹, nie zaryzykuj¹, nie zorganizuj¹,
a w konsekwencji nie zarobi¹.
Przedsiêbiorca nie mo¿e wiêc byæ
dojn¹ krow¹ dla urzêdów skarbowych.
Jest bowiem rzecz¹ niemoraln¹ i g³upi¹,
gdy krêpuje siê i oskubuje po¿ytecznych
cz³onków spo³ecznoœci. Przypomina siê
tu Ezopowa bajka o zar¿niêciu kury znosz¹cej z³ote jajka.
Do natury w³asnoœci nale¿y swoboda
dysponowania maj¹tkiem. Warunkiem
6

uczciwej i efektywnej gospodarki jest wiêc
wolnoœæ gospodarcza. Jest to zasada moralna, gdy¿ wolnoœæ w tej sferze nale¿y,
wed³ug nauki Jana Paw³a II do wolnoœci
osoby ludzkiej. Zarazem jest to zasada korzystna w praktyce, gdy¿ w warunkach
wolnoœci maj¹tek jest lepiej wykorzystywany.
Pañstwo dzieli i zabiera
Do gospodarki nale¿¹ pewne przedsiêwziêcia, które moralnego celu jednak nie
maj¹, choæby by³y prawnie dozwolone.
Przyk³adem mo¿e byæ produkcja
i promocja alkoholu i papierosów. Nie jest
te¿ uczciwe sprzedawanie wyrobów po
zawy¿onej cenie, czemu s³u¿y rozdêta reklama, w tym ta adresowana do dzieci.
Takie zjawiska wystêpuj¹ w ka¿dej
gospodarce, ale nie decyduj¹ o niej. Wiêksze znaczenie maj¹ deformacje zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ w³adzy pañstwowej.
W obecnym ustroju, który nale¿a³oby nazwaæ biurokratycznym, ograbia nas ona
przez zbyt wysokie podatki oraz krêpuje
przez wagony przepisów, rodzimych i europejskich. Skutkiem tego jest bezrobocie,
którego nie da siê przecie¿ usun¹æ bez
stworzenia nale¿ytych warunków przedsiêbiorstwom, jak równie¿ kryzysy i zmniejszony wzrost gospodarczy. No i oczywiœcie dro¿yzna: na przyk³ad wiêkszoœæ ceny
benzyny to podatki.
Tworzy to po¿ywkê dla korupcji,
gdy¿ najwiêcej zarobiæ mo¿na na styku
pañstwowego z prywatnym. Sprzyja te¿
monopolom i zawy¿aniu cen, gdy¿ pañstwo poprzez system zezwoleñ i koncesji
hamuje konkurencjê; dlatego w Polsce tak
droga jest telekomunikacja. Sektor pañstwowy, ³adnie zwany publicznym, jest
ma³o efektywny, czego przyk³adem
mog¹ byæ szko³y i szpitale. Nie mo¿na
w nich zap³aciæ i wymagaæ: jakoœæ pozostaje niska, a koszty rosn¹.

jest ka¿dy opodatkowany obywatel. Z tej
te¿ przyczyny za ma³o przeznaczamy na
cele charytatywne i na ewangelizacjê.
Jednak¿e p³ac¹c podatki, obywatele
ju¿ oddaj¹ sporo na biedniejszych, utrzymuj¹ bowiem ca³y pañstwowy system
œwiadczeñ spo³ecznych. To nie pañstwo
„daje” zasi³ek, szpital czy szko³ê. Daj¹
wszyscy, którzy siê trudz¹ i p³ac¹ podatki. W³adza tylko przymusowo zabiera,
a potem rêkami urzêdników (co du¿o
kosztuje) dzieli.
Staro¿ytny pisarz chrzeœcijañski, œw.
Klemens z Aleksandrii, zauwa¿y³, ¿e nie
mo¿na dawaæ, jeœli brakuje tego, co siê
ma. Trudno siê dziwiæ, ¿e Polacy, oddawszy w rêce pañstwa wiêkszoœæ dochodów,
ma³o pomagaj¹ osobiœcie. Jest to jednak
potrzebne. Najpilniejsze sprawy, za ma³o
uwzglêdniane przez w³adze, to obrona
dzieci nienarodzonych, pomoc rodzinom,
zw³aszcza wielodzietnym, ludzie umieraj¹cy. Tylko oddolnie mo¿na zwalczaæ chory system polityczny i gospodarczy. Te
dziedziny bez naszych darów siê nie
obêd¹.
Artyku³ ukaza³ siê pierwotnie
w „Idziemy”, nr 47, 2009.

A ja³mu¿na?
W gruncie rzeczy, przedsiêbiorstwo
jest wiêc czymœ dobrym dla bliŸnich poprzez swoj¹ normaln¹, uczciw¹ dzia³alnoœæ, nawet jeœli w³aœciciel nie przeznacza niczego na cele charytatywne. Powinien to oczywiœcie czyniæ – jeœli go staæ.
Jednak¿e firmy, duszone przez podatki
i przepisy, czêsto nie przynosz¹ odpowiedniego dochodu. W tej samej sytuacji
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Ksi¹¿kê
Moralna wy¿szoœæ wolnej gospodarki Micha³a Wojciechowskiego
mo¿na za darmo pobraæ z naszej
strony internetowej.
Ksi¹¿ka prof. Wojciechowskiego to manifest
programowy polskiego chrzeœcijañskiego liberalizmu gospodarczego. Jak napisa³
w przedmowie do ksi¹¿ki Andrzej Sadowski: „Przewaga wolnej gospodarki w wytwarzaniu dóbr doczesnych bierze siê przede
wszystkim z jej fundamentów chrzeœcijañskich. Ksi¹¿ka Moralna wy¿szoœæ wolnej gospodarki ukazuje, jak spójny oraz skuteczny
system stworzy³ rynek i chrzeœcijañstwo”.

IDEE
Trudne powo³anie przedsiêbiorcy
Oko³o 3 milionów ma³ych i œrednich firm wytwarza po³owê polskiego PKB i daje pracê i szansê utrzymania milionom rodzin. To one s¹ ko³em zamachowym ca³ej gospodarki. Mimo to, bycie przedsiêbiorc¹ w Polsce wymaga si³y
charakteru. Dlaczego w 20 lat od koñca komunizmu pozycja spo³eczna przedsiêbiorcy wci¹¿ jest tak niska?
Pawe³ Tobo³a-Pertkiewicz

Jak pokazuj¹ dane statystyczne sektor

ców prowadzi zreszt¹ do wielu patolo- datkowego urzêdnika, który bêdzie owema³ych i œrednich firm, z których czêœæ gii. Mówi siê o tym, ¿e inne s¹ cele tych go pracownika i pracodawcê móg³ konto tzw. firmy rodzinne, wytwarza w Pol- grup. Œredni¹ firmê mo¿na jednak po- trolowaæ (mam tu na myœli obowi¹zkosce oko³o po³owy Produktu Krajowe- równaæ do rodziny. Ktoœ musi byæ sze- we sk³adki ZUS, ubezpieczenia zdrowotgo Brutto i tworzy 67 proc. miejsc pracy. fem firmy, podobnie jak mamy do czy- nego i funduszu pracy). Podatki równie¿
W Stanach Zjednoczonych, firmy rodzin- nienia z g³ow¹ rodziny. Nie oznacza to s¹ niema³e – blisko 20 proc. zysków firne stanowi¹ 90 proc. wszystkich firm. Sta- jednak, ¿e cele do jakich d¹¿¹ s¹ odmien- my konfiskuje pañstwo.
tystycznie od 3 do 5 procent z nich ma ne. S¹, a przynajmniej powinny byæ, uzuCo prawda od kilku lat coraz wiêcej
szansê, aby rozrosn¹æ siê do wielkich
s³yszymy na temat potrzeby stworozmiarów, a ich w³aœciciele zyskaæ
rzenia odpowiedniego klimatu dla
status milionerów.
rozwoju przedsiêbiorczoœci w PolCzy o wielkoœæ firmy i roczny
sce nikt jednak nie odwa¿y³ siê jeszobrót w tym wszystkim tak naprawcze na dokonanie rzeczywistych
dê chodzi? Bycie przedsiêbiorc¹ to
zmian; ot choæby powrotu do s³ynstyl ¿ycia, odpowiedzialnoœæ za sienej ustawy o dzia³alnoœci gospodarbie, za pracowników i swoich klienczej z grudnia 1988 roku, która okatów. Bogactwo i zyski to jedno, ale
za³a siê rzeczywist¹ transformacj¹
satysfakcja ¿e coœ po sobie siê zostaw Polsce i spowodowa³a „z³ote lata
wia poza biurkiem i krzes³em w pradziewiêædziesi¹te”, okreœlane polcy to drugie. Mimo to, obraz przeskim cudem gospodarczym. To
ciêtnego polskiego przedsiêbiorcy,
wówczas firmy powstawa³y jak
pozostaje wci¹¿ ¿ywcem przeniesio- S³ynne bazary to nic innego jak pocz¹tek kapi- grzyby po deszczu, i czêœæ z nich
ny z PRL-u. Wci¹¿ dbamy o ludzi talizmu po 1989 r. w Polsce. Tam wiêkszoœæ dotrwa³a szczêœliwie do dziœ, daj¹c
pracy, wci¹¿ mówimy o prawach Polaków stawia³a pierwsze kroki w biznesie.
satysfakcjê w³aœcicielom i pracê
pracowniczych i wyzysku, jaki funmilionom ludzi.
duj¹ pracownikom najemnym okropni pe³niaj¹ce siê. Szkoda, ¿e tak nie jest i w
Jedna z najs³ynniejszych ofiar polskiekapitaliœci. Okreœlenie przedsiêbiorcy mia- wielu firmach. Stosunki zawodowe s¹ go aparatu biurokratycznego, którego hinem kapitalisty, prywaciarza lub speku- odzwierciedleniem wspó³czesnego kry- storiê zapewne ka¿dy zna doskonale, p.
lanta jest powszechne i nie ma ono pozy- zysu rodziny; relacje s¹ bardzo powierz- Roman Kluska, w jednym z wywiadów
tywnych konotacji. W odbiorze spo³ecz- chowne, nie czuje siê tego, ¿e jedzie siê na powiedzia³ kiedyœ porównuj¹c czasy lat
nym przedsiêbiorca to cz³owiek ¿¹dny przys³owiowym jednym wózku.
90. z dzisiejszymi: „Takich ludzi jak ja by³y
zysku za wszelk¹ cenê. Tymczasem przedwtedy w Polsce tysi¹ce, dziesi¹tki tysiêcy.
siêbiorcy to grupa spo³eczna nie tylko naBogacenie pod górkê
Ka¿dy za³o¿y³ swoj¹ maleñk¹ firmê i do
stawiona na zysk, choæ jest on nieodProwadzenie firmy w Polsce nie jest dzie³a. Liczy³a siê tylko praca i intelekt.
³¹czn¹ cech¹ i wskaŸnikiem tego, w jaki rzecz¹ prost¹ i przyjemn¹. S³ynne zawo- To by³y piêkne czasy. ¯aden urzêdnik nie
sposób prowadzona jest firma. Przed- ³anie francuskiego premiera Francoisa mia³ wiele do powiedzenia. A prawo
siêbiorcy to przede wszystkim wizjone- Guizota „bogaæcie siê”, okazuje siê w pol- podatkowe by³o tak proste, ¿e jak by³a
rzy, organizatorzy, ludzie odwa¿ni, umie- skich realiach zadaniem niezwykle trudnym. kontrola, nawet nie musia³em kontrolej¹cy sobie radziæ z przeciwnoœciami ¿ycio- Koszty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³al- rowi herbaty postawiæ. Sprawdzi³ tylko,
wymi.
noœci gospodarczej s¹ wysokie (w³aœciwie czy podatek zgodnie z prawem zap³acoZdarzaj¹ siê oczywiœcie wœród przed- ka¿dy przedsiêbiorca musi zatrudniaæ ksiê- ny, i szed³ dalej”.
siêbiorców oszuœci i wy³udzacze, podob- gow¹ lub biuro rachunkowe, gdy¿ ciê¿ko
Piêkne czasy, nieprawda¿? Dziœ podobnie jak czêstym i powszechnym zjawi- jest siê po³apaæ w g¹szczu nieustannie na sytuacja wydaje siê byæ niemo¿liwa. Biuskiem odziedziczonym po PRL-u jest wy- zmieniaj¹cych siê przepisów), zatrudnienie rokratyczny gorset tak siê rozrós³, ¿e prawnoszenie przez pracowników z pracy jakiegokolwiek pracownika wi¹¿e siê dopodobieñstwo powrotu do przesz³o„wszystkiego co wiêksze ni¿ wesz”. Ten z kosztami, porównywalnymi z kosztami œci, czyli ustawodawstwa gospodarczego
podzia³ na pracodawców i pracobior- zatrudnienia w administracji publicznej do- z pocz¹tku transformacji ustrojowej
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w Polsce, wydaje siê, ¿e jest tak samo realne, jak to, ¿e nasza reprezentacja pi³karska
zdobêdzie na tegorocznym mundialu z³oty
medal, a na który – jak wiemy – w ogóle
siê nie zakwalifikowa³a…
Wspó³czesne zabobony
Przedsiêbiorcy to cisi bohaterowie naszego kraju. W wiêkszoœci ludzie o których pró¿no szukaæ informacji na pierwszych stronach gazet codziennych. Fakty
jakimi jesteœmy karmieni na temat ludzi
przedsiêbiorczych, w³aœcicieli prywatnych
firm i zak³adów to nic innego jak sto kolejnych wspó³czesnych zabobonów.
Prawda jest zgo³a inna…
Czy kiedykolwiek byliœmy œwiadkami,
aby przedsiêbiorcy palili opony przed
budynkiem URM-u, wdali siê w bitwê
uliczn¹ z policj¹, albo zablokowali na ca³y
dzieñ centrum stolicy protestuj¹c przeciw
odebraniu im jakichkolwiek przywilejów?
Wreszcie, czy mamy w pamiêci sytuacjê,
aby grupa biznesmenów porzuci³a na trzy
tygodnie swoje firmy i rozbi³a miasteczko namiotowe pod sejmem?
Wydaje siê, ¿e ¿yjemy w czasach, gdy
przedsiêbiorczoœæ otaczaj¹ pewne mity,
a wszechobecne s¹ sofizmaty. Przedsiêbiorcy nie mog¹ sobie pozwoliæ na wypady do Warszawy, czy na strajki, gdy¿
ich nieobecnoœæ odbi³aby siê negatywnie
na kondycji ich firm.
Jeœli sol¹ pi³ki no¿nej s¹ bramki, to sol¹
gospodarki s¹ przedsiêbiorcy. Cechuje ich
odwaga, pracowitoœæ, chêæ zysku i kreatywnoœæ. W Polsce musi towarzyszyæ temu
niesamowity upór, gdy¿ przedsiêbiorcy
w naszym kraju nie tylko nie s¹ rozpieszczani, ale wrêcz dyskryminowani.
Niestety, przedsiêbiorcy s¹ bohaterami, o których siê nie pamiêta. To oni
tworz¹ realne bogactwo naszego narodu, s¹ si³¹ napêdow¹ rozwoju gospodarczego, kwintesencj¹ mo¿liwoœci, jakie daje
cz³owiekowi gospodarka wolnorynkowa. To oni zmieniaj¹ œwiat, a nie centralni
planiœci z Warszawy lub z Brukseli. To oni
tworz¹ realne miejsca pracy; to oni daj¹
radoœæ i satysfakcjê konsumentom.
Unijne planowanie
Coraz wiêcej dziœ mówi siê na temat mo¿liwoœci, jakie daje m³odym ludziom Unia
Europejska i fundusze unijne. Dziêki
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mo¿liwoœci pozyskania
funduszy na dzia³alnoœæ,
wielu m³odych ludzi decyduje siê na spróbowanie si³ w biznesie. Czy jednak ta droga jest s³uszna?
Sk¹d
urzêdnicy
wiedz¹, wed³ug jakich
kryteriów mog¹ oceniæ,
które projekty s¹ dobre,
a które z³e; co przyniesie
zyski, a co straty? Nie
maj¹ takich narzêdzi, nie
maj¹ te¿ mo¿liwoœci „wyczucia” rynku, gdy¿ sami
w zdecydowanej wiêkszoœci nigdy nie prowa- Czy do¿yjemy czasów, w których przedsiêbiorcy bêd¹
dzili biznesu. Wydawaæ nie bêd¹ blokowani przez pañstwo i biurokracjê?
cudze pieni¹dze, wspieraæ okreœlone ga³êzie gospodarki, czêsto
ze wzglêdów politycznych, a nie ekonoPerspektywy na przysz³oœæ
micznych, to nie tylko nic innego, jak cenCyryl Parkinson napisa³ swego czasu
tralne planowanie doskonale znane z po- o nauce, któr¹ nazwa³ komitetologi¹. Na
przedniej epoki. To równie¿ nieuczciwa czym owa nauka polega? Pierwsza i najkonkurencja wobec tych firm, które z po- bardziej podstawowa zasada tej nauki to
mocy unijnej nie korzystaj¹.
ta, ¿e komitet jest w swej istocie czymœ
Wed³ug amerykañskiego ekonomisty raczej organicznym, ni¿ mechanicznym:
George’a Gildera, przedsiêbiorcy s¹ jedn¹ nie jest on budowl¹, lecz roœlin¹. Zapuszz najbardziej niedocenionych i niezrozu- cza korzenie i roœnie, kwitnie, przekwita
mia³ych grup spo³ecznych. Wed³ug nie- i wiêdnie, rozrzucaj¹c ziarno, z którego
go s¹ oni wizjonerami obdarzonymi prak- kolejno wykie³kuj¹ inne komitety. Taka jest
tycznymi instynktami, dziêki czemu natura biurokracji. W Polsce warunki jej
w swojej dzia³alnoœci musz¹ ³¹czyæ pier- rozwoju s¹ wrêcz optymalne.
wiastek ekonomiczny z duchem chrzeœciCzy podobne warunki rozwoju maj¹
jañskim, gdy¿ ka¿dy przedsiêbiorca s³u- polscy przedsiêbiorcy i ich firmy? Œmiem
¿y ludziom. Amerykañski ksi¹dz Robert w¹tpiæ! Tym wiêkszy szacunek i podziw
Sirico, znany propagator wolnej gospo- powinniœmy dziœ ¿ywiæ wobec ludzi,
darki, idzie nawet dalej. W swojej ksi¹¿ce którzy w tych ciê¿kich czy wrêcz anorReligia, wolnoœæ przedsiêbiorczoœæ pisze wprost: malnych warunkach, podejmuj¹ siê dzia„Przedsiêbiorczoœæ to powo³anie, po- ³alnoœci gospodarczej, tworz¹ bogactwo
dobnie jak kap³añstwo czy zawód na- naszego narodu i generuj¹ wzrost gouczyciela”. W filmie „Powo³anie przed- spodarczy.
siêbiorcy”, wyprodukowanym przez
Czy do¿yjemy czasów, w których
amerykañski Acton Institute, pokazane s¹ przedsiêbiorcy bêd¹ zapuszczaæ korzenie
historie kilku przedsiêbiorców z odleg³ych i kwitn¹æ jak obecnie kwitnie biurokrazak¹tków œwiata dzia³aj¹cych w ró¿nych cja, czy z dzisiejszych firm wykie³kuj¹ inne
warunkach. Wspólnym pierwiastkiem firmy, czy te¿ bêdziemy brn¹æ w odwrot³¹cz¹cym ka¿d¹ profesjê niezale¿nie od nym kierunku, nie sposób jest przewimiejsca na ziemi, jest s³u¿ba ludziom.
dzieæ. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e tak siê
Przedsiêbiorca zatem s³u¿y. Jeœli zaœ stanie. Przede wszystkim zaœ trzeba wci¹¿
przestaje s³u¿yæ, a zaczyna oszukiwaæ i walczyæ o roœlinê – prywatny biznes – i j¹
okradaæ, rynek szybko go wyklucza. Biz- pielêgnowaæ; bez tej roœliny ¿adna nornesmen, który oszukuje, d³ugo nie bêdzie malna gospodarka i spo³eczeñstwo funkbiznesmenem, gdy¿ rynek bardzo szyb- cjonowaæ po prostu nie mog¹.
ko weryfikuje oszustów.
Pawe³ Tobo³a-Pertkiewicz
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IDEE
O szkodliwoœci monopoli
Wed³ug S³ownika jêzyka polskiego PWN, monopol to „wy³¹czne prawo do produkcji czegoœ lub handlu czymœ, przys³uguj¹ce
grupie lub pañstwu...”. To oczywiœcie tylko czêœæ s³ownikowej definicji, niemniej w sporym zakresie oddaje ona sens tego
pojêcia w odniesieniu do gospodarki.

Pawe³ Szt¹berek

Polakom, którzy doœwiadczyli ustroju

socjalistycznego w czasach PRL-u, o szkodliwoœci monopoli nie powinno siê raczej mówiæ. Wszystko powinno byæ jasne. Komuniœci przez ponad 40 lat zaw³aszczyli tak olbrzymie obszary w³adzy,
któr¹ powinni rozporz¹dzaæ sami obywatele, ¿e zmonopolizowali bez ma³a
ka¿d¹ dziedzinê ¿ycia. A w ka¿dym razie
legalny ¿ywot tych dziedzin. W³adza posiada³a monopol na politykê, na gospodarkê, na informacjê. Próbowano równie¿ zmonopolizowaæ religiê i stworzyæ
nowy koœció³: wyznawców Marksa i Lenina, ale do koñca siê to nie uda³o.
Okres PRL-u to równie¿ czas nieustannego przeciwstawiania siê wszelkim monopolom stworzonym przez komunistów. Jak wspomnia³em wczeœniej, w³adza zmonopolizowa³a legalny ¿ywot
poszczególnych dziedzin ¿ycia, co nie znaczy, ¿e odnosi³a na tym polu 100-procentowy sukces. ¯ycie toczy³o siê bowiem
– mówi¹c w uproszczeniu – w podziemiu. Na monopol polityczny czêœæ obywateli odpowiada³a zak³adaniem w³asnych organizacji, co prawda nielegalnych,
ale czêsto skutecznie podkopuj¹cych podstawy monopolu, a w ka¿dym razie
budz¹cych pewien pop³och w aparacie
w³adzy. W odpowiedzi na monopol
w sferze gospodarczej, wielu obywateli
tworzy³o tzw. czarny rynek, na którym
mo¿na by³o wyprodukowaæ i kupiæ to,
czego nie by³o w sklepach. Wreszcie, skutkiem monopolu w dziedzinie informacji,
by³o powstanie tzw. drugiego obiegu wydawniczego, gdzie mo¿na by³o przeczytaæ b¹dŸ pos³uchaæ o rzeczach, o których
legalne media nie informowa³y.
Zatrzymuj¹c siê przy gospodarce stwierdziæ nale¿y, ¿e monopole przynosz¹ najwiêcej korzyœci jedynie tym, którzy nimi
zarz¹dzaj¹: s¹ natomiast niekorzystne dla
konsumentów. Mimo u³omnoœci ustroju
pod rz¹dami którego Polska obecnie siê
znajduje, Polacy zdo³ali siê ju¿ chyba przekonaæ, ¿e konkurencja, wybór, ró¿norod-

noœæ s¹ wartoœciami niezaprzeczalnymi. Widaæ to na co
dzieñ choæby na przyk³adzie
ró¿norodnoœci sieci handlowych, do których Polacy bardzo chêtnie „pielgrzymuj¹” w
poszukiwaniu konkurencyjnych cen. Gdyby w jakimœ
mieœcie znajdowa³ siê tylko
jeden supermarket czy ma³y
sklep, w³aœciciel nie musia³by
siê liczyæ z konkurencj¹ i na- Stwierdziæ nale¿y, ¿e monopole przynosz¹ najwiêrzuca³by wysokie ceny. By³- cej korzyœci jedynie tym, którzy nimi zarz¹dzaj¹,
by monopolist¹ i z prawa natomiast s¹ niekorzystne dla konsumentów.
monopolisty zapewne by korzysta³. Tymczasem dziœ, nawet w niewiel- co powinno byæ traktowane jako dziakich wsiach spotkaæ mo¿na przynajmniej ³anie na rzecz ¿ywotnych interesów napo dwa sklepy.
rodowych. Przyczyni³oby siê to nie tylW³adza, która podkopuje podstawy wol- ko do zwiêkszenia energetycznego beznej gospodarki poprzez sprzyjanie mono- pieczeñstwa kraju, ale tak¿e wp³ynê³opolom, nie dzia³a w interesie obywateli by korzystnie na nasz¹ gospodarkê pop³ac¹cych na ni¹ podatki. Jeœli w ponad przez obni¿enie cen tego surowca. Tañ200 dziedzinach gospodarki wci¹¿ obo- szy gaz oznacza³by wiêksze oszczêdnowi¹zuj¹ koncesje, oznacza to, ¿e to urzêd- œci dla zwyk³ych obywateli, ale tak¿e
nicy decyduj¹ o tym, czy dany cz³owiek obni¿enie kosztów produkcji w tych
bêdzie móg³ funkcjonowaæ w okreœlonej dzia³ach gospodarki, w których gaz stadziedzinie biznesu. Nie musi to oczywi- nowi g³ówny noœnik energii.
œcie oznaczaæ od razu, ¿e w tej dziedzinie W³adza polityczna winna staæ na stra¿y
zrodzi siê monopol, jednak pozbawienie wolnoœci i sprawiedliwoœci. Umowa gakogoœ prawa prowadzenia dzia³alnoœci go- zowa miêdzy Polsk¹ a Rosj¹ nie realizuspodarczej w pewnym obszarze przyczy- je tych powinnoœci w³adzy wzglêdem
nia siê do zubo¿enia rynku i do ogranicze- w³asnych obywateli, zw³aszcza ¿e kosznia konsumentom potencjalnej mo¿liwo- ta jakie wzi¹æ by mia³o na siebie pañœci wyboru.
stwo polskie, czyli de facto obywatele,
Kwestia szkodliwoœci monopolu od¿y- w zwi¹zku z realizacj¹ tej umowy, nie
wa w³aœnie w zwi¹zku z wisz¹c¹ nad na- znajduj¹ – wed³ug wielu analiz – uzaszym krajem umow¹ na dostawy gazu sadnienia ekonomicznego. Jakie pobudpomiêdzy Polsk¹ a Rosj¹. Podnosz¹ siê ki kieruj¹ rz¹dem Donalda Tuska, ¿e gos³uszne g³osy, ¿e w³adza pañstwowa, tów jest wyst¹piæ przeciwko w³asnym
zamiast preferowaæ jednego dostawcê, obywatelom i skazaæ ich na kilkadziesi¹t
który z góry stanie siê monopolist¹, po- lat ponoszenia kosztów dzisiejszej decywinna przede wszystkim zadbaæ o to, by zji? Dlaczego Donald Tusk, przedstawiaobywatelom-konsumentom stworzyæ j¹cy siê niegdyœ jako zwolennik wolnej
mo¿liwoœæ wyboru. Chodzi w tym gospodarki, a zatem przeciwnik monoprzypadku o to, by gaz p³yn¹³ do Polski poli, teraz, jednym podpisem, chce siê
z ró¿nych kierunków oraz o to, by roz- przyczyniæ do powstania monopolu, któpocz¹æ powa¿ne przygotowania do wy- ry mo¿e na d³ugo przes¹dziæ o losach
dobywania w³asnego gazu ³upkowego, Polski i Polaków?
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IDEE {
VAT nie jest zwyk³ym podatkiem
Dokoñczenie ze str. 1.
Tak siê niestety z³o¿y³o, ¿e nasi czytelnicy zazwyczaj nie znajduj¹ siê w gronie decydentów. Dlatego te¿, o ile kwestia podniesienia podatków przyci¹ga
wiele uwagi, nie ma w niej miejsca na
przedyskutowanie innej opcji, ni¿ wprowadzenie podatku od wartoœci dodanej,
czyli po prostu VAT-u. Zewsz¹d s³ychaæ
g³osy, i¿ powo³ana przez prezydenta
Obamê miêdzypartyjna komisja do spraw
odpowiedzialnoœci w polityce fiskalnej
i reformy tej¿e, zaleci wprowadzenie
VAT-u jako g³ównego Ÿród³a nowych
przychodów bud¿etowych w ka¿dym
z zaproponowanych przez siebie zestawów rekomendacji.
VAT to wyj¹tkowo zdradliwy i szkodliwy podatek, którego g³ównym zadaniem jest dostarczenie œrodków umo¿liwiaj¹cych lawinowy rozrost rz¹dowej
biurokracji. Nie sposób tego jednak poj¹æ, bez dok³adnego zbadania mechanizmów jego dzia³ania. W tym bowiem
przypadku diabe³, dos³ownie, tkwi
w szczegó³ach.
Teoretycznie, VAT naliczany jest od
„wartoœci dodanej” na ka¿dym etapie produkcji towarów i us³ug nabywanych przez
konsumentów. Ostatecznie jednak, p³ac¹
go w³aœnie oni. Wiêkszoœæ rz¹dów przyjê³a do jego pobierania metodê „faktur
kredytowych”, i zapewne Stany Zjednoczone uczyni¹ to samo. Zak³ada ona pobór podatku w sposób automatyczny.
Oznacza to, ¿e na ka¿dym etapie produkcji, podatnik winien jest pañstwu ca³¹ kwotê podatku, a odliczyæ go sobie mo¿e tylko wówczas, jeœli przedstawi faktury od
swoich dostawców. Dla przyk³adu, klient
nabywaj¹cy za 88 dolarów produkt od
hurtownika, musi zap³aciæ pañstwu pe³ne
10 dolarów podatku, a zwrot nadp³aty
otrzyma dopiero wtedy, kiedy przedstawi
fakturê dowodz¹c¹, ¿e swoich 8 dolarów
zap³aci³ te¿ hurtownik.
Michael Schuyler, ekonomista z Institute for Research on the Economics of
Taxation, zwraca uwagê, ¿e zaprezentowana wy¿ej metoda ma dodatkowo tê
cechê, ¿e jest niejako „samowystarczalna”,
innymi s³owy – sama siê „dopilnowuje”.
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Skupmy siê bowiem na transakcji, jaka
zachodzi miêdzy wytwórc¹ towaru a hurtownikiem. Oto co pisze Schuyler: „Za³ó¿my, ¿e producent chce zani¿yæ cenê
sprzeda¿y swojego towaru, celem zap³acenia mniejszego podatku. Czy w takiej
sytuacji hurtownik-odbiorca zgodzi siê na
umieszczenie na fakturze mniejszej, zafa³szowanej kwoty? Otó¿ nie, poniewa¿ zysk
producenta oznacza w tym przypadku
jego w³asn¹ stratê”.
Co ostatecznie powoduje, ¿e pojawia siê silna zachêta do donoszenia przez
przedsiêbiorców w³adzom na swoich
dostawców.
VAT to równie¿ wymarzony podatek
ka¿dego centralnego planisty. Z punktu
widzenia pañstwa, jest on równie¿ niemal
doskona³y. Dotyka on ka¿dego etapu procesu produkcji i ka¿dego rodzaju us³ug,
od budowy domów, do modelowania
fryzur; pozwala te¿ rz¹dowi na pe³n¹ kontrolê – z powodu obowi¹zkowego wystawiania faktur – dos³ownie ka¿dej transakcji kupna czy sprzeda¿y. Zebrane w ten
sposób informacje o, powiedzmy, emisji
dwutlenku wêgla i kontroli tej¿e, czy innych aspektach dzia³alnoœci gospodarczej,
mog¹ byæ nieocenione tak¿e dla politycznych przyjació³ w³adzy, takich jak firmy
pañstwowe, i stanowiæ dla nich doskonale
u¿yteczne bazy danych.
Poza tym wszystkim jednak, VAT stanie siê maszyn¹ do generowania przychodów, nieporównywaln¹ z jak¹kolwiek
inn¹ form¹ opodatkowania. Po pierwsze, gwarantuje on, ¿e okreœlony procent
od wartoœci wszystkich towarów i us³ug
wytwarzanych i œwiadczonych w gospodarce narodowej, idzie do kieszeni pañstwa. Nic wszak przed nim nie ujdzie.
Równie¿ dlatego, ¿e bêd¹c na³o¿onym na
tak szeroki wycinek ¿ycia gospodarczego, nawet przy najmniejszej podwy¿ce
stawki gwarantuje on du¿y wzrost dochodów z tego tytu³u. Choæ teoretycznie
powy¿sze twierdzenie sprawdza siê tak¿e w przypadku podatku od sprzeda¿y
detalicznej, wielowarstwowy mechanizm
egzekwowania VAT sprawia, ¿e jest on
niemal niemo¿liwy do unikniêcia. Nale¿y
bowiem pamiêtaæ, ¿e podatek ten, jako

nak³adany na producentów i odbiorców
na ka¿dym etapie produkcji w pe³nym
wymiarze, oznacza, ¿e chc¹c dojœæ do
egzekucji wy³¹cznie nale¿nej od nich kwoty, wszyscy musz¹ przedstawiaæ faktury
od swoich dostawców. Kiedy dany produkt przechodzi kolejne stadia swego
powstawania, na ka¿dym z nich pojawia
siê koniecznoœæ zbierania faktur zarówno od kupuj¹cych, jak i sprzedaj¹cych.
W ten sposób ka¿da firma staje siê nieodp³atnym agentem rz¹du, który z kolei
niewielkim kosztem zyskuje mo¿liwoœæ
œledzenia obrotu pieniê¿nego.
Pod drugie, stanowi¹c kolejn¹ dolegliwoœæ dla podatników i zarazem kolejn¹ wisienkê na pañstwowym torcie,
podatek ten jest zazwyczaj ukryty przed
oczami ostatecznego nabywcy i konsumenta. W odró¿nieniu od podatku od
sprzeda¿y detalicznej, VAT jest bowiem
ukryty w cenie produktu. W ten sposób,
konsumenci nie s¹ bezpoœrednio konfrontowani z faktem, ¿e w ogóle go
p³ac¹, co pozwala na ³atwe podnoszenie jego stawki z jednej strony, oraz maskowanie rzeczywistych kosztów jakie
ponosimy na rzecz w³adzy z drugiej. Jeœli
bowiem zamierzamy zredukowaæ rozmiary rz¹du, obywatele musz¹ najpierw
na w³asnej skórze odczuæ jak wielkim
jest on dla nich ciê¿arem. Warunkiem
tego zaœ jest, by uœwiadomili sobie, ile
podatków pobiera od nich pañstwo.
Tymczasem nie ma drugiej tak dobrze
ukrytej przed oczami spo³eczeñstwa
daniny, jak¹ jest VAT.
Dochodzimy zatem oto do konkluzji, i¿ VAT nie jest zwyk³ym podatkiem.
Jest fundamentalnym zagro¿eniem dla
wolnoœci i wolnego spo³eczeñstwa.
A poniewa¿, zwa¿ywszy na skalê korzyœci,
jakie przynosi on pañstwu, która jest po
prostu olbrzymia, bêdzie on praktycznie
niemo¿liwy do zniesienia, bardzo prawdopodobnym jest, ¿e od kolejnego rozrostu panuj¹cego nad nami lewiatana nie
ma ju¿ odwrotu.
Artyku³ ukaza³ siê we wrzeœniowym
(2010) numerze magazynu „The Freeman”.
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1
Dokoñczenie ze str. 1.
Fundacji PAFERE, Jan Kubañ – cz³onek Rady Programowej PAFERE, w³aœciciel i za³o¿yciel firmy komputerowej
QBS (www.qbs.com.pl ) oraz Harold Kreamer, amerykañski inwestor mieszkaj¹cy
na S³owacji. Krzysztof Zawitkowski
w swoim wyst¹pieniu przybli¿y³ studentom praktykê funkcjonowania przedsiêbiorcy w gospodarce wolnorynkowej,
z naciskiem na aspekt planowania biznesowego. Z kolei p. Kubañ zaprezentowa³ praktyczny wyraz swojej teorii fizyki ¿ycia w gospodarce. Realia tworzenia i rozwijania nowego biznesu przedstawi³ Harold Kraemer.
Oprócz edukacji w jêzyku angielskim,
obóz to tak¿e wypoczynek. W ci¹gu tygodnia spêdzonego w Sulejowie studenci mieli szansê poznaæ przyjació³ z innych

6

4

krajów i podszkoliæ angielski podczas
debat i prezentacji swoich pomys³ów na
biznes, a tak¿e wieczorów spêdzonych
przy ogniskach. Wielu ze studentów, pod
wra¿eniem tegorocznej edycji obozu, planuje podjêcie wolnoœciowej inicjatywy
w swoich krajach. – Pierwszy raz doœwiadczy³am tak niezwyk³ej intelektualnej przygody. W Albanii nie mamy szans
na udzia³ w podobnym projekcie. Na
obozie PAFERE zdoby³am niepowtarzaln¹ wiedzê i pozna³am wspania³ych ludzi. Bardzo chcia³abym zorganizowaæ Liberty Camp w Albanii – mówi Jonida
Ndreu, studentka z Tirany.
Tegoroczny obóz PAFERE Liberty
Camp to na pewno nie ostatnia tego typu
inicjatywa, organizowana przez nasz¹ Fundacjê. Zatem do zobaczenia za rok na III
Liberty Campie!

7

5
1. Veronika Ivashkevich z Bia³orusi
z pami¹tkowym dyplomem.
2. Pami¹tkowe zdjêcie uczestników
z Andym Eyschenem, wyk³adowc¹.
3. Po zajêciach codziennie by³o ognisko, a przy nim rozmowy i dyskusje
do bia³ego rana.
4. Pami¹tkowe zdjêcie W³ocha Marco
Calderoniego z g³ównymi organizatorami: Konradem Rajc¹ (PAFERE)
i Glennem Cripem (LLI).
5. Krzysztof Zawitkowski z PAFERE mia³ wyk³ad na temat
wagi biznesplanu.
6. Studenci w grupach przygotowywali biznesplany „za³o¿onych” przez siebie firm.
Swój binesplan przedstawiali jury.
7. Jurorami byli wyk³adowcy
i goœcie honorowi Liberty
campu.
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Cz³owiek przysz³oœci¹ kapitalizmu
Afirmacja podstawowych za³o¿eñ kapitalizmu (efektywnoœæ, wzrost gospodarczy, rozwój, gospodarnoœæ, rentownoœæ czy zysk1) jest we wspó³czesnym œwiecie bardzo czêsto demonizowana.
Pawe³ Siek

Powy¿sze wartoœci ukazywane s¹ jako cel

¿ycia ludzi czy istnienia przedsiêbiorstw. W
tej wizji egzystencja poszczególnych osób
o tyle jest uzasadniona, o ile uczestniczy w
realizacji wymienionych wartoœci. Cz³owiek
– osoba jest elementem tego systemu tylko w perspektywie bycia klientem b¹dŸ
wytwórc¹ danego produktu. Elementarna zaœ definicja kapitalizmu mówi, i¿ jest
to „ustrój oparty na pieni¹dzu i bogactwie”2, w ¿adnej zaœ mierze nie neguje
wartoœci i godnoœci osoby ludzkiej. Kapitalizm jest wiêc s p o s o b e m nie zaœ p
o d s t a w ¹ i c e l e m bytowania
cz³owieka. Termin „kapitalizm” ju¿ na
progu XX wieku okreœli³ M. Weber. „W
ka¿dym razie kapitalizm jest d¹¿eniem do
z y s k u w sposób trwa³y, racjonalnie
kapitalistyczny: do ci¹gle nowych zysków,
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do r e n t o w n o œ c i”3. Zysk i rentownoœæ stanowi¹ podstawow¹ zasadê ¿ycia
spo³eczno-ekonomicznego. W polskiej
myœli filozoficznej znacz¹c¹ rolê odegra³
filozof i etyk T. Kotarbiñski. Wed³ug niego funkcjonowanie osoby powinno s³u¿yæ przede wszystkim godziwym celom,
okreœlonych przy pomocy rozumu4. Rozum jest Ÿród³em zasady, gdy cz³owiek
„pragnie naprawdê byæ cz³owiekiem”5.
Cytuj¹c tego filozofa mo¿emy ju¿ na wstêpie rozwa¿añ zauwa¿yæ, i¿ centralnym
punktem powinien jawiæ siê cz³owiek –
osoba. Elementarn¹ zasad¹ przyœwiecaj¹c¹
podejmowaniu dzia³ania, równie¿ na niwie ekonomicznej, ma byæ wiêc osoba. To
ona stanowi punkt wyjœcia, jak i centrum
jakichkolwiek rozwa¿añ teoretycznych oraz
podejmowanych dzia³añ ekonomicznych.
Rozwój kapitalizmu na prze³omie XIX i XX w.
nie daje ¿adnych
podstaw do nakreœlenia negatywnej oceny. Czy zysk
b¹dŸ podniesienie
poziomu ¿ycia jest
zjawiskiem negatywnym? Bogacenie siê, prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej staje
siê wed³ug niektórych zjawiskiem
z³ym, gdy¿ prowadzi do dehumanizacji ¿ycia spo³ecznego6. Czy postawa ta jest jednak
zgodna z rzeczywistoœci¹? W œwiecie
dzia³añ ludzkich
nie jest mo¿liwe
oddzielenie dzia³ania od moralnoœci
osoby czy spo³eczeñstwa. Proces

tworzenia wartoœci ekonomicznych nie
mo¿e odbywaæ siê w pró¿ni etycznej.
Cz³owiek, „bêd¹c cz³owiekiem”, dzia³a
nie tyle drog¹ w³asnej natury lecz podejmuje decyzje z uwzglêdnieniem wyznawanych wartoœci. Rozwój ekonomiczny,
jak te¿ cywilizacyjny, powodowany jest
dziêki obecnoœci wartoœci wy¿szych w
¿yciu jednostek. Tylko osoba ludzka, wraz
z ca³¹ jej ró¿norodnoœci¹, dokonuje realizacji rozwoju gospodarczego, zysku czy
efektywnoœci poprzez w³asn¹ pracê.
Jednym z elementów œrodowiska
¿ycia s¹ czynniki ekonomiczne. Nie stanowi¹ one jednak podstawy dla kultury
wy¿szej (tj. wartoœci moralnych czy etycznych). Istotnym zaœ elementem kultury nie
jest „to co widzialne i namacalne, przedmioty stworzone przez cz³owieka, ale
wspólne dla grupy pojmowanie i interpretowanie œwiata”7. Podstawowe za³o¿enia danej kultury kreuj¹ te¿ realizacj¹
dzia³alnoœci gospodarczej. Wspomniane
wy¿ej za³o¿enia kapitalizmu stanowi¹
drogê dla rozwoju globalnej spo³ecznoœci. Rozbudzanie poczucia przynale¿noœci i wspó³odpowiedzialnoœci za przedsiêbiorstwo jest drog¹, na której pracownik nie tylko wykonuje swoje cele (utrzymanie zatrudnienia czy poczucie stabilizacji) lecz ma œwiadomoœæ uczestnictwa
w jego tworzeniu. A. Russell-Hochschild
wskaza³a na istotn¹ rolê, jak¹ odgrywa
filozofia kapitalistyczna. Nie jest ona jedynie sposobem prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej lecz wkracza w ¿ycie
osoby ludzkiej. „(...) kapitalizm okaza³ siê
tym, czym jest w istocie: nie tylko ustrojem gospodarczym, ale równie¿ kultur¹”8.
Pracownicy, po odbyciu kosztownych
szkoleñ oraz przy w³aœciwej polityce firmy, coraz g³êbiej uto¿samiaj¹ siê z firm¹,
w której pracuj¹9.
Na podstawie zaprezentowanego
powy¿ej przyk³adu trudno nakreœliæ globaln¹ cechê kapitalizmu. Niedawne wydarzenia w gospodarce œwiatowej, kryzys jaki dotkn¹³ jeden z wiêkszych ryn-
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ków, mo¿e byæ argumentem przeciwko
filozofii kapitalistycznej. Chêæ zysku, nieuczciwoœæ czy korupcja istniej¹ jednak
niezale¿nie od „obowi¹zuj¹cego” systemu gospodarczego. Kapitalizm czy socjalizm nie s¹ w tym odosobnione. Powstaje jednak pytanie o uwarunkowania
negatywnych zjawisk. „Cz³owiek – jak
pisa³ R. Ingarden – (...) wytwarza sobie
pewn¹ zupe³nie now¹ rzeczywistoœæ lub,
jakby mo¿e ktoœ chcia³ powiedzieæ, quasi-rzeczywistoœæ” 10. Rzeczywistoœæ ta
ugruntowana jest na sferze duchowej, której „produktem” jest kultura.
W historii myœli ludzkiej poczesne
miejsce zajmuje filozofia wraz z w³asnym
zastanowieniem siê nad dzia³aniem cz³owieka – etyk¹. To ju¿ Arystoteles wskaza³, i¿ postêpowanie cz³owieka jest uwarunkowane jego natur¹. Mo¿e dokonywaæ on wyborów dobrych b¹dŸ z³ych
na podstawie w³asnego os¹du. „A przyczyn¹ postêpowania szlachetnego i z³ego
jest postanowienie i chcenie, i wszystko,
co ma zwi¹zek z rozumem”11. Wszelkie
wiêc wybory p³yn¹ z woli osoby, która
ich dokonuje. Równie¿ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej jest dzia³aniem osoby. To w³aœnie osoba realizuje za³o¿enia
w oparciu o indywidualnie przyjêt¹ hierarchiê wartoœci. M. Œroda przedstawi³a
wyniki badañ przeprowadzonych w jednej z polskich szkó³ biznesu na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych. „Ponad po³owa
ankietowanych uwa¿a³a, ¿e firma jako
jednostka ekonomiczna nie powinna siê
kierowaæ innymi celami ni¿ ekonomiczne, czyli ¿e nie jest obowi¹zkiem jej kierownictwa zajmowanie siê takimi sprawami, jak np. zabezpieczenie socjalne pracowników, dbanie o œrodowisko naturalne, odpowiedzialnoœæ spo³eczna”12. Pojêcia z zakresu etyki nie maj¹ racji bytu
wobec takich postaw jak ukazane przez
M. Œrodê. Czy wiêc uzasadnione jest
stwierdzenie, i¿ kapitalizm jest z³em? ¯e
jedynym œrodkiem do zapewnienia
„szczêœliwoœci ca³ego rodzaju ludzkiego”
jest socjalizm? Kapitalizm nie mo¿e byæ
oceniany jedynie poprzez negatywne zjawiska.
W odró¿nieniu od socjalizmu czy komunizmu kapitalizm jest jedynym systemem ekonomicznym w którym osoba
ludzka ma mo¿liwoœæ kreacji rzeczywi-

stoœci w której istnieje.
Istnienie jednak zewnêtrznych zobowi¹zañ nie daje wystarczaj¹cego imperatywu dla podejmowania etycznego prowadzenia dzia³alnoœci. Prawa pañstwowe, respektowanie norm, przestrzeganie
wartoœci i norm nie jest wystarczaj¹ce.
Pierwotnie handel by³ mo¿liwy dziêki niepisanym zasadom akceptowanym przez
obie strony 13. Równie¿ wspó³czeœnie
warunkiem sine qua non jest jak najlepsza
doskona³oœæ moralna ka¿dego z graczy
wolnego rynku. Firma nie mo¿e byæ odpowiedzialna za dany czyn. Ka¿de dzia³anie jest podejmowane przez osoby, niezale¿nie od pe³nionych funkcji. Osoba
widzi w istniej¹cych prawach nie tyle
ograniczenie wolnoœci lecz drogê na której dokonuje siê wspó³istnienie z innymi
cz³onkami spo³ecznoœci14. Cz³owiek jest
istot¹ która potrzebuje innych do pe³nego bycia cz³owiekiem. Uwarunkowanie
etyczne domaga siê wiêc dojrza³oœci osoby ludzkiej. Z jednej strony poziom rozwoju moralnego i uznawany system moralny z drugiej zaœ etyczne dzia³ania firmy s¹ podstaw¹ dla jej funkcjonowania.
Kodeksy etyczne, szkolenia czy polityka
prospo³eczna pozostan¹ pustym frazesem, jeœli nie s¹ ugruntowane w konkretnej osobie-pracowniku.
Z³o, jakie niesie wed³ug niektórych
oponentów, kapitalizm nie jest z³em realnym. Brak ugruntowanych wartoœci uniwersalnych stanowi¹ zagro¿enie dla przysz³oœci kapitalizmu. ¯aden z jego celów,
nakreœlonych ju¿ na wstêpie, nie jest z³y z
samej swej definicji. Dopiero „czynnik
ludzki” powoduje ich zniekszta³cenie.
Z³o jakie zosta³o pope³nione w historii
by³o dokonywane przez jednostki. Podobnie jak i wszelkie dobro jest spraw¹
ludzkiego dzia³ania. Zmys³ spo³eczny,
jakim charakteryzuje siê kapitalizm, jest
integraln¹ cech¹ cz³owieka. R. Ingarden
nakreœli³ ów zmys³: „Jest jednak czymœ
specyficznie ludzkim dzia³aæ wy³¹cznie dla
cudzego dobra czy szczêœcia i w wypadkach wyj¹tkowych oddaæ swe ¿ycie dla
uratowania cudzego ¿ycia, czasem kogoœ
nawet zupe³nie obcego”15. Mo¿emy wiêc
postawiæ pytanie o przysz³oœæ kapitalizmu.
Czy jest on drog¹ rozwoju spo³ecznego
i mo¿liwoœci¹ realizacji natury cz³owieka? OdpowiedŸ jest twierdz¹ca, o ile cz³o-

wiek bêdzie realizowaæ te cele z uwzglêdnieniem wartoœci nadrzêdnej, jak¹ jest
godnoœæ cz³owieka – osoby, gdy¿ ma on
wartoœæ bezwzglêdn¹16.
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Podatki
Przedstawiamy drugi odcinek klasycznego eseju Frederica Bastiata Co widaæ i czego nie widaæ.
Kolejna czêœæ w nastêpnym numerze.

C

zy nigdy nie s³yszeliœcie takich s³ów: Poczciwcowi, to czyni to w zamian za zniewagi, to tak jakby da³ te pieni¹dze
„Podatki to najlepsze poœrednictwo pra- zbo¿e czy pracê. Koñcowy rezultat jest z³odziejowi. Nie ma sensu mówiæ, ¿e wycy; to ¿yciodajna rosa. Spójrzcie, ilu ro- taki: Jakub Poczciwiec traci piêæ franków. daj¹c piêæ franków, urzêdnik przyczynia
dzinom daj¹ utrzymanie, i rozwa¿cie, jaki
Jest prawd¹, ¿e czêsto, a nawet bar- siê do stworzenia w kraju nowego miejwp³yw maj¹ na gospodarkê – wprost dzo czêsto, urzêdnik wyœwiadcza Jaku- sca pracy; tak samo zrobi³by z³odziej, tak
nieskoñczony, to Ÿród³o ¿ycia”?
bowi Poczciwcowi jak¹œ us³ugê o tej sa- samo zrobi³by Jakub Poczciwiec, gdyby
Aby obaliæ tê doktrynê, jestem zmu- mej wartoœci. W takiej sytuacji ¿adna ze na swojej drodze nie spotka³ paso¿yta,
szony raz jeszcze przeprowadziæ podob- stron nie ponosi straty, mamy do czynie- niewa¿ne czy dzia³aj¹cego nielegalnie, czy
ne do wczeœniejszego rozumowanie. nia tylko z wymian¹. Moja argumentacja zgodnie z prawem.
Wiem dobrze, ¿e argumenty ekonomicz- w ¿adnej mierze nie dotyczy us³ug po¿yNauczmy siê zatem os¹dzaæ rzeczy
ne nie s¹ a¿ tak zabawne, by mo¿na by³o tecznych. Mówiê tylko, ¿e je¿eli chcecie nie tylko przez pryzmat tego, co widaæ,
tu rzec: repetita placent1. Stworzy³em wiêc stworzyæ jakieœ stanowisko, to udowod- ale równie¿ na podstawie tego, czego nie
na swój u¿ytek przys³owie, bardzo prze- nijcie jego u¿ytecznoœæ. Wyka¿cie, ¿e bê- widaæ.
konuj¹ce tylko w ustach ekonomii poli- dzie ono korzystne dla Jakuba PoczciwW ubieg³ym roku by³em cz³onkiem
tycznej: repetita docent2. Zyski urzêdników ca, ¿e us³ugi, jakie bêd¹ mu œwiadczone, Komisji Finansów, gdy¿ za rz¹dów Konp³yn¹ce z podatków widaæ; dostytuanty cz³onkowie opozycji nie
bro, jakie z nich wynika dla dobyli jeszcze systematycznie usuwastawców urzêdników, te¿ widaæ.
ni z wszystkich komisji. Pod tym
To rzuca siê w oczy.
wzglêdem Konstytuanta dzia³a³a
Ale straty, jak¹ ponosz¹ p³atrozumnie. Kiedyœ pan Thiers ponicy, nie widaæ; szkody, jaka z
wiedzia³: „Przez ca³e ¿ycie waltego wynika dla ich dostawców,
czy³em z cz³onkami partii legitytak¿e nie widaæ, mimo ¿e rozum
mistów i partii kleryka³ów. Od
powinien od razu je dostrzec.
czasu, kiedy zbli¿y³o nas do sieKiedy urzêdnik wydaje piêæ
bie wspólne niebezpieczeñstwo,
franków wiêcej, oznacza to, ¿e
spotykam siê z nimi, poznajê ich,
podatnik wydaje piêæ franków
szczerze ze sob¹ rozmawiamy.
mniej. Ale wydatki urzêdnika
Przekona³em siê, ¿e nie s¹ takimi
widaæ, poniewa¿ ich dokona³.
potworami, jak to sobie wyobraTymczasem wydatków podatni¿a³em”.
Kiedy urzêdnik wydaje piêæ franków wiêcej, oznaka nie widaæ, gdy¿ niestety nie
Tak, nieufnoœæ jest coraz
cza to, ¿e podatnik wydaje piêæ franków mniej.
pozwolono mu ich dokonaæ.
wiêksza, miêdzy partiami narasta
Porównujecie naród do wywrogoœæ, nie chc¹ ze sob¹ wspó³suszonej ziemi, a podatki do ¿yciodajne- bêd¹ warte jego zap³aty. Ale, abstrahuj¹c pracowaæ. A gdyby tak wiêkszoœæ parlago deszczu. Niech tak bêdzie. Ale winni- od tej istotnej u¿ytecznoœci, nie u¿ywajcie mentarna pozwoli³a kilku cz³onkom
œcie zastanowiæ siê, gdzie jest jego Ÿród³o jako argumentu korzyœci, jak¹ bêdzie z mniejszoœci braæ udzia³ w komisjach, byæ
i czy to przypadkiem nie przez podatki tego mia³ urzêdnik, jego rodzina i jego mo¿e z jednej i drugiej strony spostrzewoda wyparowuje z gleby.
dostawcy. Nie powo³ujcie siê na fakt, ¿e ¿ono by, ¿e idee partii przeciwnej nie s¹
Powinniœcie zadaæ sobie równie¿ py- wspomaga to rynek pracy.
tak dalece odleg³e, a przede wszystkim
tanie, czy to mo¿liwe, aby ziemia otrzyKiedy Jakub Poczciwiec daje urzêd- zamiary tak niecne, jak siê przypuszcza.
mywa³a tyle samo tej cennej wilgoci w nikowi piêæ franków w zamian za rzeTak czy inaczej, w ubieg³ym roku
postaci deszczu, ile jej traci w wyniku pa- czywist¹ i po¿yteczn¹ us³ugê, to jest to wchodzi³em w sk³ad Komisji Finansów.
rowania?
dok³adnie to samo, jak gdyby da³ szew- Ilekroæ któryœ z naszych kolegów mówi³
Nie sposób zaprzeczyæ, ¿e kiedy Ja- cowi piêæ franków za parê butów. Ty mi o utrzymaniu wydatków Prezydenta Rekub Poczciwiec przekazuje poborcy piêæ dajesz, ja ci dajê – jesteœmy kwita. Ale kie- publiki na umiarkowanym poziomie, s³yfranków, nie otrzymuje w zamian nic. dy Jakub Poczciwiec przekazuje piêæ fran- sza³ ze strony ministrów i ambasadorów
Kiedy natomiast urzêdnik wydaje owe ków urzêdnikowi, by w zamian nie otrzy- tak¹ odpowiedŸ:
piêæ franków, kiedy zwraca je Jakubowi maæ ¿adnej us³ugi, a przy tym us³yszeæ
„Dla samego dobra s³u¿by, niektóre
14
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stanowiska nale¿y otaczaæ splendorem
i zaszczytami. To sposób, by przyci¹gn¹æ
ludzi zas³u¿onych. Niezliczeni nieszczêœnicy zwracaj¹ siê do Prezydenta Republiki,
a gdyby by³ zmuszony za ka¿dym razem
odmawiaæ, stawia³oby go to w przykrej
sytuacji. Pewna wystawnoœæ w ministerialnych i dyplomatycznych salonach to
jeden z wa¿nych elementów rz¹dów konstytucyjnych itd., itd.”
Chocia¿ takie argumenty mog¹ byæ
kontrowersyjne, to jednak z ca³¹ pewnoœci¹ zas³uguj¹ na powa¿ne rozpatrzenie.
Opieraj¹ siê na interesie publicznym, dobrze lub Ÿle pojmowanym. A je¿eli o mnie
chodzi, nie robiê z tego problemu, w
przeciwieñstwie do wielu naszych obywateli, wiedzionych duchem sk¹pstwa i
zawiœci.
Jednak mój umys³ ekonomisty buntuje siê, na twarzy pojawia siê rumieniec
wstydu za poziom intelektualny mojego
kraju, kiedy dochodzimy (a czêsto tak jest)
do tego absurdalnego bana³u, który zawsze jest przychylnie przyjmowany:
„Przepych wysokich urzêdników

wspiera rozwój sztuki, przemys³u, tworzy miejsca pracy. Osoba zarz¹dzaj¹ca
pañstwem i jej ministrowie wydaj¹ bankiety i przyjêcia, ale tym samym o¿ywiaj¹
ca³e spo³eczeñstwo. Ograniczaæ ich wydatki to zuba¿aæ paryski przemys³ i poœrednio przemys³ w ca³ym kraju”.
£aski, panowie! Szanujcie przynajmniej zasady arytmetyki i nie wystêpujcie
przed Zgromadzeniem Narodowym
Francji – w obawie, ¿e nie uzyskacie jego
aprobaty – z twierdzeniem, ¿e dzia³anie
w zale¿noœci od tego, czy dodajemy
pierwsz¹ liczbê do drugiej, czy drug¹ do
pierwszej, daje ró¿ny wynik.
Coœ takiego! Umawiam siê z robotnikiem, ¿e za kwotê piêciu franków wykopie rów na moim polu. Kiedy dobijamy targu, przychodzi poborca podatkowy, zabiera mi piêæ franków i przekazuje
je ministrowi spraw wewnêtrznych. Moja
umowa zostaje zerwana, ale za to pan
minister dorzuci sobie jeszcze jedno danie do swojego obiadu. Na jakiej podstawie oœmielacie siê twierdziæ, ¿e te wydane przez urzêdnika pañstwowego pie-

ni¹dze wspieraj¹ krajowy przemys³! Czy¿
nie rozumiecie, ¿e mamy tutaj tylko zwyk³e przemieszczenie pracy i zaspokojonej potrzeby? Zgoda, stó³ ministra jest
lepiej zastawiony, ale pole rolnika nie zosta³o odwodnione, nie mo¿ecie temu zaprzeczyæ. Przyznajê, ¿e paryski restaurator zarobi³ piêæ franków, ale musicie zgodziæ siê ze mn¹, ¿e prowincjonalny robotnik nie dosta³ piêciu franków, które
móg³ zarobiæ. Có¿ mo¿na w tej kwestii
rzec? ¯e z jednej strony mamy danie ministra i zadowolonego restauratora – to
widaæ; natomiast z drugiej strony podmok³e pole i robotnika bez pracy – tego
nie widaæ.
Dobry Bo¿e! Jak trudno w ekonomii politycznej dowieœæ, ¿e dwa plus dwa
równa siê cztery. A je¿eli wam siê to udaje, od razu s³yszycie krzyki: „To tak jasne,
¿e a¿ nudne”. A potem ludzie znów g³osuj¹ tak, jakbyœcie niczego nie dowiedli.
1

£ac. Rzeczy powtarzane podobaj¹ siê. (Je¿eli nie
zaznaczono inaczej, przypisy pochodz¹ od
wydawcy).
2 £ac. Rzeczy powtarzane ucz¹.

Mury celne
„Handel d³awi siê w zawik³anej, gêstej i wci¹¿ zmienianej sieci przepisów”. Gdybyœmy nie znali dat narodzin i œmierci autora powy¿szego
stwierdzenia, moglibyœmy pomyœleæ, i¿ opisuj¹ one sytuacjê polskiej gospodarki A.D. 2010.
Piotr Tobo³a-Pertkiewicz

Zbiór artyku³ów œp. Profesora Adama

Heydela (1893-1941) jest pozycj¹ godn¹ polecenia z co najmniej trzech powodów.
Pierwszym jest oczywiœcie osoba Autora,
wybitnego polskiego ekonomisty, zwolennika liberalizmu, o pogl¹dach ukszta³towanych przez szko³ê austriack¹, niestrudzonego propagatora idei wolnego rynku, który
– zwalczaj¹c jednoczeœnie keynesizm –
uznawa³ za doskona³y i mo¿liwy do zaaplikowania w ka¿dych warunkach. By³ te¿
Adam Heydel wielkim polskim patriot¹;
pomin¹wszy szykany, jakie spotka³y go ze
strony rz¹dów pomajowych, ³¹cznie z usuniêciem z katedry, z³o¿y³ temu najbardziej
dobitne œwiadectwo w hitlerowskim wiêzieniu, którego komendant, nosz¹cy nazwisko von Heydel, okaza³ siê cz³onkiem tej
samej rodziny, wywodz¹cej siê z Saksonii.

Na propozycjê podpisania volkslisty Profesor odpowiada, i¿ nic nie ³¹czy go z Niemcami. Konsekwencj¹ tego, jak i konspiracyjnej dzia³alnoœci Heydela, jest œmieræ
w zbiorowej egzekucji w Auschwitz, 14
marca 1941 roku.
Drugim powodem, dla którego warto siêgn¹æ po te teksty, jest fakt, i¿ stanowi¹ one z jednej strony cenny wk³ad do
polskiej, liberalnej myœli ekonomicznej,
z drugiej zaœ jasny dowód na to, i¿ nie jesteœmy peryferiami intelektualnymi tego ruchu, zaœ wszelkie pr¹dy, szko³y i kierunki
myœli wolnoœciowej znajduj¹ tak¿e w Polsce ¿ywy odzew. W sytuacji, kiedy ogromna wiêkszoœæ zwolenników wolnego rynku zna teksty Misesa, Hayeka czy Rothbrada, warto poznaæ te same pogl¹dy w twórczym, rodzimym, oryginalnym wydaniu.

Wreszcie, prace Profesora przynosz¹
bardzo ciekawy obraz Polski miêdzywojennej, zw³aszcza w aspekcie ¿ycia ekonomicznego. Przywykli do idealizowania
tamtego okresu czytelnicy mog¹ z zaciekawieniem zapoznaæ siê z myœl¹ uczonego, który ostro krytykowa³ dominuj¹cy
wszak w polityce gospodarczej XX-lecia
rozbuchany etatyzm i interwencjonizm,
proponowa³ komercjalizacjê przedsiêbiorstw pañstwowych, zaœ szczególnie zaciekle zwalcza³ wysokie c³a, pisz¹c z ¿alem
na przyk³ad takie s³owa: „Wszystkie inne
pañstwa cywilizowanego œwiata maj¹
mury celne ni¿sze, ani¿eli Polska”.
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