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Polityka gospodarcza Margaret Thatcher

I. Zród³a thatcheryzmu
1. Sytuacja ekonomiczna i polityczna
Wielkiej Brytanii w okresie
powojennym

Rok 1945 by³ dla brytyjskiej polityki
prze³omowy. Zwyciêstwo, które w wyborach
parlamentarnych odnieœli laburzyœci, by³o
tym bardziej zaskakuj¹ce, ¿e na czele
konserwatystów sta³ Winston Churchill,
niezmiennie podziwiany za bohatersk¹
postawê w czasie II wojny œwiatowej.
Wyborcy uwa¿ali jednak, ¿e to Partia Pracy
jest lepiej przygotowana do powojennej
odbudowy kraju i udzielili jej nadspodziewanie du¿ego poparcia, które pozwoli³o na
powstanie pierwszego w historii wy³¹cznie
laburzystowskiego gabinetu, utworzonego
bez udzia³u libera³ów. Na czele nowego
rz¹du stan¹³ Clement Attlee, który zaproponowa³ zupe³nie nowe w Wielkiej Brytanii
podejœcie do polityki gospodarczej i spo³ecznej, oparte na filarach nacjonalizacji
przemys³u i rozwoju systemu opieki socjalnej. Aby sfinansowaæ wprowadzane
reformy, rz¹d Attlee znacznie zwiêkszy³
obci¹¿enia podatkowe, zarówno w zakresie
podatków poœrednich, jak i bezpoœrednich.
Polityka makroekonomiczna zosta³a oparta
na teoriach Keynesa, natomiast w skali
mikro zdecydowano siê na kosztowne
subwencje dla biedniejszych regionów oraz
deficytowych ga³êzi przemys³u.
Niemniejsze zmiany w brytyjskiej
polityce przyniós³ rok 1979. Spo³eczeñstwo
by³o ju¿ zmêczone pog³êbiaj¹c¹ siê
wówczas recesj¹ i inflacj¹. Oczekiwa³o
zdecydowanego odejœcia od prowadzonej
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dotychczas, nieskutecznej polityki gospodarczej i spo³ecznej, bêd¹cej ewidentn¹
ideow¹ kontynuacj¹ polityki rz¹du Attlee.
Nadziejê na zmiany przynios³a Margaret
Thatcher, charyzmatyczna przywódczyni
konserwatystów, która zaproponowa³a
skrajnie wolnorynkowy program, wsparty
w warstwie negatywnej o odrzucenie
interwencjonizmu pañstwowego, dezaprobatê dla keynesowskich metod regulowania
gospodarki i krytykê zwi¹zków zawodowych. Thatcher uwa¿a³a bowiem, ¿e straty
ponoszone przez spo³eczeñstwo z tytu³u
tzw. niedoskona³oœci rynku s¹ znacznie
mniejsze ni¿ koszty prowadzenia dotychczasowej polityki gospodarczej1. Po zwyciêskich wyborach najwa¿niejszym celem
nowego rz¹du sta³a siê walka z inflacj¹
i przywilejami zwi¹zków zawodowych.
Te dwa rz¹dy – Attlee i Thatcher –
górowa³y nad wszystkimi innymi powojennymi brytyjskimi gabinetami. Mimo tak
olbrzymich ró¿nic, interesuj¹ce i zaskakuj¹ce s¹ podobieñstwa miêdzy nimi.
Oba rz¹dy nie zamierza³y swojej funkcji
ograniczyæ do sprawowania administracji.
Ich celem by³o gruntowne przekszta³cenie
spo³eczeñstwa, jego zmiana, ukierunkowana na odmienne dla obu rz¹dów wartoœci
moralne2. Oba rz¹dy zrealizowa³y ten plan.
Gabinety, które rz¹dzi³y w okresie
miêdzy Attlee a Thatcher, by³y du¿o bardziej
pragmatyczne i du¿o mniej wyraziste.
Konserwatyœci ostatecznie zaakceptowali
reformy Attlee. Krytykowali jedynie program
nacjonalizacji, ale a¿ do czasów Thatcher
nie byli zdeterminowani go odwracaæ.
Po zwyciêstwie wyborczym torysów
w 1951 r. dokona³a siê natomiast
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reorientacja programowa w Partii Pracy
(tzw. rethinking socialism), w wyniku której
laburzyœci przybrali bardziej umiarkowany
kurs. Przeobra¿enia w obu ugrupowaniach
umo¿liwi³y osi¹gniêcie niezwykle trwa³ego
kompromisu wokó³ podstawowych za³o¿eñ
polityki wewnêtrznej. Zw³aszcza polityka
gospodarcza, oparta na przyjêtych za
dogmat teoriach Keynesa, by³a w³aœciwie
niezale¿na od przynale¿noœci partyjnej
aktualnie rz¹dz¹cego gabinetu. Polityka
taka zosta³a nazwana polityk¹ konsensu lub
butskellizmu3.
Mimo trwa³oœci tej polityki, czêœæ
dzia³aczy konserwatywnych nie by³a sk³onna pogodziæ siê z odejœciem od zasad
liberalizmu gospodarczego. W krêgach tych
powszechna by³a negacja za³o¿eñ pañstwa
opiekuñczego, argumentowana zw³aszcza
likwidowaniem bodŸców do pracy oraz
hamowaniem aktywnoœci, inicjatywy i przedsiêbiorczoœci jednostki przez rozbudowany
system opieki spo³ecznej 4. Krytykowano
tak¿e koniecznoœæ utrzymywania rozbudowanego aparatu administracyjnego,
a zw³aszcza id¹ce za tym zwiêkszone
opodatkowanie, które szczególnie obci¹¿a³o klasy œrednie, tradycyjny elektorat
torysów. Zdaniem konserwatywnych krytyków welferyzmu, dosz³o równie¿ w Wielkiej
Brytanii do znacznego os³abienia autorytetu
w³adzy, która nie by³a w stanie spe³niæ
wzbudzonych oczekiwañ wobec niej 5 .
Zwracano tak¿e uwagê na istotne problemy,
które pojawi³y siê w znacjonalizowanych
przedsiêbiorstwach. Zak³ady te cechowa³y
siê bowiem zazwyczaj bardzo s³ab¹ wydajnoœci¹ pracy i nisk¹ jakoœci¹ produktu.
Dochodzi³o w nich do znacznych przerostów
zatrudnienia, a wysokie koszty ich utrzymywania powodowa³y koniecznoœæ kosztownych dotacji.
W 1970 r. wybory parlamentarne
wygrali konserwatyœci pod przywództwem

Edwarda Heatha, proponuj¹c wolnorynkowy program oparty w du¿ej mierze na
opisanej powy¿ej krytyce. Torysi zobowi¹zali
siê m.in. do ograniczenia roli pañstwa,
zmniejszenia podatków oraz do zdecydowanych ciêæ wydatków publicznych 6 ,
zw³aszcza subwencji dla przemys³u.
Pocz¹tkowo Heath próbowa³ spe³niæ swoje
obietnice, ale przeszkodzi³a mu w tym
presja ze strony zwi¹zków zawodowych,
a zw³aszcza strajk górników na tle
p³acowym w 1972 r. Rz¹d nie by³ sk³onny
zgodziæ siê na ¿¹dania strajkuj¹cych
i zdecydowa³ siê na konfrontacjê. Taktyka
górników, polegaj¹ca na pikietowaniu
zak³adów pracy tak, aby chc¹cy pracowaæ
nie mogli tego robiæ, i uniemo¿liwianiu
transportu wêgla i koksu, okaza³a siê jednak
skuteczna, poniewa¿ skomplikowa³a
sytuacjê w kraju7. Rz¹d ostatecznie skapitulowa³ i dokona³ zwrotu w polityce
gospodarczej (os³awione U-turn policy)
w kierunku interwencjonizmu w zakresie
cen i dochodów. Bardziej ekspansywna
polityka pieniê¿na i fiskalna wywo³a³a z kolei
gwa³towny wzrost gospodarczy i wysok¹
inflacjê, któr¹ dodatkowo spotêgowa³
upadek systemu z Bretton Woods i szok
naftowy po wielkiej podwy¿ce cen ropy
w 1973 r. Rosn¹ca inflacja skutecznie
obni¿y³a wysokoœæ p³ac realnych, co doprowadzi³o w 1974 r. do kolejnego strajku
górników. Heath uzna³, ¿e drugi raz nie
zaakceptuje ju¿ ¿¹dañ zwi¹zkowców
i rozpisa³ nowe wybory, które planowa³
wygraæ pod has³em obrony praworz¹dnoœci
przed strajkuj¹cymi górnikami. Konserwatyœci ponieœli w nich jednak zaskakuj¹c¹
pora¿kê. Heath próbowa³ stworzyæ koalicjê
z libera³ami, a gdy to siê nie powiod³o,
premierem w laburzystowskim ju¿ rz¹dzie
zosta³ Harold Wilson.
Tymczasem w lutym 1975 r.,
w efekcie kilku zbiegów okolicznoœci

3
Termin utworzony przez tygodnik The Economist z nazwisk symbolizuj¹cych kompromis polityków:
konserwatysty Raba Butlera, kanclerza skarbu w nowym rz¹dzie Churchilla, i laburzysty Hugha Gaitskella,
poprzednika Butlera na tym stanowisku i nastêpcy Attlee na stanowisku szefa Partii Pracy.
4
A. Ziêba, Wspó³czesny konserwatyzm brytyjski, Warszawa 1990, s. 25.
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A. Ziêba, Wspó³czesne brytyjskie…, op. cit., s. 63.
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P. Jachowicz, Strajk górników brytyjskich w latach 1984-1985, Warszawa 2002, s. 16.
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Ibidem, s. 22-23.
8
K. Harris, op. cit., s. 40.
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jednoczeœnie8, Margaret Thatcher pokona³a
Heatha w wyborach na szefa Partii Konserwatywnej. Trudno okreœliæ, w jakim stopniu
zdoby³a ona popularnoœæ dziêki wolnorynkowym has³om, analogicznym z tymi,
które kilka lat wczeœniej g³osi³ ówczesny
premier. Na pewno jednak decyduj¹ca by³a
wzmagaj¹ca siê krytyka Heatha, obarczanego za pora¿kê wyborcz¹.
Kryzys gospodarczy w Wielkiej Brytanii stawa³ siê natomiast coraz powa¿niejszy.
W latach 1974-75 dosz³o do pierwszego
spadku realnego PKB od czasów II wojny
œwiatowej. WyraŸnie ros³o bezrobocie
(do 6,2% w 1977 r.), a inflacja osi¹gnê³a
w 1975r. szokuj¹cy poziom 26% i sta³a siê
najwa¿niejszym problemem gospodarczym
kraju. Praktykowana przez Partiê Pracy
polityka kontroli cen i dochodów okaza³a siê
wysoce nieskuteczna9 , zreszt¹ keynesowska teoria nie by³a dostosowana do sytuacji,
w której równoczeœnie wystêpowa³aby
stagnacja i wzrost inflacji. James Callaghan,
laburzystowski nastêpca Wilsona, og³osi³
zatem koniec “przytulnego œwiata Keynesa”
i, pod naciskiem MFW 10 , zdecydowa³
o wprowadzeniu w ¿ycie zalecanej przez
monetarystów restrykcyjnej polityki pieniê¿nej oraz o ograniczeniu wydatków publicznych. Od 1976 r. publikowano zatem cele
w zakresie poda¿y pieni¹dza, a szczególnie
wa¿nym elementem polityki gospodarczej
rz¹du sta³o siê zmniejszanie PSBR (public
sector borrowing requirement) 11 , czyli
zapotrzebowania kredytowego sektora
publicznego. Próbuj¹c ograniczyæ deficyt
bud¿etowy i inflacjê, postanowiono m.in.
przeforsowaæ zasadê, wed³ug której podwy¿ki p³ac by³yby nie wy¿sze ni¿ 5%.
Wywo³a³o to gwa³towne strajki na tle roszczeñ p³acowych, które trwa³y ca³¹ zimê
1978/79, nazwan¹ z tego wzglêdu winter of
discontent (zim¹ niezadowolenia). W kraju
zapanowa³ chaos, natomiast zwykli
Brytyjczycy najdotkliwiej odczuli strajk

grabarzy (przez kilka tygodni nie chowano
cia³), œmieciarzy i pracowników pogotowia
ratunkowego. Wskutek strajku woŸnych
miliony dzieci nie chodzi³y do szko³y,
a pikiety niejednokrotnie uniemo¿liwia³y
przewiezienie ciê¿ko chorych do szpitala.
Olbrzymi¹ krytykê spowodowa³a wypowiedŸ
Callaghana, który, wracaj¹c z podró¿y
zagranicznej, skomentowa³, ¿e sytuacja
w kraju nie wydaje siê zbyt chaotyczna.
Thatcher umiejêtnie wykorzysta³a
sytuacjê w kraju, aby wywo³aæ spadek
poparcia dla zwi¹zków zawodowych i zwi¹zanej z nimi Partii Pracy. Ostatecznie
wstrz¹s, jaki wywo³a³y w spo³eczeñstwie
brytyjskim wydarzenia w czasie winter of
discontent, przyczyni³ siê do wyborczego
zwyciêstwa konserwatystów w 1979 r.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zwyciêstwo
Thatcher nie oznacza³o szerokiej aprobaty
brytyjskiego spo³eczeñstwa dla jej liberalnego programu gospodarczego. By³o to
raczej swoiste wotum nieufnoœci wobec
prowadzonej od lat, nieskutecznej polityki
konsensu12 . Niezale¿nie od rzeczywistych
intencji wyborców, w 1979 r. w Wielkiej
Brytanii dokona³ siê prze³om.*

II. Polityka gospodarcza Margaret
Thatcher
1. Polityka antyinflacyjna

Przez ca³y okres powojenny a¿ do
czasów Thatcher, zgodnie z koncepcjami
Keynesa, polityka makroekonomiczna
rz¹dów brytyjskich by³a ukierunkowana na
osi¹gniêcie idea³u pe³nego zatrudnienia
oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego,
natomiast w skali mikro starano siê ograniczaæ inflacjê poprzez kontrolê dochodów
i cen. Thatcher zamieni³a te cele miejscami
i od tego czasu, zgodnie z zaleceniami
monetarystów, restrykcyjna polityka pieniê¿na i fiskalna mia³a pe³niæ funkcjê anty-

Ibidem, s. 74-75.
P. Jachowicz, Kontrowersje wokó³ polityki antyinflacyjnej Margaret Thatcher, “Zeszyty Naukowe
Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej SIG”, nr 2/1998, s. 52.
11
P. Riddell, The Thatcher Era and its Legacy, Oxford-Cambridge 1991, s. 16.
12
Ibidem, s. 9.
*
Rozdzia³ “2. Podstawy ideologiczne” uka¿e siê w wydaniu internetowym.
13
A. Wojtyna, Thatcheryzm – brytyjska wersja neoliberalnej strategii gospodarczej [w:] Ekonomiczne
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inflacyjn¹, natomiast wywo³ywaæ wzrost
gospodarczy i ograniczaæ bezrobocie mia³y
odpowiednie dzia³ania w ramach polityki
skali mikro13. Nale¿y przy tym pamiêtaæ,
¿e inflacja, osi¹gn¹wszy spektakularny
poziom 26% w 1975 r., sta³a siê najpowa¿niejszym problemem gospodarczym Wielkiej Brytanii ju¿ w latach siedemdziesi¹tych.
Dlatego skutecznoœæ konserwatystów w jej
ograniczeniu by³a szczególnie istotna dla
opinii publicznej, przekonanej jednak o zawodnoœci dotychczas stosowanych metod.
Polityka antyinflacyjna rz¹dów
Margaret Thatcher uwzglêdnia³a14 ograniczanie poda¿y pieni¹dza poprzez wysokie
stopy procentowe, podwy¿kê podatków
poœrednich, redukcjê wydatków publicznych oraz zmniejszenie tempa wzrostu
wynagrodzeñ poprzez limitowanie przetargów p³acowych. Odrzucono jednak
dotychczas prowadzon¹ administracyjn¹
kontrolê kursu funta, p³ac i cen. Rz¹d uzna³
ponadto prawdziwoœæ badañ naukowych,
wed³ug których wysokoœæ inflacji zale¿y
w znacznym stopniu od oczekiwañ inflacyjnych15 . Wed³ug tej tzw. hipotezy wiarygodnoœci, rz¹d powinien przekonaæ podmioty
uczestnicz¹ce w ¿yciu gospodarczym,
¿e jego polityka antyinflacyjna jest z zasady
skuteczna oraz bêdzie konsekwentnie
realizowana, niezale¿nie od zmieniaj¹cej siê
sytuacji gospodarczej. By³ to niezwykle
istotny cel wprowadzonej przez rz¹d
œredniookresowej strategii finansowej,
tzw. MTFS (Medium Term Financial
Strategy), która by³a form¹ koordynacji
polityki pieniê¿nej i fiskalnej oraz polega³a
na publikacji celów, które rz¹d zamierza³
spe³niæ w kwestii wzrostu poda¿y pieni¹dza
i wysokoœci deficytu bud¿etowego,
tzw. PSBR (Public Sector Borrowing
Requirement). Uwzglêdnienie w MTFS,
obok restrykcyjnej polityki pieniê¿nej, tak¿e
ograniczania deficytu by³o konieczne
dlatego, ¿e w innym wypadku znaczny

wzrost stóp procentowych odczu³by jedynie
sektor prywatny, podczas gdy sektor
publiczny korzysta³by bez wiêkszych zmian
z pañstwowych dotacji16.
Polityka antyinflacyjna rz¹dów
Margaret Thatcher, mimo powszechnie
znanej skutecznoœci, nie by³a wolna od
b³êdów. Mo¿na je w znacznym stopniu
usprawiedliwiæ, gdy¿ koncepcje monetarystów nie by³y wczeœniej sprawdzone
empirycznie. Niemniej jednak, polityka
pieniê¿na i fiskalna konserwatystów nie by³a
w ca³ym okresie rz¹dów Thatcher konsekwentna, poniewa¿ wychodzenie na jaw
kolejnych b³êdów powodowa³o daleko id¹ce
zmiany w roz³o¿eniu akcentów w prowadzonej polityce i stopniu przywi¹zania do
oryginalnej koncepcji. Zasadniczo mo¿na
wyró¿niæ trzy okresy, w których polityka
antyinflacyjna by³a istotnie odmienna.
Pocz¹tkowo kontrolê poda¿y pieni¹dza oparto o agregat M3, bêd¹cy najszerszym pojêciem pieni¹dza i uwzglêdniaj¹cy
gotówkê w obiegu, depozyty na ¿yczenie
oraz lokaty krótko- i d³ugoterminowe.
W marcu 1980 r. opublikowano pierwsz¹
MTFS, zawieraj¹c¹ niezwykle ambitne
plany w zakresie polityki fiskalnej i, przede
wszystkim, pieniê¿nej. Rola ograniczania
deficytu bud¿etowego by³a wówczas mniejsza, poniewa¿ konieczne by³o dochowanie
obietnic z³o¿onych w kampanii wyborczej,
w tym dotycz¹cej podwy¿ki rent i emerytur17.
Ponadto koncepcja monetarystyczna, której
Thatcher by³a wtedy wierna, opiera³a siê
prawie wy³¹cznie na restrykcyjnej polityce
pieniê¿nej, a niektórzy monetaryœci w¹tpili
nawet w istnienie zwi¹zku miêdzy wysokoœci¹ PSBR a inflacj¹.
Wprawdzie wyznaczone w pierwszej MTFS cele nigdy nie zosta³y spe³nione,
ale podwy¿szone do 16,3% stopy procentowe 18 przyczyni³y siê do dotkliwego
pog³êbienia recesji i, poprzez zwiêkszenie
atrakcyjnoœci lokat w funtach, wp³ynê³y na

strategie krajów wysoko rozwiniêtych, pod red. M. Belki, Warszawa 1992, s. 46.
14
K. Harris, op. cit., s. 118.
15
A. Wojtyna, op. cit., s. 48.
16
M. Thatcher, Lata na Downing Street. Wspomnienia z okresu pe³nienia funkcji premiera rz¹du
Zjednoczonego Królestwa, Gdañsk 1996, s. 87.
17
Ibidem, s. 43.
18
P. Jachowicz, Kontrowersje wokó³ polityki…, op. cit., s. 55.
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aprecjacjê tej waluty. Bardzo wysoki kurs
funta by³ tak¿e zwi¹zany ze wzrostem cen
ropy naftowej, której wa¿nym eksporterem
by³a Wielka Brytania. Dosz³o zatem do
pogorszenia konkurencyjnoœci brytyjskich
towarów na miêdzynarodowych rynkach,
gdy¿ wzros³y ich ceny w porównaniu
z dobrami pochodz¹cymi z innych krajów.
Z drugiej jednak strony, nie nale¿y przeceniaæ roli aprecjacji funta, poniewa¿
szacuje siê19, ¿e w wiêkszym stopniu na
spadek konkurencyjnoœci wp³yn¹³ wzrost
kosztów pracy, który by³ w Wielkiej Brytanii
szybszy ni¿ w innych krajach. Niemniej
jednak, rz¹d by³ powszechnie obarczany za
pogorszenie siê sytuacji eksporterów,
a niepokoj¹co szybko rosn¹ce bezrobocie
dodatkowo zwiêksza³o presjê na reorientacjê polityki gospodarczej.
Krytykowane, paradoksalnie tak¿e
przez monetarystów, by³o równie¿ oparcie
polityki pieniê¿nej o agregat M3. Alan
Walters, póŸniejszy doradca ekonomiczny
Thatcher, oraz Milton Friedman sugerowali
na przyk³ad kontrolê bazy monetarnej
zamiast M3, ale ich zalecenia odrzucono20.
Wiara w zwi¹zek pomiêdzy wzrostem M3
a przysz³¹ inflacj¹ okaza³a siê jednak
faktycznie w znacznej mierze nieuzasadniona21 , szczególnie w sytuacji, gdy inflacjê
znacznie ju¿ ograniczono; problemy te
wynika³y ze zmian zachodz¹cych wówczas
na rynkach finansowych. Dane oparte na
wskaŸniku M3 by³y bowiem notorycznie
zawy¿ane w zwi¹zku ze zniesieniem tzw.
gorsetu, tj. stosowanego przez Bank Anglii
mechanizmu limitowania po¿yczek bankowych, oraz kontroli wymiany walut. Istotny
by³ tak¿e wp³yw dalszego rozwoju
oszczêdnoœciowych kas mieszkaniowych.
Oferowa³y one us³ugi podobne do banków,
jednak kredyty i lokaty w nich zak³adane nie
by³y wliczane do M3, podczas gdy wliczano

pieni¹dz zwi¹zany z identycznymi us³ugami
bankowymi. Kolejny absurd zwi¹zany
z zastosowaniem agregatu M3 polega³ na
tym, ¿e wysokie stopy procentowe, bêd¹ce
podstaw¹ restrykcyjnej polityki pieniê¿nej,
zachêca³y gospodarstwa domowe do
zak³adania lokat w brytyjskich bankach,
a przez to, paradoksalnie, ros³a iloœæ
pieni¹dza M322 .
Opisane powy¿ej czynniki doprowadzi³y do odejœcia Thatcher od œcis³ego
monetaryzmu. Zdaniem C. Goodharta 23,
drugi okres w jej polityce antyinflacyjnej
datuje siê od 1982 r., natomiast P. Riddell24
przyjmuje, ¿e rozpocz¹³ siê on ju¿ w marcu
1981 r., gdy zosta³ og³oszony nowy bud¿et,
bêd¹cy odpowiedzi¹ na recesjê i rosn¹ce
bezrobocie. Bud¿et ten by³ oparty na
bardziej ekspansywnej polityce pieniê¿nej,
która poprzez ni¿sze stopy procentowe
mia³a zapewniæ sektorowi prywatnemu
dostêp do tañszych kredytów, a tak¿e
doprowadziæ do deprecjacji funta i tym
samym poprawiæ trudn¹ sytuacjê eksporterów. Pozostawiono wprawdzie cele
monetarne, ale utrzymane by³y one na
bardziej realistycznym poziomie. Z drugiej
strony natomiast, zrekompensowano
poluzowanie polityki pieniê¿nej bardziej
restrykcyjn¹ polityk¹ fiskaln¹. Wstrzymano
podwy¿ki progów podatkowych25. By³o to
posuniêcie dok³adnie przeciwne zaleceniom Keynesa, który w obliczu recesji
nakazywa³ zwiêkszyæ deficyt bud¿etowy.
Dosz³o wówczas do bezprecedensowego
protestu 364 znanych ekonomistów ze
œrodowiska uniwersytetu w Cambridge,
wyra¿onego w formie listu opublikowanego
przez “The Times”. Rz¹d, oczywiœcie, protestem siê nie przej¹³26, a jego strategia okaza³a siê skuteczna i spowodowa³a znaczne
polepszenie koniunktury27 i spadek inflacji.
Trzeci okres w polityce antyinflacyjnej Thatcher rozpocz¹³ siê z kolei
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w 1985r. 28, gdy Nigel Lawson, kanclerz
skarbu, og³osi³ porzucenie stosowania
agregatu M3. Zmiana zosta³a uzasadniona
zbyt du¿ymi trudnoœciami w doprowadzeniu
go do zak³adanego poziomu. Wymaga³oby
to bowiem nadmiernych podwy¿ek krótkoterminowych stóp procentowych, poniewa¿
ich wp³yw na M3, jak ostatecznie uznano,
jest stosunkowo niewielki. Takie podwy¿ki
w rzeczywistoœci wp³ywaj¹ jednak na
zmianê poda¿y pieni¹dza, dlatego nale¿y
stosowaæ inne agregaty, które ³atwiej
reagowa³yby na zmiany stóp. Odpowiedni
by³ na przyk³ad M0, ale rz¹d zdecydowa³ siê
na oparcie polityki pieniê¿nej o kurs funta
szterlinga. Tak¹ zmianê akcentów bardzo
dobrze obrazuje sytuacja, gdy w obliczu
deprecjacji funta, jeszcze przed og³oszeniem zaprzestania stosowania M3 w 1985 r.,
postanowiono znacznie podnieœæ stopy
procentowe i w efekcie wywo³aæ aprecjacjê.
Co zaskakuj¹ce, bior¹c pod uwagê dawn¹
politykê pieniê¿n¹ Thatcher, stopy
procentowe zosta³y ponownie obni¿one, gdy
dosz³o do wzrostu kursu, poniewa¿ zasadniczym celem rz¹du by³o ju¿ utrzymywanie
stabilnego kursu walutowego, a nie
realizacja celów monetarnych. W latach
1987-1988 Lawson próbowa³ ponadto,
w tajemnicy przed Thatcher, zwi¹zaæ kurs
funta z mark¹ niemieck¹. Skutecznoœæ takiej
polityki mia³a przekonaæ premier do
w³¹czenia funta do mechanizmu ERM,
czego zwolennikiem by³ kanclerz, a czemu
Thatcher dotychczas siê sprzeciwia³a29 .
Dosz³o do tego jednak dopiero w 1990 r.
Nale¿y ponadto zwróciæ uwagê,
¿e w po³owie lat osiemdziesi¹tych dosz³o do
znacznego poluzowania nie tylko polityki
pieniê¿nej, ale ca³ej polityki antyinflacyjnej
jako takiej. Wbrew zaleceniom niektórych
ekonomistów, rz¹d Thatcher postanowi³
bowiem nie zbijaæ inflacji do zera,
ale utrzymywaæ j¹ na stabilnym poziomie
4-5%, który pozwala³ na jednoczesne

starania o wzrost produkcji i ograniczenie
bezrobocia. W tej sytuacji, w 1986 r. Lawson
zdecydowa³ siê na deprecjacjê funta,
po³¹czon¹ z wy¿szym wzrostem gospodarczym i wy¿sz¹ inflacj¹, a nie na utrzymanie ni¿szej inflacji przy wysokim kursie
funta. Ponadto przedwyborczy bud¿et
w 1987 r. by³ stosunkowo ekspansywny
i zawiera³ zarówno obni¿kê podatków,
jak i zwiêkszenie wydatków na ochronê
zdrowia i opiekê spo³eczn¹ oraz inne,
kluczowe dla wyniku wyborczego,
dziedziny30. Takie postêpowanie by³oby nie
do pomyœlenia na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, zreszt¹ pod
wp³ywem dzia³añ Lawsona inflacja
faktycznie zaczê³a rosn¹æ. Rz¹d musia³
wobec tego zaostrzyæ swoj¹ politykê
i podnieœæ stopy procentowe. Tymczasem
w listopadzie 1990 r. Wielka Brytania
przyst¹pi³a do mechanizmu ERM, który
skutecznie utrzymywa³ podniesione stopy
na wysokim poziomie 31, co ostatecznie
wywo³a³o recesjê. Z trudn¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ musia³ sobie ju¿ jednak poradziæ
rz¹d Johna Majora, nastêpcy Thatcher.

2. O¿ywienie strony poda¿owej
gospodarki
i. Obni¿ka podatków

Rz¹dy Thatcher przynios³y w dziedzinie polityki fiskalnej niezwykle donios³¹
zmianê optyki, jeœli chodzi o rolê podatków
w gospodarce. W okresie konsensu podatki
s³u¿y³y g³ównie zapewnieniu rz¹dowi
potrzebnych do sterowania popytem œrodków finansowych; mia³y tak¿e zapobiegaæ
polaryzacji spo³eczeñstwa, umo¿liwiaj¹c
redystrybucjê dochodu narodowego 32.
Wed³ug Thatcher podatki mia³y natomiast
pe³niæ przede wszystkim funkcjê efektywnoœciow¹, sprzyjaj¹c przy tym o¿ywieniu
strony poda¿owej gospodarki. W oparciu
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o s³ynn¹ koncepcjê Arthura Laffera, spodziewano siê równie¿ mo¿liwoœci zwiêkszenia, dziêki obni¿ce podatków, dochodów
bud¿etowych. Konserwatyœci krytykowali
bowiem wysokoœæ podatków w Wielkiej
Brytanii, uznaj¹c, ¿e s¹ one zdecydowanie
zbyt du¿e i zniechêcaj¹ce do pracy. Jednak
kolejne rz¹dy wyraŸnie zmniejszy³y w latach
siedemdziesi¹tych obci¹¿enie podatkowe.
Anthony Barber, kanclerz skarbu w rz¹dzie
Heatha, zmniejszy³ bowiem to obci¹¿enie
z 37% do 31%. Jego nastêpca Denis Healey
zwiêkszy³ wprawdzie pocz¹tkowo obci¹¿enie podatkowe do 35%, ale potem znów
je ograniczy³ do 33% 33 . Konserwatyœci
przenieœli wobec tego ciê¿ar swojej krytyki
z wysokoœci podatków na ich strukturê.
Uznano mianowicie, ¿e stawki podatku
dochodowego s¹ zbyt wysokie34 w porównaniu do stosunkowo niskich podatków
poœrednich35. Proponowana obni¿ka podatków bezpoœrednich po³¹czona, w celu
zrekompensowania mniejszych przychodów bud¿etu, z podwy¿k¹ podatków
poœrednich doprowadzi³aby, w przekonaniu
konserwatystów, do rozszerzenia zakresu
wolnoœci jednostki, a w warstwie czysto
ekonomicznej – do stymulacji strony
poda¿owej gospodarki poprzez zwiêkszenie motywacji do pracy i pobudzenie
przedsiêbiorczoœci. Wzrost wielkoœci
poda¿y pracy mia³ byæ ponadto wywo³any
przez uwzglêdnienie dochodów z tytu³u
zasi³ków dla bezrobotnych i zasi³ków
chorobowych w podstawie opodatkowania,
aby tym samym zmniejszyæ u¿ytecznoœæ
pozostawania na utrzymaniu pañstwa.

Zamierzano tak¿e uproœciæ system podatkowy jako taki oraz wprowadziæ kolejne
zmiany, zachêcaj¹ce do oszczêdnoœci
i gromadzenia kapita³u.
Z punktu widzenia teorii ekonomii,
pobudzenie strony poda¿owej gospodarki
by³oby mo¿liwe, gdyby efekt substytucyjny
obni¿ki podatków36 wyraŸnie przewy¿szy³
jej efekt dochodowy37. Thatcher przewidywa³a wyst¹pienie silnego efektu substytucyjnego w efekcie obni¿enia podatków
osobom najlepiej zarabiaj¹cym oraz przeniesienia nacisku z podatków bezpoœrednich na poœrednie38 . Zaskakuj¹ce jest
wobec tego konsekwentne uwzglêdnianie
przez konserwatystów podwy¿ek ulg podatkowych w prowadzonej polityce fiskalnej.
Stosowanie ulg wywo³uje bowiem efekt
dochodowy i sprzyja raczej zmniejszaniu
bezrobocia ni¿ wzmacnianiu bodŸców do
pracy39.
Ju¿ w pierwszym bud¿ecie po
zwyciêskich wyborach w 1979 r. Geoffrey
Howe, ówczesny kanclerz skarbu, obni¿y³
najwy¿sz¹ stawkê podatku dochodowego
z 83% na 60%, a podstawow¹ z 33% na
30%. Obni¿ono równie¿ wysokoœæ podatku
od dochodów pochodz¹cych z inwestycji
i zwiêkszono wysokoœæ ulg podatkowych40.
Podniesiono tak¿e progi podatkowe, dziêki
czemu 1,3 miliona osób zosta³o zwolnionych z obowi¹zku p³atniczego41. W 1980 r.
zniesiono natomiast stawkê 25% podatku
dochodowego, wiêc najni¿sz¹ sta³a siê
stawka 30%. Kolejne istotne zmiany zosta³y
ju¿ przeprowadzone przez Nigela Lawsona,
który w 1983 r. zast¹pi³ Howe’a na

C. Johnson, The Economy under Mrs Thatcher 1979-1990, London 1991, s. 108.
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stanowisku kanclerza skarbu. Pierwszy
bud¿et Lawsona ca³kowicie zniós³ podatek
od dochodów z inwestycji oraz zapowiada³
obni¿kê podatku od przedsiêbiorstw z 52%
na 35%. W nastêpnych latach obni¿ono
tak¿e najni¿sz¹ stawkê podatku dochodowego, najpierw do 29%, a nastêpnie do
27%. Ostatecznie podstawowa stawka tego
podatku ustabilizowa³a siê w 1988 r. na
poziomie 25%, przy jednoczesnym zniesieniu wszystkich stawek wy¿szych ni¿
40%. W takiej sytuacji wysokoœæ podatku
dochodowego w Wielkiej Brytanii sta³a siê
wyraŸnie ni¿sza ni¿ w innych krajach europejskich. Jak twierdzi C. Johnson42, Lawson
prowadzi³ jednak swoist¹ rywalizacjê ze
Stanami Zjednoczonymi, gdzie w 1986 r.
obni¿ono najwy¿sz¹ stawkê podatku
dochodowego do 28%.
Wa¿nym celem Thatcher by³a tak¿e
reforma nieefektywnego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, który wymaga³ od
pracowników i pracodawców op³acania,
bêd¹cych de facto form¹ podatku, sk³adek
NIC (National Insurance Contributions).
Jako kanclerz skarbu w rz¹dzie Heatha,
Barber zaproponowa³ zast¹pienie ulg podatkowych i zasi³ków z pomocy spo³ecznej
systemem odliczeñ od podatku (tax credits).
Gdyby wielkoœæ odliczeñ przewy¿sza³a
w indywidualnych przypadkach wysokoœæ
nale¿nego podatku, podatnik by³by
uprawniony do otrzymania ró¿nicy. Projekt
nie zosta³ wówczas zrealizowany, jednak
w ramach walki z tak zwan¹ pu³apk¹
ubóstwa43 , Thatcher planowa³a powróciæ do
tej reformy; ostatecznie jednak nie dosz³o do
tego. Faktycznie dosz³o natomiast do
podwy¿ek pracowniczych stawek NIC,
z 6,5% na 9% jeszcze przed 1983 r. PóŸniej
wprowadzono jednak ni¿sze stawki dla
pracowników zatrudnionych na niepe³ny etat
lub mniej zarabiaj¹cych44.

Jak ju¿ zaznaczono powy¿ej, konserwatyœci zamierzali zrekompensowaæ
powsta³y w wyniku obni¿ki podatków bezpoœrednich spadek przychodów bud¿etu za
pomoc¹ wzrostu opodatkowania poœredniego. W pierwszym bud¿ecie Howe’a
zawarto podwy¿kê podatku VAT do 15%.
Kanclerz t³umaczy³ jednak, ¿e nie uderzy
ona w najmniej zarabiaj¹cych, poniewa¿
zostanie utrzymana stawka 0% na najwa¿niejsze dobra pierwszej potrzeby. Ostatecznie, w skali ca³ego okresu rz¹dów Thatcher
dosz³o do prawie dwukrotnego wzrostu
udzia³u podatku od wartoœci dodanej w ca³kowitej wielkoœci opodatkowania. Po pierwsze, wynika³o to ze wzrostu stopy podatkowej. Po wtóre, zwiêkszy³ siê udzia³ dóbr
w ten sposób opodatkowanych w konsumpcji. Ponadto, gdy dosz³o do ponownego
wzrostu ceny ropy naftowej, stopniowo podnoszono PRT (Petroleum Revenue Tax),
z 45% w 1978 r. na 75% w 1982 r., aby zmaksymalizowaæ korzyœci pañstwa z tego tytu³u. Wszystkie te zmiany wyraŸnie ukazuj¹
kardynaln¹, w czasie rz¹dów Thatcher,
tendencjê do zastêpowania opodatkowania
bezpoœredniego opodatkowaniem poœrednim.

ii. Ograniczenie sektora publicznego

W ocenie znacznej czêœci polityków
konserwatywnych45 Ÿród³em wielu spoœród
najistotniejszych problemów gospodarki
brytyjskiej by³ zbyt du¿y rozrost sektora
publicznego. Daleko id¹ce jego ograniczenie by³o szczególnie wa¿nym elementem programu wyborczego konserwatystów
przez kilka dziesiêcioleci, jednak dopiero
Margaret Thatcher wystarczy³o determinacji, aby postulat ten faktycznie zrealizowaæ.
W latach osiemdziesi¹tych zmniejszono
bowiem wielkoœæ sektora publicznego

C. Johnson, op. cit., s. 114.
Wystêpuje ona wtedy, gdy ludzie ma³o zarabiaj¹cy trac¹ na wzroœcie swoich przychodów, poniewa¿
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o oko³o po³owê46 , pocz¹tkowo dokonuj¹c
g³êbokich ciêæ w subwencjach dla przedsiêbiorstw pañstwowych, a nastêpnie wprowadzaj¹c w ¿ycie ambitny program
reprywatyzacyjny. Koniecznoœæ ograniczenia sektora publicznego poprzez obni¿enie
deficytu bud¿etowego by³a przez konserwatystów argumentowana na wiele ró¿nych
sposobów. Podkreœlano zw³aszcza dotkliwe
skutki inflacyjne dotowania przedsiêbiorstw
pañstwowych47. Zwracano uwagê na mo¿liwoœæ ograniczenia roli zwi¹zków zawodowych, które w sektorze prywatnym s¹
zasadniczo du¿o s³absze, poprzez ograniczenie sektora publicznego. Zmniejszaj¹c
wydatki bud¿etowe, chciano tak¿e uzyskaæ
œrodki na dalsze obni¿anie podatków.
Uznaj¹c generaln¹ wy¿szoœæ sektora
prywatnego nad publicznym, szczególn¹
wagê przywi¹zywano ponadto do tak
zwanego efektu wypychania48. Nale¿y te¿
uwzglêdniæ istotn¹ rolê ideologii i przekonañ natury moralnej w ca³ej polityce
Thatcher. Dlatego wspomniane twierdzenie
o wy¿szoœci sektora prywatnego samo
w sobie stanowi³o dla brytyjskiej premier
istotny argument na rzecz ograniczenia
sektora publicznego.
Program denacjonalizacji zyska³
natomiast na znaczeniu dopiero po drugich
wygranych przez Thatcher wyborach.
W czasie pierwszej kadencji rz¹du, w latach
1979-1983, prywatyzacjê przeprowadzano
na zdecydowanie niewielk¹ skalê. Wœród
przedstawianych przez konserwatystów
licznych argumentów na rzecz denacjonalizacji A. Wojtyna wymienia49 mo¿noœæ
rozszerzenia zakresu wolnoœci gospodarczej, ograniczenia k³opotliwych dla rz¹du

negocjacji p³acowych, dalszego zmniejszenia zapotrzebowania sektora publicznego na
po¿yczki oraz znacznego zwiêkszenia
efektywnoœci w gospodarowaniu. Wiêksza
efektywnoœæ w sektorze prywatnym mia³aby
wynikaæ z braku bezpoœredniej administracyjnej kontroli dzia³añ przedsiêbiorców
oraz z pobudzaj¹cego do wydajniejszej
pracy zagro¿enia bankructwem lub
przejêciem, które nie mog³yby nast¹piæ
w sektorze publicznym. C. Johnson podkreœla ponadto50 znaczenie œrodków pieniê¿nych uzyskiwanych ze sprzeda¿y pañstwowych przedsiêbiorstw dla finansowania
deficytu bud¿etowego, a tak¿e d¹¿enie
konserwatystów do rozszerzenia akcyjnej
formy w³asnoœci oraz upowszechnienia
sytuacji, w której pracownicy przedsiêbiorstw s¹ zarazem ich wspó³w³aœcicielami.
Umo¿liwi³oby to ograniczenie powszechnej
dotychczas konfrontacyjnej postawy
pracowników wobec w³aœcicieli, a w konsekwencji zmniejszenie liczby strajków 51 .
Zachêcenie odpowiednio du¿ej liczby jednostek do zakupu akcji prywatyzowanych
przedsiêbiorstw, oprócz realizacji propagowanych przez konserwatystów idei
demokracji w³aœcicieli i kapitalizmu ludowego, mia³o ponadto na celu uniemo¿liwienie laburzystom ewentualnego powrotu
do nacjonalizacji52.
Jak ju¿ zaznaczono powy¿ej,
program reprywatyzacyjny zosta³ na du¿¹
skalê rozwiniêty dopiero po wyborach
w 1983 r. Do najg³oœniejszych i najbardziej
kontrowersyjnych transakcji nale¿y zaliczyæ
sprzeda¿ pañstwowych przedsiêbiorstw
u¿ytecznoœci publicznej takich jak sprywatyzowany w 1983 r. British Telecom. British
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Gas, kolejny monopolista, zosta³ natomiast
sprzedany w 1986 r. Prezes firmy uzyska³,
w zamian za poparcie dla prywatyzacji,
zachowanie rozbudowanej struktury przedsiêbiorstwa, które nie zosta³o w efekcie
podzielone na mniejsze podmioty53, mimo
¿e wymaga³oby tego d¹¿enie do zwiêkszenia efektywnoœci. Podobnego b³êdu nie
chciano ju¿ pope³niæ przy prywatyzacji
energii elektrycznej; w efekcie dosz³o do
rozdzielenia produkcji, sieci elektrycznej
i dystrybucji. Dodatkowo powsta³y dwie
konkurencyjne spó³ki produkcyjne, kontroluj¹ca trzy czwarte rynku National Power
oraz PowerGen, obejmuj¹ca jego pozosta³¹
czêœæ. Mniejsze kontrowersje wzbudza³a
natomiast prywatyzacja przedsiêbiorstw nie
maj¹cych pozycji monopolisty na rynku,
w tym miêdzy innymi British Aerospace,
Cable and Wireless, British Airports, British
Airways, Rolls-Royce’a i British Steel.
Zdumiewaj¹co silny okaza³ siê popyt na
akcje wymienionych firm. W ostatecznym
rozrachunku dosz³o zreszt¹ do zaskakuj¹cej sytuacji – po raz pierwszy liczba
akcjonariuszy przewy¿szy³a liczbê cz³onków
zwi¹zków zawodowych.
Mimo ewidentnego sukcesu, jakim
by³o upowszechnienie akcyjnej formy
w³asnoœci, rz¹d Thatcher nie wystrzeg³ siê
b³êdów podczas realizacji programu reprywatyzacyjnego. Œrodki pieniê¿ne uzyskane
z tytu³u sprzeda¿y akcji by³y stosunkowo
niskie, poniewa¿ zasadniczo zbywano
wszystkie akcje naraz, zamiast sprzedaæ
najpierw niewielk¹ iloœæ, poczekaæ na
ustabilizowanie siê ceny rynkowej i zbyæ
pozosta³e wed³ug aktualnego kursu.
Pozwoli³oby to uzyskaæ wiêksze wp³ywy
z prywatyzacji54. A. Wojtyna uwa¿a ponadto 55, ¿e podstawowym celem denacjonalizacji powinien byæ zawsze wzrost
efektywnoœci w danym sektorze. Krytykuje
zatem politykê Thatcher, poniewa¿
transakcje, do których doprowadzano,
wielokrotnie nie przyczynia³y siê do
zwiêkszenia konkurencji.
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iii. Zmiany na rynku pracy

Szczególnie wa¿nym elementem
polityki poda¿owej Thatcher by³o d¹¿enie do
liberalizacji rynku pracy. Keynesowskiemu
idea³owi pe³nego zatrudnienia przeciwstawiono ekonomiczn¹ efektywnoœæ
i koniecznoœæ podnoszenia wydajnoœci.
Usi³owano zlikwidowaæ tak zwan¹ pu³apkê
bezrobocia (unemployment trap), d¹¿ono
do zniesienia p³acy minimalnej oraz
odchodzono od ogólnokrajowych negocjacji p³acowych na rzecz, opartych jednak
zawsze o efekty pracy, rokowañ indywidualnych b¹dŸ lokalnych56. Najwa¿niejszym
jednak elementem polityki Thatcher wobec
rynku pracy by³a os³awiona walka jej
kolejnych rz¹dów ze zwi¹zkami zawodowymi. Wynika³a ona z oceny, wed³ug której
zwi¹zki by³y odpowiedzialne za wiele
problemów brytyjskiej gospodarki, w tym
miêdzy innymi za spadek konkurencyjnoœci
brytyjskich towarów na miêdzynarodowych
rynkach, zwi¹zany z wymuszonym przez
zwi¹zki, a nieuzasadnionym ekonomicznie
wzrostem kosztów. A. Wojtyna wylicza
ponadto 57 pozosta³e argumenty, którymi
pos³ugiwali siê konserwatyœci, realizuj¹c
politykê os³abiaj¹c¹ pozycjê ruchu zwi¹zkowego. Zwi¹zki zawodowe by³y mianowicie
odpowiedzialne za obni¿aj¹ce efektywnoœæ
przerosty zatrudnienia. Wysoka czêstotliwoœæ strajków wp³ywa³a ujemnie na bilans
p³atniczy, gdy¿ zagraniczni partnerzy
brytyjskich eksporterów obawiali siê niedotrzymywania terminów umów w efekcie
protestów pracowniczych. Realizacja
wysokich ¿¹dañ p³acowych przyczynia³a siê
do wzrostu inflacji. Zgodnie ze znanym
paradoksem, zwi¹zki zawodowe by³y te¿
czêœciowo odpowiedzialne za zwiêkszone
bezrobocie. Poza racjonalnymi argumentami natury ekonomicznej, nie bez znaczenia by³a tak¿e tradycyjna niechêæ konserwatystów do zwi¹zanego z laburzystami
ruchu zwi¹zkowego.
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Najskuteczniejsz¹ metod¹ ograniczenia roli zwi¹zków zawodowych by³a
reforma ustawodawstwa dotycz¹cego
kwestii zatrudnienia i samych zwi¹zków.
Prawo zezwala³o bowiem dotychczas na
istnienie licznych patologii. Zdaniem samej
Thatcher58, w pierwszej kolejnoœci nale¿a³o
uniemo¿liwiæ przeprowadzanie tak zwanych
pikiet solidarnoœciowych poza zak³adem
pracy strajkuj¹cych59, ograniczyæ zasadê
closed shop60 oraz zmieniæ zasady g³osowania przy podejmowaniu decyzji o strajku.
Dotychczas wielokrotnie umo¿liwia³y one
bowiem kierownictwu zwi¹zków wymuszanie protestów na pracownikach.
Za przygotowanie reform byli odpowiedzialni Jim Prior i Norman Tebbit, kolejni
ministrowie ds. zatrudnienia w rz¹dzie
Thatcher. Pierwszy z nich, przedstawiciel
nurtu paternalistycznego, zmierza³ w przygotowanej przez swoje ministerstwo
nowelizacji ustawy o zatrudnieniu (1980 r.)
do wymuszenia na zwi¹zkowcach wiêkszej
odpowiedzialnoœci61. Zakazano wówczas
strajków solidarnoœciowych oraz zmierzaj¹cych do wymuszenia zasady closed shop,
a tak¿e ustanawiania tej zasady bez
akceptacji 4/5 pracowników; umo¿liwiono
równie¿ œci¹ganie odszkodowania z bud¿etów zwi¹zkowych i zezwolono na u¿ycie
publicznych funduszy w celu pokrycia
kosztów wyborów w zwi¹zkach. Niezgodne
z prawem dzia³ania zwi¹zków mog³y odt¹d
byæ ukarane grzywn¹ do 250 tys. funtów62 .
Tebbit by³ natomiast, w przeciwieñstwie do
swojego poprzednika, gor¹cym zwolennikiem Thatcher i prowadzonej przez ni¹
polityki gospodarczej. Kolejne przezeñ
przygotowane
nowelizacje
ustawy
o zwi¹zkach zawodowych (1982, 1984
i 1988 r.) zupe³nie otwarcie zmierza³y do

ograniczenia roli ruchu zwi¹zkowego, które
sta³o siê celem samym w sobie. Reformy te
nakaza³y miêdzy innymi regularne
sprawdzanie woli pracowników w kwestii
utrzymania zasady closed shop. Rozszerzono tak¿e odpowiedzialnoœæ zwi¹zków
z tytu³u zniszczeñ dokonanych podczas
strajku i wprowadzono obligatoryjnoœæ
g³osowania nad poparciem protestu przez
zwi¹zek. Przyznano ponadto zwi¹zkowcom
prawo do nieuczestniczenia w strajku
zatwierdzonym przez ich zwi¹zek oraz
zakazano zwolnienia z zak³adu typu closed
shop z powodu braku cz³onkostwa w odpowiednim zwi¹zku63.
Szczególnie istotnym czynnikiem,
który wp³yn¹³ na utratê przez zwi¹zki zawodowe dawnej roli, by³ upadek s³ynnego,
trwaj¹cego w latach 1984-1985, strajku
górników. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ protestu
by³ rz¹dowy plan reformy przynosz¹cego
du¿e straty sektora, polegaj¹cy przede
wszystkim na zamkniêciu nierentownych
kopalñ. Istotne dla charakteru ostatecznej
konfrontacji by³y tak¿e zmiany, do których
dosz³o we w³adzach Krajowego Zwi¹zku
Górników (NUM). Dawne, umiarkowanie
pragmatyczne elity zosta³y zast¹pione
przez radykalnych dzia³aczy64, nie ukrywaj¹cych swojej fascynacji komunizmem.
W 1983 r., w dwa dni po wygranych przez
konserwatystów wyborach, przewodnicz¹cy
NUM Arthur Scargill nazwa³ je manipulacj¹
i og³osi³ koniecznoœæ si³owego wyst¹pienia
przeciwko rz¹dowi 65 . Strajk ostatecznie
rozpocz¹³ siê w marcu 1984 r., mimo ¿e
cz³onkowie zwi¹zku kilkakrotnie odmówili
poparcia dla tej akcji w kolejnych, tajnych
plebiscytach. Decyzja o proteœcie zapad³a
zatem z pominiêciem wymaganej przez
prawo aprobaty g³osuj¹cych. Opornych

M. Thatcher, op. cit., s. 89.
Takie pikiety niejednokrotnie komplikowa³y sytuacjê w kraju, poniewa¿ polega³y na uniemo¿liwianiu
pracy pracownikom zak³adów, które nie chcia³y przy³¹czyæ siê do strajku.
60
Polega³a ona na zakazie zatrudniania w okreœlonym przedsiêbiorstwie osób, nie bêd¹cych cz³onkami
zwi¹zku zawodowego, który posiada³ swoist¹ wy³¹cznoœæ w danym zak³adzie pracy; pracownicy, którzy
nie chcieli przy³¹czyæ siê do zwi¹zku, mogli byæ z tego powodu zwolnieni.
61
P. Riddell, op. cit., s. 46.
62
K. Harris, op. cit., s. 169.
63
P. Riddell, op. cit., s. 47-48.
64
P. Jachowicz, Strajk górników…, op. cit., s. 39.
65
K. Harris, op. cit., s. 181.
58

59

Polityka gospodarcza Margaret Thatcher

57

próbowano natomiast przymusiæ do wsparcia strajku za pomoc¹ wypróbowanego ju¿
blokowania kopalñ. Dzia³ania Scargilla nie
zyska³y tak¿e poparcia opinii publicznej,
która ju¿ wczeœniej nabra³a przekonania
o koniecznoœci ograniczenia roli ruchu
zwi¹zkowego. Sytuacjê dodatkowo pogorszy³a bardzo negatywna spo³eczna percepcja przemocy, do której uciekali siê
protestuj¹cy i której kierownictwo zwi¹zku
nie zamierza³o potêpiæ66. Zwyciêstwo strony
rz¹dowej zosta³o umo¿liwione dziêki wspó³wyst¹pieniu innych tak¿e czynników.
Okaza³o siê bowiem, ¿e szczególny opór
wobec dzia³añ kierownictwa NUM podjêli
górnicy pracuj¹cy w dochodowych kopalniach w Nottinghamshire. Nie tylko nie
przy³¹czyli siê oni do strajku, ale równie¿
za³o¿yli konkurencyjny zwi¹zek zawodowy,
Uniê Demokratycznych Górników. Protestu
nie wsparli tak¿e transportowcy, którzy
zapewnili tym samym ci¹g³oœæ dostaw
wêgla z pracuj¹cych kopalñ do elektrowni.
Wreszcie, rz¹d rozpocz¹³ przygotowania do
konfrontacji kilka lat wczeœniej, gromadz¹c
zapasy wêgla o bezprecedensowych rozmiarach i w ten sposób zabezpieczaj¹c
zdolnoœæ kraju do produkcji energii elektrycznej na wypadek zaprzestania dostaw
surowca. Niektórzy cz³onkowie NUM
podwa¿ali ponadto legalnoœæ strajku w procesach s¹dowych, a grzywny wymierzane
z tego tytu³u zwi¹zkowi komplikowa³y
finansowanie przezeñ protestu. W efekcie
strajk straci³ szansê powodzenia i zosta³
definitywnie zakoñczony w marcu 1985 r.67
Ruch zwi¹zkowy ju¿ nigdy nie odbudowa³
utraconej pozycji.

w Wielkiej Brytanii olbrzymie zmiany,
a Thatcher sk³ada³a w listopadzie 1990 r.
dymisjê z funkcji premiera zupe³nie innego
ju¿ kraju. Ewenementem na skalê miêdzynarodow¹ by³o ograniczenie inflacji o ponad
10 punktów procentowych w cztery lata68 ,
do 4,8% w 1983 r. Sukces ten zosta³
osi¹gniêty za pomoc¹ restrykcyjnej polityki
pieniê¿nej i fiskalnej, co przyczyni³o siê
z kolei do gwa³townego wzrostu bezrobocia,
które w tym samym roku osi¹gnê³o poziom
11,7%. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e Thatcher nie ponosi ca³kowitej odpowiedzialnoœci za taki stan rzeczy. Zwiêkszy³a siê
bowiem liczba ludzi w wieku produkcyjnym.
Ponadto ówczesne bezrobocie mog³o
wynikaæ z dzia³ania pu³apki bezrobocia
i zbyt wysokich kosztów pracy, co obci¹¿a³oby odpowiedzialnoœci¹ poprzednie
gabinety. Ostatecznie, w okresie rz¹dów
Thatcher wyraŸnie zmniejszy³o siê zró¿nicowanie regionalne pod wzglêdem wysokoœci
stopy bezrobocia, natomiast zanotowano
znaczny wzrost bezrobocia d³ugookresowego oraz wœród m³odzie¿y. Z drugiej
strony, restrykcyjna polityka na pocz¹tku lat
osiemdziesi¹tych przyczyni³a siê do
upowszechnienia postaw przedsiêbiorczych69, poniewa¿ s³abe przedsiêbiorstwa
nie przetrwa³y ówczesnej trudnej sytuacji
gospodarczej, podczas gdy rentowne firmy
rozwija³y siê coraz lepiej. Niemniej jednak,
kryzys by³ na tyle g³êboki, ¿e w latach 19801981 dosz³o nawet do spadku produktu
krajowego brutto, odpowiednio o 2,0 i 1,2%.
Okres po 1983 r. uznawany jest
natomiast czêsto za czas cudu gospodarczego w Wielkiej Brytanii. Inflacja by³a
wówczas utrzymywana na niskim, stabilnym
poziomie, ok. 3,5-5%. Mimo znacznych
spadków cen ropy naftowej i innych
surowców, nigdy nie osi¹gniêto natomiast
celu zerowej inflacji, poniewa¿ rz¹d poluzowa³ swoj¹ politykê, bêd¹c ju¿ wtedy
w wiêkszym stopniu zainteresowanym
stymulowaniem wzrostu gospodarczego.
Zamierzenie to uda³o siê zrealizowaæ

III. Skutki polityki gospodarczej
Margaret Thatcher

Polityka gospodarcza Margaret
Thatcher wywo³a³a rozliczne skutki o bardzo
ró¿nym charakterze. Mo¿na na ich podstawie z ca³¹ pewnoœci¹ jednak stwierdziæ,
¿e w latach osiemdziesi¹tych zasz³y
66
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i w latach 1983-1988 tempo wzrostu
w Wielkiej Brytanii by³o najwy¿sze po
II wojnie œwiatowej70 i oscylowa³o w granicach 3,5-5%, co znacznie przekracza³o
œredni¹ dla EWG. Bezrobocie utrzymywa³o
siê najpierw na dotychczasowym, bardzo
wysokim poziomie, ale ju¿ w 1988 r. spad³o
poni¿ej œredniej dla EWG71. Dalsze spadki
zosta³y natomiast umo¿liwione dziêki
obni¿eniu naturalnej stopy bezrobocia
(NAIRU), wywo³anemu m.in. wczeœniejszym zwyciêstwem w walce ze zwi¹zkowcami. Ewidentnym sukcesem Thatcher
by³ tak¿e niezwykle du¿y wzrost wydajnoœci
pracy w czasie jej rz¹dów, co by³o
szczególnie istotne, poniewa¿ jest to miernik
wiele mówi¹cy o perspektywach danej
gospo-darki w d³ugim okresie72.
Poluzowanie polityki gospodarczej
rz¹du przynios³o jednak, co by³o ³atwe do
przewidzenia, ponowny wzrost inflacji, do
9,5% w 1990 r. Stawiano wówczas pod
znakiem zapytania sens licznych wyrzeczeñ
z pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, skoro
inflacja pojawi³a siê ponownie. Zaistnia³a
bowiem koniecznoœæ powrotu do wysokich
stóp procentowych, co wprawdzie skutecznie ograniczy³o inflacjê w kolejnych latach,
ale tak¿e zmniejszy³o wzrost gospodarczy
i wi¹za³o siê z kolejnymi wyrzeczeniami73.
W tamtym okresie czasu Margaret Thatcher
prowadzi³a jednak politykê antyinflacyjn¹
stosunkowo krótko, poniewa¿ w listopadzie
1990 r., trac¹c poparcie w Partii Konserwatywnej, poda³a siê do dymisji. Jej nastêpc¹
zosta³ John Major, dotychczasowy nastêpca
Nigela Lawsona na stanowisku kanclerza
skarbu, któremu uda³o siê kontynuowaæ
niezwykle skuteczn¹ politykê pieniê¿n¹,
opart¹ jednak nie o cele monetarne, lecz
inflacyjne74 . Inflacja faktycznie utrzymywa³a
siê na niskim poziomie, podczas gdy wzrost
gospodarczy oscylowa³ w granicach

1,5-3,5%, co by³o du¿ym osi¹gniêciem
w porównaniu do innych krajów. W latach
dziewiêædziesi¹tych konsekwentnie spada³o
te¿ bezrobocie, do 3% w 2000 r. Mimo
i¿ nast¹pi³o to po dziesiêciu latach od
ust¹pienia Thatcher ze stanowiska premiera, mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ,
¿e fundamentami dla tak udanego rozwoju
gospodarczego by³y jej w³asne osi¹gniêcia,
m.in. obni¿ka podatków, liberalizacja rynku
pracy, os³abienie pozycji zwi¹zków zawodowych, ograniczenie sektora publicznego
i wzrost wydajnoœci pracy. Umo¿liwienie
brytyjskiego cudu gospodarczego lat
dziewiêædziesi¹tych jest zapewne najdonioœlejszym skutkiem polityki gospodarczej
Thatcher i najbardziej spektakularnym
sukcesem premier.
Niemniej istotnym dziedzictwem
doby thatcheryzmu jest powstanie neoliberalnego konsensusu w polityce brytyjskiej, który ostatecznie zast¹pi³ kompromis
wokó³ teorii ekonomicznej Keynesa. Partia
Pracy, jeszcze pod wodz¹ Neila Kinnocka,
zdecydowa³a siê bowiem na odejœcie od
programu socjalistycznego. Zaakceptowano przewa¿aj¹c¹ czêœæ nowelizacji
ustaw o zatrudnieniu i zwi¹zkach zawodowych, uznano koniecznoœæ integracji
europejskiej w ramach EWG oraz zdecydowanej walki z inflacj¹ 75 . Prawdziwego
prze³omu dokona³ jednak Tony Blair,
przywódca laburzystów od 1994r.
Doprowadzi³ on do ograniczenia wiêzów
Partii Pracy z ruchem zwi¹zkowym
i jeszcze g³êbszej akceptacji liberalnych
reform lat osiemdziesi¹tych76 . Kolejne lata
jego rz¹dów dowodz¹, ¿e proste zasady
Margaret Thatcher sta³y siê w Wielkiej
Brytanii podstaw¹ myœlenia o gospodarce.
Jednoczeœnie nic nie wskazuje na to,
aby mog³o siê to zmieniæ.
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