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Polityka gospodarcza Margaret Thatcher

dotychczas, nieskutecznej polityki gospo-darczej i spo³ecznej, bêd¹cej ewidentn¹ideow¹ kontynuacj¹ polityki rz¹du Attlee.Nadziejê na zmiany przynios³a MargaretThatcher, charyzmatyczna przywódczynikonserwatystów, która zaproponowa³askrajnie wolnorynkowy program, wspartyw  warstwie negatywnej o  odrzucenieinterwencjonizmu pañstwowego, dezapro-batê dla keynesowskich metod regulowaniagospodarki i krytykê zwi¹zków zawodo-wych. Thatcher uwa¿a³a bowiem, ¿e stratyponoszone przez spo³eczeñstwo z tytu³utzw. niedoskona³oœci rynku s¹ znaczniemniejsze ni¿ koszty prowadzenia dotych-czasowej polityki gospodarczej1. Po zwyciê-skich wyborach najwa¿niejszym celemnowego rz¹du sta³a siê walka z inflacj¹i przywilejami zwi¹zków zawodowych.Te dwa rz¹dy – Attlee i Thatcher –górowa³y nad wszystkimi innymi powojen-nymi brytyjskimi gabinetami. Mimo takolbrzymich ró¿nic, interesuj¹ce i zaskaku-j¹ce s¹ podobieñstwa miêdzy nimi.Oba rz¹dy nie zamierza³y swojej funkcjiograniczyæ do sprawowania administracji.Ich celem by³o gruntowne przekszta³ceniespo³eczeñstwa, jego zmiana, ukierunko-wana na odmienne dla obu rz¹dów wartoœcimoralne2. Oba rz¹dy zrealizowa³y ten plan.Gabinety, które rz¹dzi³y w okresiemiêdzy Attlee a Thatcher, by³y du¿o bardziejpragmatyczne i du¿o mniej wyraziste.Konserwatyœci ostatecznie zaakceptowalireformy Attlee. Krytykowali jedynie programnacjonalizacji, ale a¿ do czasów Thatchernie byli zdeterminowani go odwracaæ.Po zwyciêstwie wyborczym torysóww 1951 r. dokona³a siê natomiast
1 A. Ziêba, Wspó³czesne brytyjskie doktryny polityczne, Bia³ystok 2001, s. 65.
2 K. Harris, Margaret Thatcher, £ódŸ 1992, s. 8.

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

Rok 1945 by³ dla brytyjskiej politykiprze³omowy. Zwyciêstwo, które w wyborachparlamentarnych odnieœli laburzyœci, by³otym bardziej zaskakuj¹ce, ¿e na czelekonserwatystów sta³ Winston Churchill,niezmiennie podziwiany za bohatersk¹postawê w czasie II wojny œwiatowej.Wyborcy uwa¿ali jednak, ¿e to Partia Pracyjest lepiej przygotowana do powojennejodbudowy kraju i udzielili jej nadspodzie-wanie du¿ego poparcia, które pozwoli³o napowstanie pierwszego w historii wy³¹cznielaburzystowskiego gabinetu, utworzonegobez udzia³u libera³ów. Na czele nowegorz¹du stan¹³ Clement Attlee, który zapro-ponowa³ zupe³nie nowe w Wielkiej Brytaniipodejœcie do polityki gospodarczej i spo³e-cznej, oparte na filarach nacjonalizacjiprzemys³u i rozwoju systemu opieki soc-jalnej. Aby sfinansowaæ wprowadzanereformy, rz¹d Attlee znacznie zwiêkszy³obci¹¿enia podatkowe, zarówno w zakresiepodatków poœrednich, jak i bezpoœrednich.Polityka makroekonomiczna zosta³a opartana teoriach Keynesa, natomiast w skalimikro zdecydowano siê na kosztownesubwencje dla biedniejszych regionów orazdeficytowych ga³êzi przemys³u.Niemniejsze zmiany w brytyjskiejpolityce przyniós³ rok 1979. Spo³eczeñstwoby³o ju¿ zmêczone pog³êbiaj¹c¹ siêwówczas recesj¹ i inflacj¹. Oczekiwa³ozdecydowanego odejœcia od prowadzonej
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reorientacja programowa w Partii Pracy(tzw. rethinking socialism), w wyniku którejlaburzyœci przybrali bardziej umiarkowanykurs. Przeobra¿enia w obu ugrupowaniachumo¿liwi³y osi¹gniêcie niezwykle trwa³egokompromisu wokó³ podstawowych za³o¿eñpolityki wewnêtrznej. Zw³aszcza politykagospodarcza, oparta na przyjêtych zadogmat teoriach Keynesa, by³a w³aœciwieniezale¿na od przynale¿noœci partyjnejaktualnie rz¹dz¹cego gabinetu. Politykataka zosta³a nazwana polityk¹ konsensu lubbutskellizmu3.Mimo trwa³oœci tej polityki, czêœædzia³aczy konserwatywnych nie by³a sk³on-na pogodziæ siê z odejœciem od zasadliberalizmu gospodarczego. W krêgach tychpowszechna by³a negacja za³o¿eñ pañstwaopiekuñczego, argumentowana zw³aszczalikwidowaniem bodŸców do pracy orazhamowaniem aktywnoœci, inicjatywy i przed-siêbiorczoœci jednostki przez rozbudowanysystem opieki spo³ecznej4. Krytykowanotak¿e koniecznoœæ utrzymywania rozbu-dowanego aparatu administracyjnego,a zw³aszcza id¹ce za tym zwiêkszoneopodatkowanie, które szczególnie obci¹-¿a³o klasy œrednie, tradycyjny elektorattorysów. Zdaniem konserwatywnych kryty-ków welferyzmu, dosz³o równie¿ w WielkiejBrytanii do znacznego os³abienia autorytetuw³adzy, która nie by³a w stanie spe³niæwzbudzonych oczekiwañ wobec niej5 .Zwracano tak¿e uwagê na istotne problemy,które pojawi³y siê w znacjonalizowanychprzedsiêbiorstwach. Zak³ady te cechowa³ysiê bowiem zazwyczaj bardzo s³ab¹ wydaj-noœci¹ pracy i nisk¹ jakoœci¹ produktu.Dochodzi³o w nich do znacznych przerostówzatrudnienia, a wysokie koszty ich utrzy-mywania powodowa³y koniecznoœæ kosz-townych dotacji.W 1970 r. wybory parlamentarnewygrali konserwatyœci pod przywództwem

Edwarda Heatha, proponuj¹c wolno-rynkowy program oparty w du¿ej mierze naopisanej powy¿ej krytyce. Torysi zobowi¹zalisiê m.in. do ograniczenia roli pañstwa,zmniejszenia podatków oraz do zdecydo-wanych ciêæ wydatków publicznych6,zw³aszcza subwencji dla przemys³u.Pocz¹tkowo Heath próbowa³ spe³niæ swojeobietnice, ale przeszkodzi³a mu w tympresja ze strony zwi¹zków zawodowych,a zw³aszcza strajk górników na tlep³acowym w 1972 r. Rz¹d nie by³ sk³onnyzgodziæ siê na ¿¹dania strajkuj¹cychi zdecydowa³ siê na konfrontacjê. Taktykagórników, polegaj¹ca na pikietowaniuzak³adów pracy tak, aby chc¹cy pracowaænie mogli tego robiæ, i uniemo¿liwianiutransportu wêgla i koksu, okaza³a siê jednakskuteczna, poniewa¿ skomplikowa³asytuacjê w kraju7. Rz¹d ostatecznie skapi-tulowa³ i dokona³ zwrotu w politycegospodarczej (os³awione U-turn policy)w kierunku interwencjonizmu w zakresiecen i dochodów. Bardziej ekspansywnapolityka pieniê¿na i fiskalna wywo³a³a z koleigwa³towny wzrost gospodarczy i wysok¹inflacjê, któr¹ dodatkowo spotêgowa³upadek systemu z Bretton Woods i szoknaftowy po wielkiej podwy¿ce cen ropyw 1973 r. Rosn¹ca inflacja skutecznieobni¿y³a wysokoœæ p³ac realnych, co dopro-wadzi³o w 1974 r. do kolejnego strajkugórników. Heath uzna³, ¿e drugi raz niezaakceptuje ju¿ ¿¹dañ zwi¹zkowcówi rozpisa³ nowe wybory, które planowa³wygraæ pod has³em obrony praworz¹dnoœciprzed strajkuj¹cymi górnikami. Konserwa-tyœci ponieœli w nich jednak zaskakuj¹c¹pora¿kê. Heath próbowa³ stworzyæ koalicjêz libera³ami, a gdy to siê nie powiod³o,premierem w laburzystowskim ju¿ rz¹dziezosta³ 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.
5 A. Ziêba, Wspó³czesne brytyjskie…, op. cit., s. 63.
6 P. Jachowicz, Strajk górników brytyjskich w latach 1984-1985, Warszawa 2002, s. 16.
7 Ibidem, s. 22-23.
8 K. Harris, op. cit., s. 40.

Polityka gospodarcza Margaret Thatcher



48

jednoczeœnie8, Margaret Thatcher pokona³aHeatha w wyborach na szefa Partii Konser-watywnej. Trudno okreœliæ, w jakim stopniuzdoby³a ona popularnoœæ dziêki wolno-rynkowym has³om, analogicznym z tymi,które kilka lat wczeœniej g³osi³ ówczesnypremier. Na pewno jednak decyduj¹ca by³awzmagaj¹ca siê krytyka Heatha, obarcza-nego za pora¿kê wyborcz¹.Kryzys gospodarczy w Wielkiej Bryta-nii stawa³ siê natomiast coraz powa¿niejszy.W latach 1974-75 dosz³o do pierwszegospadku realnego PKB od czasów II wojnyœwiatowej. WyraŸnie ros³o bezrobocie(do 6,2% w 1977 r.), a inflacja osi¹gnê³aw 1975r. szokuj¹cy poziom 26% i sta³a siênajwa¿niejszym problemem gospodarczymkraju. Praktykowana przez Partiê Pracypolityka kontroli cen i dochodów okaza³a siêwysoce nieskuteczna9 , zreszt¹ keynesow-ska teoria nie by³a dostosowana do sytuacji,w której równoczeœnie wystêpowa³abystagnacja i wzrost inflacji. James Callaghan,laburzystowski nastêpca Wilsona, og³osi³zatem koniec “przytulnego œwiata Keynesa”i, pod naciskiem MFW10 , zdecydowa³o wprowadzeniu w ¿ycie zalecanej przezmonetarystów restrykcyjnej polityki pieniê-¿nej oraz o ograniczeniu wydatków publicz-nych. Od 1976 r. publikowano zatem celew zakresie poda¿y pieni¹dza, a szczególniewa¿nym elementem polityki gospodarczejrz¹du sta³o siê zmniejszanie PSBR (public
sector borrowing requirement)11 , czylizapotrzebowania kredytowego sektorapublicznego. Próbuj¹c ograniczyæ deficytbud¿etowy i inflacjê, postanowiono m.in.przeforsowaæ zasadê, wed³ug której pod-wy¿ki p³ac by³yby nie wy¿sze ni¿ 5%.Wywo³a³o to gwa³towne strajki na tle rosz-czeñ p³acowych, które trwa³y ca³¹ zimê1978/79, nazwan¹ z tego wzglêdu winter of
discontent (zim¹ niezadowolenia). W krajuzapanowa³ chaos, natomiast zwykliBrytyjczycy najdotkliwiej odczuli strajk

grabarzy (przez kilka tygodni nie chowanocia³), œmieciarzy i pracowników pogotowiaratunkowego. Wskutek strajku woŸnychmiliony dzieci nie chodzi³y do szko³y,a pikiety niejednokrotnie uniemo¿liwia³yprzewiezienie ciê¿ko chorych do szpitala.Olbrzymi¹ krytykê spowodowa³a wypowiedŸCallaghana, który, wracaj¹c z podró¿yzagranicznej, skomentowa³, ¿e sytuacjaw kraju nie wydaje siê zbyt chaotyczna.Thatcher umiejêtnie wykorzysta³asytuacjê w kraju, aby wywo³aæ spadekpoparcia dla zwi¹zków zawodowych i zwi¹-zanej z nimi Partii Pracy. Ostateczniewstrz¹s, jaki wywo³a³y w spo³eczeñstwiebrytyjskim wydarzenia w czasie winter of
discontent, przyczyni³ siê do wyborczegozwyciêstwa konserwatystów w 1979 r.Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zwyciêstwoThatcher nie oznacza³o szerokiej aprobatybrytyjskiego spo³eczeñstwa dla jej liberal-nego programu gospodarczego. By³o toraczej swoiste wotum nieufnoœci wobecprowadzonej od lat, nieskutecznej politykikonsensu12 . Niezale¿nie od rzeczywistychintencji wyborców, w 1979 r. w WielkiejBrytanii dokona³ siê prze³om.*
II. Polityka gospodarcza Margaret
Thatcher
1. Polityka antyinflacyjna

Przez ca³y okres powojenny a¿ doczasów Thatcher, zgodnie z koncepcjamiKeynesa, polityka makroekonomicznarz¹dów brytyjskich by³a ukierunkowana naosi¹gniêcie idea³u pe³nego zatrudnieniaoraz pobudzenie wzrostu gospodarczego,natomiast w skali mikro starano siê ogra-niczaæ inflacjê poprzez kontrolê dochodówi cen. Thatcher zamieni³a te cele miejscamii od tego czasu, zgodnie z zaleceniamimonetarystów, restrykcyjna polityka pieniê-¿na i fiskalna mia³a pe³niæ funkcjê anty-
9 Ibidem, s. 74-75.
10 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 wzrostgospodarczy i ograniczaæ bezrobocie mia³yodpowiednie dzia³ania w ramach politykiskali mikro13. Nale¿y przy tym pamiêtaæ,¿e inflacja, osi¹gn¹wszy spektakularnypoziom 26% w 1975 r., sta³a siê najpowa¿-niejszym problemem gospodarczym Wiel-kiej Brytanii ju¿ w latach siedemdziesi¹tych.Dlatego skutecznoœæ konserwatystów w jejograniczeniu by³a szczególnie istotna dlaopinii publicznej, przekonanej jednak o za-wodnoœci dotychczas stosowanych metod.Polityka antyinflacyjna rz¹dówMargaret Thatcher uwzglêdnia³a14 ograni-czanie poda¿y pieni¹dza poprzez wysokiestopy procentowe, podwy¿kê podatkówpoœrednich, redukcjê wydatków publicz-nych oraz zmniejszenie tempa wzrostuwynagrodzeñ poprzez limitowanie prze-targów p³acowych. Odrzucono jednakdotychczas prowadzon¹ administracyjn¹kontrolê kursu funta, p³ac i cen. Rz¹d uzna³ponadto prawdziwoœæ badañ naukowych,wed³ug których wysokoœæ inflacji zale¿yw znacznym stopniu od oczekiwañ inflacyj-nych15 . Wed³ug tej tzw. hipotezy wiarygod-noœci, rz¹d powinien przekonaæ podmiotyuczestnicz¹ce w ¿yciu gospodarczym,¿e jego polityka antyinflacyjna jest z zasadyskuteczna oraz bêdzie konsekwentnierealizowana, niezale¿nie od zmieniaj¹cej siêsytuacji gospodarczej. By³ to niezwykleistotny cel wprowadzonej przez rz¹dœredniookresowej strategii finansowej,tzw. MTFS (Medium Term Financial
Strategy), która by³a form¹ koordynacjipolityki pieniê¿nej i fiskalnej oraz polega³ana publikacji celów, które rz¹d zamierza³spe³niæ w kwestii wzrostu poda¿y pieni¹dzai wysokoœci deficytu bud¿etowego,tzw. PSBR (Public Sector Borrowing
Requirement). Uwzglêdnienie w MTFS,obok restrykcyjnej polityki pieniê¿nej, tak¿eograniczania deficytu by³o koniecznedlatego, ¿e w innym wypadku znaczny

wzrost stóp procentowych odczu³by jedyniesektor prywatny, podczas gdy sektorpubliczny korzysta³by bez wiêkszych zmianz pañstwowych dotacji16.Polityka antyinflacyjna rz¹dówMargaret Thatcher, mimo powszechnieznanej skutecznoœci, nie by³a wolna odb³êdów. Mo¿na je w znacznym stopniuusprawiedliwiæ, gdy¿ koncepcje monetarys-tów nie by³y wczeœniej sprawdzoneempirycznie. Niemniej jednak, politykapieniê¿na i fiskalna konserwatystów nie by³aw ca³ym okresie rz¹dów Thatcher konsek-wentna, poniewa¿ wychodzenie na jawkolejnych b³êdów powodowa³o daleko id¹cezmiany w roz³o¿eniu akcentów w prowa-dzonej polityce i stopniu przywi¹zania dooryginalnej koncepcji. Zasadniczo mo¿nawyró¿niæ trzy okresy, w których politykaantyinflacyjna by³a istotnie odmienna.Pocz¹tkowo kontrolê poda¿y pieni¹-dza oparto o agregat M3, bêd¹cy najszer-szym pojêciem pieni¹dza i uwzglêdniaj¹cygotówkê w obiegu, depozyty na ¿yczenieoraz lokaty krótko- i d³ugoterminowe.W marcu 1980 r. opublikowano pierwsz¹MTFS, zawieraj¹c¹ niezwykle ambitneplany w zakresie polityki fiskalnej i, przedewszystkim, pieniê¿nej. Rola ograniczaniadeficytu bud¿etowego by³a wówczas mniej-sza, poniewa¿ konieczne by³o dochowanieobietnic z³o¿onych w kampanii wyborczej,w tym dotycz¹cej podwy¿ki rent i emerytur17.Ponadto koncepcja monetarystyczna, którejThatcher by³a wtedy wierna, opiera³a siêprawie wy³¹cznie na restrykcyjnej politycepieniê¿nej, a niektórzy monetaryœci w¹tpilinawet w istnienie zwi¹zku miêdzy wyso-koœci¹ PSBR a inflacj¹.Wprawdzie wyznaczone w pierw-szej MTFS cele nigdy nie zosta³y spe³nione,ale podwy¿szone do 16,3% stopy procen-towe18 przyczyni³y siê do dotkliwegopog³êbienia recesji i, poprzez zwiêkszenieatrakcyjnoœci 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 kursfunta by³ tak¿e zwi¹zany ze wzrostem cenropy naftowej, której wa¿nym eksporteremby³a Wielka Brytania. Dosz³o zatem dopogorszenia konkurencyjnoœci brytyjskichtowarów na miêdzynarodowych rynkach,gdy¿ wzros³y ich ceny w porównaniuz dobrami pochodz¹cymi z innych krajów.Z drugiej jednak strony, nie nale¿y prze-ceniaæ roli aprecjacji funta, poniewa¿szacuje siê19, ¿e w wiêkszym stopniu naspadek konkurencyjnoœci wp³yn¹³ wzrostkosztów pracy, który by³ w Wielkiej Brytaniiszybszy ni¿ w innych krajach. Niemniejjednak, rz¹d by³ powszechnie obarczany zapogorszenie siê sytuacji eksporterów,a niepokoj¹co szybko rosn¹ce bezrobociedodatkowo zwiêksza³o presjê na reorien-tacjê polityki gospodarczej.Krytykowane, paradoksalnie tak¿eprzez monetarystów, by³o równie¿ oparciepolityki pieniê¿nej o agregat M3. AlanWalters, póŸniejszy doradca ekonomicznyThatcher, oraz Milton Friedman sugerowalina przyk³ad kontrolê bazy monetarnejzamiast M3, ale ich zalecenia odrzucono20.Wiara w zwi¹zek pomiêdzy wzrostem M3a przysz³¹ inflacj¹ okaza³a siê jednakfaktycznie w znacznej mierze nieuzasad-niona21 , szczególnie w sytuacji, gdy inflacjêznacznie ju¿ ograniczono; problemy tewynika³y ze zmian zachodz¹cych wówczasna rynkach finansowych. Dane oparte nawskaŸniku M3 by³y bowiem notoryczniezawy¿ane w zwi¹zku ze zniesieniem tzw.gorsetu, tj. stosowanego przez Bank Angliimechanizmu limitowania po¿yczek banko-wych, oraz kontroli wymiany walut. Istotnyby³ tak¿e wp³yw dalszego rozwojuoszczêdnoœciowych kas mieszkaniowych.Oferowa³y one us³ugi podobne do banków,jednak kredyty i lokaty w nich zak³adane nieby³y wliczane do M3, podczas gdy wliczano

pieni¹dz zwi¹zany z identycznymi us³ugamibankowymi. Kolejny absurd zwi¹zanyz zastosowaniem agregatu M3 polega³ natym, ¿e wysokie stopy procentowe, bêd¹cepodstaw¹ restrykcyjnej polityki pieniê¿nej,zachêca³y gospodarstwa domowe dozak³adania lokat w brytyjskich bankach,a przez to, paradoksalnie, ros³a iloœæpieni¹dza M322 .Opisane powy¿ej czynniki dopro-wadzi³y do odejœcia Thatcher od œcis³egomonetaryzmu. Zdaniem C. Goodharta23,drugi okres w jej polityce antyinflacyjnejdatuje siê od 1982 r., natomiast P. Riddell24przyjmuje, ¿e rozpocz¹³ siê on ju¿ w marcu1981 r., gdy zosta³ og³oszony nowy bud¿et,bêd¹cy odpowiedzi¹ na recesjê i rosn¹cebezrobocie. Bud¿et ten by³ oparty nabardziej ekspansywnej polityce pieniê¿nej,która poprzez ni¿sze stopy procentowemia³a zapewniæ sektorowi prywatnemudostêp do tañszych kredytów, a tak¿edoprowadziæ do deprecjacji funta i tymsamym poprawiæ trudn¹ sytuacjê eks-porterów. Pozostawiono wprawdzie celemonetarne, ale utrzymane by³y one nabardziej realistycznym poziomie. Z drugiejstrony natomiast, zrekompensowanopoluzowanie polityki pieniê¿nej bardziejrestrykcyjn¹ polityk¹ fiskaln¹. Wstrzymanopodwy¿ki progów podatkowych25. By³o toposuniêcie dok³adnie przeciwne zalece-niom Keynesa, który w obliczu recesjinakazywa³ zwiêkszyæ deficyt bud¿etowy.Dosz³o wówczas do bezprecedensowegoprotestu 364 znanych ekonomistów zeœrodowiska uniwersytetu w Cambridge,wyra¿onego w formie listu opublikowanegoprzez “The Times”. Rz¹d, oczywiœcie, pro-testem siê nie przej¹³26, a jego strategia oka-za³a siê skuteczna i spowodowa³a znacznepolepszenie koniunktury27  i spadek inflacji.Trzeci okres w polityce antyinfla-cyjnej Thatcher rozpocz¹³ siê z kolei19 M. Thatcher, op. cit., s. 84.
20 P. Riddell, op. cit., s. 18.
21 Ibidem, s. 24.
22 G. C. Peden, British Economic and Social Policy. Lloyd George to Margaret Thatcher, Oxford

1988, s. 226.
23 A. Wojtyna, op. cit., s. 57.
24 P. Riddell, op. cit., s. 19.
25 P. Jachowicz, Kontrowersje wokó³ polityki…, op. cit., s. 58.
26 P. Jachowicz, Strajk górników…, op. cit., s. 28.
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w 1985r.28, gdy Nigel Lawson, kanclerzskarbu, og³osi³ porzucenie stosowaniaagregatu M3. Zmiana zosta³a uzasadnionazbyt du¿ymi trudnoœciami w doprowadzeniugo do zak³adanego poziomu. Wymaga³obyto bowiem nadmiernych podwy¿ek krótko-terminowych stóp procentowych, poniewa¿ich wp³yw na M3, jak ostatecznie uznano,jest stosunkowo niewielki. Takie podwy¿kiw rzeczywistoœci wp³ywaj¹ jednak nazmianê poda¿y pieni¹dza, dlatego nale¿ystosowaæ inne agregaty, które ³atwiejreagowa³yby na zmiany stóp. Odpowiedniby³ na przyk³ad M0, ale rz¹d zdecydowa³ siêna oparcie polityki pieniê¿nej o kurs funtaszterlinga. Tak¹ zmianê akcentów bardzodobrze obrazuje sytuacja, gdy w obliczudeprecjacji funta, jeszcze przed og³osze-niem zaprzestania stosowania M3 w 1985 r.,postanowiono znacznie podnieœæ stopyprocentowe i w efekcie wywo³aæ aprecjacjê.Co zaskakuj¹ce, bior¹c pod uwagê dawn¹politykê pieniê¿n¹ Thatcher, stopyprocentowe zosta³y ponownie obni¿one, gdydosz³o do wzrostu kursu, poniewa¿ zasad-niczym celem rz¹du by³o ju¿ utrzymywaniestabilnego kursu walutowego, a nierealizacja celów monetarnych. W latach1987-1988 Lawson próbowa³ ponadto,w tajemnicy przed Thatcher, zwi¹zaæ kursfunta z mark¹ niemieck¹. Skutecznoœæ takiejpolityki mia³a przekonaæ premier dow³¹czenia funta do mechanizmu ERM,czego zwolennikiem by³ kanclerz, a czemuThatcher dotychczas siê sprzeciwia³a29.Dosz³o do tego jednak dopiero w 1990 r.Nale¿y ponadto zwróciæ uwagê,¿e w po³owie lat osiemdziesi¹tych dosz³o doznacznego poluzowania nie tylko politykipieniê¿nej, ale ca³ej polityki antyinflacyjnejjako takiej. Wbrew zaleceniom niektórychekonomistów, rz¹d Thatcher postanowi³bowiem nie zbijaæ inflacji do zera,ale utrzymywaæ j¹ na stabilnym poziomie4-5%, który pozwala³ na jednoczesne

starania o wzrost produkcji i ograniczeniebezrobocia. W tej sytuacji, w 1986 r. Lawsonzdecydowa³ siê na deprecjacjê funta,po³¹czon¹ z wy¿szym wzrostem gospo-darczym i wy¿sz¹ inflacj¹, a nie na utrzy-manie ni¿szej inflacji przy wysokim kursiefunta. Ponadto przedwyborczy bud¿etw 1987 r. by³ stosunkowo ekspansywnyi zawiera³ zarówno obni¿kê podatków,jak i zwiêkszenie wydatków na ochronêzdrowia i opiekê spo³eczn¹ oraz inne,kluczowe dla wyniku wyborczego,dziedziny30. Takie postêpowanie by³oby niedo pomyœlenia na prze³omie lat siedem-dziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, zreszt¹ podwp³ywem dzia³añ Lawsona inflacjafaktycznie zaczê³a rosn¹æ. Rz¹d musia³wobec tego zaostrzyæ swoj¹ politykêi podnieœæ stopy procentowe. Tymczasemw listopadzie 1990 r. Wielka Brytaniaprzyst¹pi³a do mechanizmu ERM, któryskutecznie utrzymywa³ podniesione stopyna wysokim poziomie31, co ostateczniewywo³a³o recesjê. Z trudn¹ sytuacj¹ ekono-miczn¹ musia³ sobie ju¿ jednak poradziærz¹d Johna Majora, nastêpcy Thatcher.
2. O¿ywienie strony poda¿owej
gospodarki
i. Obni¿ka podatków

Rz¹dy Thatcher przynios³y w dzie-dzinie polityki fiskalnej niezwykle donios³¹zmianê optyki, jeœli chodzi o rolê podatkóww gospodarce. W okresie konsensu podatkis³u¿y³y g³ównie zapewnieniu rz¹dowipotrzebnych do sterowania popytem œrod-ków finansowych; mia³y tak¿e zapobiegaæpolaryzacji spo³eczeñstwa, umo¿liwiaj¹credystrybucjê dochodu narodowego32.Wed³ug Thatcher podatki mia³y natomiastpe³niæ przede wszystkim funkcjê efektyw-noœciow¹, sprzyjaj¹c przy tym o¿ywieniustrony poda¿owej gospodarki. W oparciu
27 K. Harris, op. cit., s. 126.
28 Zgodnie przyznaj¹ to A. Wojtyna i P. Riddell.
29 P. Jachowicz, Kontrowersje wokó³ polityki…, op. cit., s. 63.
30 K. Harris, op. cit., s. 214.
31 P. Minford, Inflation, Unemployment and the Pound [w:] Margaret Thatcher’s Revolution. How it

Happened and what it Meant, pod red. S. Roy i J. Clarke, London-New York 2005, s. 55.
32 A. Wojtyna, op. cit., s. 52.
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o s³ynn¹ koncepcjê Arthura Laffera, spo-dziewano siê równie¿ mo¿liwoœci zwiêk-szenia, dziêki obni¿ce podatków, dochodówbud¿etowych. Konserwatyœci krytykowalibowiem wysokoœæ podatków w WielkiejBrytanii, uznaj¹c, ¿e s¹ one zdecydowaniezbyt du¿e i zniechêcaj¹ce do pracy. Jednakkolejne rz¹dy wyraŸnie zmniejszy³y w latachsiedemdziesi¹tych obci¹¿enie podatkowe.Anthony Barber, kanclerz skarbu w rz¹dzieHeatha, zmniejszy³ bowiem to obci¹¿eniez 37% do 31%. Jego nastêpca Denis Healeyzwiêkszy³ wprawdzie pocz¹tkowo obci¹-¿enie podatkowe do 35%, ale potem znówje ograniczy³ do 33%33 . Konserwatyœciprzenieœli wobec tego ciê¿ar swojej krytykiz wysokoœci podatków na ich strukturê.Uznano mianowicie, ¿e stawki podatkudochodowego s¹ zbyt wysokie34 w porów-naniu do stosunkowo niskich podatkówpoœrednich35. Proponowana obni¿ka podat-ków bezpoœrednich po³¹czona, w celuzrekompensowania mniejszych przy-chodów bud¿etu, z podwy¿k¹ podatkówpoœrednich doprowadzi³aby, w przekonaniukonserwatystów, do rozszerzenia zakresuwolnoœci jednostki, a w warstwie czystoekonomicznej – do stymulacji stronypoda¿owej gospodarki poprzez zwiêk-szenie motywacji do pracy i pobudzenieprzedsiêbiorczoœci. Wzrost wielkoœcipoda¿y pracy mia³ byæ ponadto wywo³anyprzez uwzglêdnienie dochodów z tytu³uzasi³ków dla bezrobotnych i zasi³kówchorobowych w podstawie opodatkowania,aby tym samym zmniejszyæ u¿ytecznoœæpozostawania na utrzymaniu pañstwa.

Zamierzano tak¿e uproœciæ system podat-kowy jako taki oraz wprowadziæ kolejnezmiany, zachêcaj¹ce do oszczêdnoœcii gromadzenia kapita³u.Z punktu widzenia teorii ekonomii,pobudzenie strony poda¿owej gospodarkiby³oby mo¿liwe, gdyby efekt substytucyjnyobni¿ki podatków36  wyraŸnie przewy¿szy³jej efekt dochodowy37. Thatcher przewi-dywa³a wyst¹pienie silnego efektu substy-tucyjnego w efekcie obni¿enia podatkówosobom najlepiej zarabiaj¹cym oraz prze-niesienia nacisku z podatków bezpo-œrednich na poœrednie38 . Zaskakuj¹ce jestwobec tego konsekwentne uwzglêdnianieprzez konserwatystów podwy¿ek ulg podat-kowych w prowadzonej polityce fiskalnej.Stosowanie ulg wywo³uje bowiem efektdochodowy i sprzyja raczej zmniejszaniubezrobocia ni¿ wzmacnianiu bodŸców dopracy39.Ju¿ w pierwszym bud¿ecie pozwyciêskich wyborach w 1979 r. GeoffreyHowe, ówczesny kanclerz skarbu, obni¿y³najwy¿sz¹ stawkê podatku dochodowegoz 83% na 60%, a podstawow¹ z 33% na30%. Obni¿ono równie¿ wysokoœæ podatkuod dochodów pochodz¹cych z inwestycjii zwiêkszono wysokoœæ ulg podatkowych40.Podniesiono tak¿e progi podatkowe, dziêkiczemu 1,3 miliona osób zosta³o zwolnio-nych z obowi¹zku p³atniczego41. W 1980 r.zniesiono natomiast stawkê 25% podatkudochodowego, wiêc najni¿sz¹ sta³a siêstawka 30%. Kolejne istotne zmiany zosta³yju¿ przeprowadzone przez Nigela Lawsona,który w 1983 r. zast¹pi³ Howe’a na
33 C. Johnson, The Economy under Mrs Thatcher 1979-1990, London 1991, s. 108.
34 Najni¿sza stawka podatku dochodowego by³a wówczas ewenementem na skalê œwiatow¹

i wynosi³a 34%, podczas gdy najwy¿sza a¿ 83%. Ponadto najwy¿sza stawka podatku od dochodów
z inwestycji wynosi³a 98%. Przed wyborami w 1979 r. laburzyœci wprowadzili jednak now¹ 25% stawkê
podatku dochodowego.
35 Istnia³y wówczas dwie stawki podatku od wartoœci dodanej (VAT): 8% i 12,5%.
36 Jest on oparty na tym, ¿e obni¿ka krañcowej stopy podatkowej wp³ywa na preferencje pracowników,

którzy staj¹ siê bardziej sk³onni do zastêpowania czasu wolnego prac¹, poniewa¿ ka¿da kolejna godzina
pracy jest dla nich coraz bardziej op³acalna.
37 Polega on na tym, ¿e ulgi podatkowe zmniejszaj¹ wysokoœæ p³aconego podatku, wiêc podatnik

mo¿e pracowaæ mniej, aby osi¹gn¹æ taki sam dochód.
38 A. Wojtyna, op. cit., s. 52.
39 C. Johnson, op. cit., s. 127.
40 Zwiêkszano je zreszt¹ w ka¿dym bud¿ecie do 1985 r., poza wyj¹tkowo restrykcyjnym z 1981 r.
41 K. Harris, op. cit., s. 105.
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stanowisku kanclerza skarbu. Pierwszybud¿et Lawsona ca³kowicie zniós³ podatekod dochodów z inwestycji oraz zapowiada³obni¿kê podatku od przedsiêbiorstw z 52%na 35%. W nastêpnych latach obni¿onotak¿e najni¿sz¹ stawkê podatku docho-dowego, najpierw do 29%, a nastêpnie do27%. Ostatecznie podstawowa stawka tegopodatku ustabilizowa³a siê w 1988 r. napoziomie 25%, przy jednoczesnym znie-sieniu wszystkich stawek wy¿szych ni¿40%. W takiej sytuacji wysokoœæ podatkudochodowego w Wielkiej Brytanii sta³a siêwyraŸnie ni¿sza ni¿ w innych krajach euro-pejskich. Jak twierdzi C. Johnson42, Lawsonprowadzi³ jednak swoist¹ rywalizacjê zeStanami Zjednoczonymi, gdzie w 1986 r.obni¿ono najwy¿sz¹ stawkê podatkudochodowego do 28%.Wa¿nym celem Thatcher by³a tak¿ereforma nieefektywnego systemu ubez-pieczeñ spo³ecznych, który wymaga³ odpracowników i pracodawców op³acania,bêd¹cych de facto form¹ podatku, sk³adekNIC (National Insurance Contributions).Jako kanclerz skarbu w rz¹dzie Heatha,Barber zaproponowa³ zast¹pienie ulg po-datkowych i zasi³ków z pomocy spo³ecznejsystemem odliczeñ od podatku (tax credits).Gdyby wielkoœæ odliczeñ przewy¿sza³aw indywidualnych przypadkach wysokoœænale¿nego podatku, podatnik by³byuprawniony do otrzymania ró¿nicy. Projektnie zosta³ wówczas zrealizowany, jednakw ramach walki z tak zwan¹ pu³apk¹ubóstwa43 , Thatcher planowa³a powróciæ dotej reformy; ostatecznie jednak nie dosz³o dotego. Faktycznie dosz³o natomiast dopodwy¿ek pracowniczych stawek NIC,z 6,5% na 9% jeszcze przed 1983 r. PóŸniejwprowadzono jednak ni¿sze stawki dlapracowników zatrudnionych na niepe³ny etatlub mniej zarabiaj¹cych44.

Jak ju¿ zaznaczono powy¿ej, kon-serwatyœci zamierzali zrekompensowaæpowsta³y w wyniku obni¿ki podatków bez-poœrednich spadek przychodów bud¿etu zapomoc¹ wzrostu opodatkowania poœred-niego. W pierwszym bud¿ecie Howe’azawarto podwy¿kê podatku VAT do 15%.Kanclerz t³umaczy³ jednak, ¿e nie uderzyona w najmniej zarabiaj¹cych, poniewa¿zostanie utrzymana stawka 0% na najwa¿-niejsze dobra pierwszej potrzeby. Ostatecz-nie, w skali ca³ego okresu rz¹dów Thatcherdosz³o do prawie dwukrotnego wzrostuudzia³u podatku od wartoœci dodanej w ca³-kowitej wielkoœci opodatkowania. Po pierw-sze, wynika³o to ze wzrostu stopy podat-kowej. Po wtóre, zwiêkszy³ siê udzia³ dóbrw ten sposób opodatkowanych w konsum-pcji. Ponadto, gdy dosz³o do ponownegowzrostu ceny ropy naftowej, stopniowo pod-noszono PRT (Petroleum Revenue Tax),z 45% w 1978 r. na 75% w 1982 r., aby zma-ksymalizowaæ korzyœci pañstwa z tego tytu-³u. Wszystkie te zmiany wyraŸnie ukazuj¹kardynaln¹, w czasie rz¹dów Thatcher,tendencjê do zastêpowania opodatkowaniabezpoœredniego opodatkowaniem po-œrednim.
ii. Ograniczenie sektora publicznego

W ocenie znacznej czêœci politykówkonserwatywnych45  Ÿród³em wielu spoœródnajistotniejszych problemów gospodarkibrytyjskiej by³ zbyt du¿y rozrost sektorapublicznego. Daleko id¹ce jego ograni-czenie by³o szczególnie wa¿nym elemen-tem programu wyborczego konserwatystówprzez kilka dziesiêcioleci, jednak dopieroMargaret Thatcher wystarczy³o determina-cji, aby postulat ten faktycznie zrealizowaæ.W latach osiemdziesi¹tych zmniejszonobowiem wielkoœæ sektora publicznego
42 C. Johnson, op. cit., s. 114.
43 Wystêpuje ona wtedy, gdy ludzie ma³o zarabiaj¹cy trac¹ na wzroœcie swoich przychodów, poniewa¿

implikuje on jeszcze wiêkszy wzrost opodatkowania lub utratê œwiadczeñ z pomocy socjalnej; w efekcie
pogr¹¿aj¹ siê w ubóstwie.
44 Pocz¹tkowo o wysokoœci 5% i 7%. PóŸniej zast¹piono je jednak stawk¹ 9%, wprowadzaj¹c

jednoczeœnie now¹, 2%.
45 Co ciekawe, stwierdzenie to dotyczy nie tylko przedstawicieli nurtu indywidualistycznego

w konserwatyzmie brytyjskim. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e afirmacja w³asnoœci prywatnej, a co za tym idzie –
krytyka w³asnoœci publicznej – stanowi element wspólny obu konkurencyjnych nurtów.
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o oko³o po³owê46 , pocz¹tkowo dokonuj¹cg³êbokich ciêæ w subwencjach dla przedsiê-biorstw pañstwowych, a nastêpnie wpro-wadzaj¹c w ¿ycie ambitny programreprywatyzacyjny. Koniecznoœæ ogranicze-nia sektora publicznego poprzez obni¿eniedeficytu bud¿etowego by³a przez konser-watystów argumentowana na wiele ró¿nychsposobów. Podkreœlano zw³aszcza dotkliweskutki inflacyjne dotowania przedsiêbiorstwpañstwowych47. Zwracano uwagê na mo¿li-woœæ ograniczenia roli zwi¹zków zawo-dowych, które w sektorze prywatnym s¹zasadniczo du¿o s³absze, poprzez ograni-czenie sektora publicznego. Zmniejszaj¹cwydatki bud¿etowe, chciano tak¿e uzyskaæœrodki na dalsze obni¿anie podatków.Uznaj¹c generaln¹ wy¿szoœæ sektoraprywatnego nad publicznym, szczególn¹wagê przywi¹zywano ponadto do takzwanego efektu wypychania48. Nale¿y te¿uwzglêdniæ istotn¹ rolê ideologii i przeko-nañ natury moralnej w ca³ej polityceThatcher. Dlatego wspomniane twierdzenieo wy¿szoœci sektora prywatnego samow sobie stanowi³o dla brytyjskiej premieristotny argument na rzecz ograniczeniasektora publicznego.Program denacjonalizacji zyska³natomiast na znaczeniu dopiero po drugichwygranych przez Thatcher wyborach.W czasie pierwszej kadencji rz¹du, w latach1979-1983, prywatyzacjê przeprowadzanona zdecydowanie niewielk¹ skalê. Wœródprzedstawianych przez konserwatystówlicznych argumentów na rzecz denacjo-nalizacji A. Wojtyna wymienia49 mo¿noœærozszerzenia zakresu wolnoœci gospo-darczej, ograniczenia k³opotliwych dla rz¹du

negocjacji p³acowych, dalszego zmniejsze-nia zapotrzebowania sektora publicznego napo¿yczki oraz znacznego zwiêkszeniaefektywnoœci w gospodarowaniu. Wiêkszaefektywnoœæ w sektorze prywatnym mia³abywynikaæ z braku bezpoœredniej admini-stracyjnej kontroli dzia³añ przedsiêbiorcóworaz z pobudzaj¹cego do wydajniejszejpracy zagro¿enia bankructwem lubprzejêciem, które nie mog³yby nast¹piæw sektorze publicznym. C. Johnson podkre-œla ponadto50 znaczenie œrodków pieniê¿-nych uzyskiwanych ze sprzeda¿y pañstwo-wych przedsiêbiorstw dla finansowaniadeficytu bud¿etowego, a tak¿e d¹¿eniekonserwatystów do rozszerzenia akcyjnejformy w³asnoœci oraz upowszechnieniasytuacji, w której pracownicy przedsiê-biorstw s¹ zarazem ich wspó³w³aœcicielami.Umo¿liwi³oby to ograniczenie powszechnejdotychczas konfrontacyjnej postawypracowników wobec w³aœcicieli, a w konse-kwencji zmniejszenie liczby strajków51.Zachêcenie odpowiednio du¿ej liczby jed-nostek do zakupu akcji prywatyzowanychprzedsiêbiorstw, oprócz realizacji propa-gowanych przez konserwatystów ideidemokracji w³aœcicieli i kapitalizmu ludo-wego, mia³o ponadto na celu uniemo¿-liwienie laburzystom ewentualnego powrotudo nacjonalizacji52.Jak ju¿ zaznaczono powy¿ej,program reprywatyzacyjny zosta³ na du¿¹skalê rozwiniêty dopiero po wyborachw 1983 r. Do najg³oœniejszych i najbardziejkontrowersyjnych transakcji nale¿y zaliczyæsprzeda¿ pañstwowych przedsiêbiorstwu¿ytecznoœci publicznej takich jak sprywaty-zowany w 1983 r. British Telecom. British
46 Ibidem, s. 163.
47 Trzeba pamiêtaæ, ¿e cele w zakresie PSBR by³y, obok ograniczania wzrostu poda¿y pieni¹dza,

jednym z dwóch filarów œredniookresowej strategii finansowej (MTFS), bêd¹cej podstaw¹ polityki
antyinflacyjnej rz¹dów Thatcher.
48 Efekt wypychania prywatnych inwestycji i konsumpcji przez sektor publiczny polega na tym,

¿e zwiêkszone dotacje dla sektora publicznego stymuluj¹ popyt, co prowadzi do wzrostu liczby
dokonywanych transakcji i, w konsekwencji, do zwiêkszenia popytu na pieni¹dz. W efekcie dochodzi do
wzrostu stopy procentowej, który z kolei wywo³uje zmniejszenie prywatnych inwestycji i konsumpcji.
49 A. Wojtyna, op. cit., s. 54.
50 C. Johnson, op. cit., s. 145.
51 K. Harris, op. cit., s. 211.
52 M. Ricketts, Property Rights, Incentives and Privatization [w:] Margaret Thatcher’s Revolution…,

op. cit. , s. 72.
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Gas, kolejny monopolista, zosta³ natomiastsprzedany w 1986 r. Prezes firmy uzyska³,w zamian za poparcie dla prywatyzacji,zachowanie rozbudowanej struktury przed-siêbiorstwa, które nie zosta³o w efekciepodzielone na mniejsze podmioty53, mimo¿e wymaga³oby tego d¹¿enie do zwiêk-szenia efektywnoœci. Podobnego b³êdu niechciano ju¿ pope³niæ przy prywatyzacjienergii elektrycznej; w efekcie dosz³o dorozdzielenia produkcji, sieci elektryczneji dystrybucji. Dodatkowo powsta³y dwiekonkurencyjne spó³ki produkcyjne, kontro-luj¹ca trzy czwarte rynku National Poweroraz PowerGen, obejmuj¹ca jego pozosta³¹czêœæ. Mniejsze kontrowersje wzbudza³anatomiast prywatyzacja przedsiêbiorstw niemaj¹cych pozycji monopolisty na rynku,w tym miêdzy innymi British Aerospace,Cable and Wireless, British Airports, BritishAirways, Rolls-Royce’a i British Steel.Zdumiewaj¹co silny okaza³ siê popyt naakcje wymienionych firm. W ostatecznymrozrachunku dosz³o zreszt¹ do zaskaku-j¹cej sytuacji – po raz pierwszy liczbaakcjonariuszy przewy¿szy³a liczbê cz³onkówzwi¹zków zawodowych.Mimo ewidentnego sukcesu, jakimby³o upowszechnienie akcyjnej formyw³asnoœci, rz¹d Thatcher nie wystrzeg³ siêb³êdów podczas realizacji programu repry-watyzacyjnego. Œrodki pieniê¿ne uzyskanez tytu³u sprzeda¿y akcji by³y stosunkowoniskie, poniewa¿ zasadniczo zbywanowszystkie akcje naraz, zamiast sprzedaænajpierw niewielk¹ iloœæ, poczekaæ naustabilizowanie siê ceny rynkowej i zbyæpozosta³e wed³ug aktualnego kursu.Pozwoli³oby to uzyskaæ wiêksze wp³ywyz prywatyzacji54. A. Wojtyna uwa¿a ponad-to55, ¿e podstawowym celem denacjo-nalizacji powinien byæ zawsze wzrostefektywnoœci w danym sektorze. Krytykujezatem politykê Thatcher, poniewa¿transakcje, do których doprowadzano,wielokrotnie nie przyczynia³y siê dozwiêkszenia konkurencji.

iii. Zmiany na rynku pracy
Szczególnie wa¿nym elementempolityki poda¿owej Thatcher by³o d¹¿enie doliberalizacji rynku pracy. Keynesowskiemuidea³owi pe³nego zatrudnienia przeciw-stawiono ekonomiczn¹ efektywnoœæi koniecznoœæ podnoszenia wydajnoœci.Usi³owano zlikwidowaæ tak zwan¹ pu³apkêbezrobocia (unemployment trap), d¹¿onodo zniesienia p³acy minimalnej orazodchodzono od ogólnokrajowych nego-cjacji p³acowych na rzecz, opartych jednakzawsze o efekty pracy, rokowañ indywidu-alnych b¹dŸ lokalnych56. Najwa¿niejszymjednak elementem polityki Thatcher wobecrynku pracy by³a os³awiona walka jejkolejnych rz¹dów ze zwi¹zkami zawodo-wymi. Wynika³a ona z oceny, wed³ug którejzwi¹zki by³y odpowiedzialne za wieleproblemów brytyjskiej gospodarki, w tymmiêdzy innymi za spadek konkurencyjnoœcibrytyjskich towarów na miêdzynarodowychrynkach, zwi¹zany z wymuszonym przezzwi¹zki, a nieuzasadnionym ekonomiczniewzrostem kosztów. A. Wojtyna wyliczaponadto57 pozosta³e argumenty, którymipos³ugiwali siê konserwatyœci, realizuj¹cpolitykê os³abiaj¹c¹ pozycjê ruchu zwi¹zko-wego. Zwi¹zki zawodowe by³y mianowicieodpowiedzialne za obni¿aj¹ce efektywnoœæprzerosty zatrudnienia. Wysoka czêsto-tliwoœæ strajków wp³ywa³a ujemnie na bilansp³atniczy, gdy¿ zagraniczni partnerzybrytyjskich eksporterów obawiali siê niedo-trzymywania terminów umów w efekcieprotestów pracowniczych. Realizacjawysokich ¿¹dañ p³acowych przyczynia³a siêdo wzrostu inflacji. Zgodnie ze znanymparadoksem, zwi¹zki zawodowe by³y te¿czêœciowo odpowiedzialne za zwiêkszonebezrobocie. Poza racjonalnymi argumen-tami natury ekonomicznej, nie bez zna-czenia by³a tak¿e tradycyjna niechêæ kon-serwatystów do zwi¹zanego z laburzystamiruchu zwi¹zkowego.

53 C. Johnson, op. cit., s. 160.
54 Ibidem, s. 163.
55 A. Wojtyna, op. cit., s. 81.
56 P. Riddell, op. cit., s. 58-61.
57 A. Wojtyna, op. cit., s. 55.
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Najskuteczniejsz¹ metod¹ ograni-czenia roli zwi¹zków zawodowych by³areforma ustawodawstwa dotycz¹cegokwestii zatrudnienia i samych zwi¹zków.Prawo zezwala³o bowiem dotychczas naistnienie licznych patologii. Zdaniem samejThatcher58, w pierwszej kolejnoœci nale¿a³ouniemo¿liwiæ przeprowadzanie tak zwanychpikiet solidarnoœciowych poza zak³adempracy strajkuj¹cych59, ograniczyæ zasadê
closed shop60 oraz zmieniæ zasady g³oso-wania przy podejmowaniu decyzji o strajku.Dotychczas wielokrotnie umo¿liwia³y onebowiem kierownictwu zwi¹zków wymu-szanie protestów na pracownikach.Za przygotowanie reform byli odpowie-dzialni Jim Prior i Norman Tebbit, kolejniministrowie ds. zatrudnienia w rz¹dzieThatcher. Pierwszy z nich, przedstawicielnurtu paternalistycznego, zmierza³ w przy-gotowanej przez swoje ministerstwonowelizacji ustawy o zatrudnieniu (1980 r.)do wymuszenia na zwi¹zkowcach wiêkszejodpowiedzialnoœci61. Zakazano wówczasstrajków solidarnoœciowych oraz zmierza-j¹cych do wymuszenia zasady closed shop,a tak¿e ustanawiania tej zasady bezakceptacji 4/5 pracowników; umo¿liwionorównie¿ œci¹ganie odszkodowania z bud¿e-tów zwi¹zkowych i zezwolono na u¿yciepublicznych funduszy w celu pokryciakosztów wyborów w zwi¹zkach. Niezgodnez prawem dzia³ania zwi¹zków mog³y odt¹dbyæ ukarane grzywn¹ do 250 tys. funtów62 .Tebbit by³ natomiast, w przeciwieñstwie doswojego poprzednika, gor¹cym zwolen-nikiem Thatcher i prowadzonej przez ni¹polityki gospodarczej. Kolejne przezeñprzygotowane nowelizacje ustawyo zwi¹zkach zawodowych (1982, 1984i 1988 r.) zupe³nie otwarcie zmierza³y do

ograniczenia roli ruchu zwi¹zkowego, któresta³o siê celem samym w sobie. Reformy tenakaza³y miêdzy innymi regularnesprawdzanie woli pracowników w kwestiiutrzymania zasady closed shop. Rozsze-rzono tak¿e odpowiedzialnoœæ zwi¹zkówz tytu³u zniszczeñ dokonanych podczasstrajku i wprowadzono obligatoryjnoœæg³osowania nad poparciem protestu przezzwi¹zek. Przyznano ponadto zwi¹zkowcomprawo do nieuczestniczenia w strajkuzatwierdzonym przez ich zwi¹zek orazzakazano zwolnienia z zak³adu typu closedshop z powodu braku cz³onkostwa w odpo-wiednim zwi¹zku63.Szczególnie istotnym czynnikiem,który wp³yn¹³ na utratê przez zwi¹zki zawo-dowe dawnej roli, by³ upadek s³ynnego,trwaj¹cego w latach 1984-1985, strajkugórników. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ protestuby³ rz¹dowy plan reformy przynosz¹cegodu¿e straty sektora, polegaj¹cy przedewszystkim na zamkniêciu nierentownychkopalñ. Istotne dla charakteru ostatecznejkonfrontacji by³y tak¿e zmiany, do którychdosz³o we w³adzach Krajowego Zwi¹zkuGórników (NUM). Dawne, umiarkowaniepragmatyczne elity zosta³y zast¹pioneprzez radykalnych dzia³aczy64, nie ukrywa-j¹cych swojej fascynacji komunizmem.W 1983 r., w dwa dni po wygranych przezkonserwatystów wyborach, przewodnicz¹cyNUM Arthur Scargill nazwa³ je manipulacj¹i og³osi³ koniecznoœæ si³owego wyst¹pieniaprzeciwko rz¹dowi65. Strajk ostatecznierozpocz¹³ siê w marcu 1984 r., mimo ¿ecz³onkowie zwi¹zku kilkakrotnie odmówilipoparcia dla tej akcji w kolejnych, tajnychplebiscytach. Decyzja o proteœcie zapad³azatem z pominiêciem wymaganej przezprawo aprobaty g³osuj¹cych. Opornych
58 M. Thatcher, op. cit., s. 89.
59 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.
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próbowano natomiast przymusiæ do wspar-cia strajku za pomoc¹ wypróbowanego ju¿blokowania kopalñ. Dzia³ania Scargilla niezyska³y tak¿e poparcia opinii publicznej,która ju¿ wczeœniej nabra³a przekonaniao koniecznoœci ograniczenia roli ruchuzwi¹zkowego. Sytuacjê dodatkowo pogor-szy³a bardzo negatywna spo³eczna per-cepcja przemocy, do której uciekali siêprotestuj¹cy i której kierownictwo zwi¹zkunie zamierza³o potêpiæ66. Zwyciêstwo stronyrz¹dowej zosta³o umo¿liwione dziêki wspó³-wyst¹pieniu innych tak¿e czynników.Okaza³o siê bowiem, ¿e szczególny opórwobec dzia³añ kierownictwa NUM podjêligórnicy pracuj¹cy w dochodowych kopal-niach w Nottinghamshire. Nie tylko nieprzy³¹czyli siê oni do strajku, ale równie¿za³o¿yli konkurencyjny zwi¹zek zawodowy,Uniê Demokratycznych Górników. Protestunie wsparli tak¿e transportowcy, którzyzapewnili tym samym ci¹g³oœæ dostawwêgla z pracuj¹cych kopalñ do elektrowni.Wreszcie, rz¹d rozpocz¹³ przygotowania dokonfrontacji kilka lat wczeœniej, gromadz¹czapasy wêgla o bezprecedensowych roz-miarach i w ten sposób zabezpieczaj¹czdolnoœæ kraju do produkcji energii elek-trycznej na wypadek zaprzestania dostawsurowca. Niektórzy cz³onkowie NUMpodwa¿ali ponadto legalnoœæ strajku w pro-cesach s¹dowych, a grzywny wymierzanez tego tytu³u zwi¹zkowi komplikowa³yfinansowanie przezeñ protestu. W efekciestrajk straci³ szansê powodzenia i zosta³definitywnie zakoñczony w marcu 1985 r.67Ruch zwi¹zkowy ju¿ nigdy nie odbudowa³utraconej pozycji.
III. Skutki polityki gospodarczej
Margaret Thatcher

Polityka gospodarcza MargaretThatcher wywo³a³a rozliczne skutki o bardzoró¿nym charakterze. Mo¿na na ich podsta-wie z ca³¹ pewnoœci¹ jednak stwierdziæ,¿e w latach osiemdziesi¹tych zasz³y

w Wielkiej Brytanii olbrzymie zmiany,a Thatcher sk³ada³a w listopadzie 1990 r.dymisjê z funkcji premiera zupe³nie innegoju¿ kraju. Ewenementem na skalê miêdzy-narodow¹ by³o ograniczenie inflacji o ponad10 punktów procentowych w cztery lata68 ,do 4,8% w 1983 r. Sukces ten zosta³osi¹gniêty za pomoc¹ restrykcyjnej politykipieniê¿nej i fiskalnej, co przyczyni³o siêz kolei do gwa³townego wzrostu bezrobocia,które w tym samym roku osi¹gnê³o poziom11,7%. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e Tha-tcher nie ponosi ca³kowitej odpowiedzial-noœci za taki stan rzeczy. Zwiêkszy³a siêbowiem liczba ludzi w wieku produkcyjnym.Ponadto ówczesne bezrobocie mog³owynikaæ z dzia³ania pu³apki bezrobociai zbyt wysokich kosztów pracy, co obci¹-¿a³oby odpowiedzialnoœci¹ poprzedniegabinety. Ostatecznie, w okresie rz¹dówThatcher wyraŸnie zmniejszy³o siê zró¿nico-wanie regionalne pod wzglêdem wysokoœcistopy bezrobocia, natomiast zanotowanoznaczny wzrost bezrobocia d³ugookreso-wego oraz wœród m³odzie¿y. Z drugiejstrony, restrykcyjna polityka na pocz¹tku latosiemdziesi¹tych przyczyni³a siê doupowszechnienia postaw przedsiêbior-czych69, poniewa¿ s³abe przedsiêbiorstwanie przetrwa³y ówczesnej trudnej sytuacjigospodarczej, podczas gdy rentowne firmyrozwija³y siê coraz lepiej. Niemniej jednak,kryzys by³ na tyle g³êboki, ¿e w latach 1980-1981 dosz³o nawet do spadku produktukrajowego brutto, odpowiednio o 2,0 i 1,2%.Okres po 1983 r. uznawany jestnatomiast czêsto za czas cudu gospo-darczego w Wielkiej Brytanii. Inflacja by³awówczas utrzymywana na niskim, stabilnympoziomie, ok. 3,5-5%. Mimo znacznychspadków cen ropy naftowej i innychsurowców, nigdy nie osi¹gniêto natomiastcelu zerowej inflacji, poniewa¿ rz¹d polu-zowa³ swoj¹ politykê, bêd¹c ju¿ wtedyw wiêkszym stopniu zainteresowanymstymulowaniem wzrostu gospodarczego.Zamierzenie to uda³o siê zrealizowaæ
66 Ibidem, s. 194-195.
67 P. Jachowicz, Strajk górników…, op. cit., s. 163.
68 P. Jachowicz, Kontrowersje wokó³ polityki…, op. cit., s. 67.
69 P. Riddell, op. cit., s. 15.
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i w latach 1983-1988 tempo wzrostuw Wielkiej Brytanii by³o najwy¿sze poII wojnie œwiatowej70  i oscylowa³o w grani-cach 3,5-5%, co znacznie przekracza³oœredni¹ dla EWG. Bezrobocie utrzymywa³osiê najpierw na dotychczasowym, bardzowysokim poziomie, ale ju¿ w 1988 r. spad³oponi¿ej œredniej dla EWG71. Dalsze spadkizosta³y natomiast umo¿liwione dziêkiobni¿eniu naturalnej stopy bezrobocia(NAIRU), wywo³anemu m.in. wczeœniej-szym zwyciêstwem w walce ze zwi¹z-kowcami. Ewidentnym sukcesem Thatcherby³ tak¿e niezwykle du¿y wzrost wydajnoœcipracy w czasie jej rz¹dów, co by³oszczególnie istotne, poniewa¿ jest to miernikwiele mówi¹cy o perspektywach danejgospo-darki w d³ugim okresie72.Poluzowanie polityki gospodarczejrz¹du przynios³o jednak, co by³o ³atwe doprzewidzenia, ponowny wzrost inflacji, do9,5% w 1990 r. Stawiano wówczas podznakiem zapytania sens licznych wyrzeczeñz pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, skoroinflacja pojawi³a siê ponownie. Zaistnia³abowiem koniecznoœæ powrotu do wysokichstóp procentowych, co wprawdzie skutecz-nie ograniczy³o inflacjê w kolejnych latach,ale tak¿e zmniejszy³o wzrost gospodarczyi wi¹za³o siê z kolejnymi wyrzeczeniami73.W tamtym okresie czasu Margaret Thatcherprowadzi³a jednak politykê antyinflacyjn¹stosunkowo krótko, poniewa¿ w listopadzie1990 r., trac¹c poparcie w Partii Konserwa-tywnej, poda³a siê do dymisji. Jej nastêpc¹zosta³ John Major, dotychczasowy nastêpcaNigela Lawsona na stanowisku kanclerzaskarbu, któremu uda³o siê kontynuowaæniezwykle skuteczn¹ politykê pieniê¿n¹,opart¹ jednak nie o cele monetarne, leczinflacyjne74 . Inflacja faktycznie utrzymywa³asiê na niskim poziomie, podczas gdy wzrostgospodarczy oscylowa³ w granicach

70 A. Wojtyna, op. cit., s. 74.
71 Bezrobocie w Wielkiej Brytanii wynios³o wówczas 8,5%, podczas gdy œrednia dla EWG – 9,8%.
72 Ibidem, s. 76.
73 Wzrost PKB wyniós³ 2,0% w 1989 r. i 0,5% w 1990 r.
74 P. Minford, op. cit., s. 57.
75 K. Harris, op. cit., s. 250.
76 A. Ziêba, Wspó³czesne brytyjskie…, op. cit., s. 24-25.

1,5-3,5%, co by³o du¿ym osi¹gniêciemw porównaniu do innych krajów. W latachdziewiêædziesi¹tych konsekwentnie spada³ote¿ bezrobocie, do 3% w 2000 r. Mimoi¿ nast¹pi³o to po dziesiêciu latach odust¹pienia Thatcher ze stanowiska premie-ra, mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ,¿e fundamentami dla tak udanego rozwojugospodarczego by³y jej w³asne osi¹gniêcia,m.in. obni¿ka podatków, liberalizacja rynkupracy, os³abienie pozycji zwi¹zków zawo-dowych, ograniczenie sektora publicznegoi wzrost wydajnoœci pracy. Umo¿liwieniebrytyjskiego cudu gospodarczego latdziewiêædziesi¹tych jest zapewne najdo-nioœlejszym skutkiem polityki gospodarczejThatcher i najbardziej spektakularnymsukcesem premier.Niemniej istotnym dziedzictwemdoby thatcheryzmu jest powstanie neo-liberalnego konsensusu w polityce brytyj-skiej, który ostatecznie zast¹pi³ kompromiswokó³ teorii ekonomicznej Keynesa. PartiaPracy, jeszcze pod wodz¹ Neila Kinnocka,zdecydowa³a siê bowiem na odejœcie odprogramu socjalistycznego. Zaakcepto-wano przewa¿aj¹c¹ czêœæ nowelizacjiustaw o zatrudnieniu i zwi¹zkach zawo-dowych, uznano koniecznoœæ integracjieuropejskiej w ramach EWG oraz zdecy-dowanej walki z inflacj¹75 . Prawdziwegoprze³omu dokona³ jednak Tony Blair,przywódca laburzystów od 1994r.Doprowadzi³ on do ograniczenia wiêzówPartii Pracy z ruchem zwi¹zkowymi jeszcze g³êbszej akceptacji liberalnychreform lat osiemdziesi¹tych76 . Kolejne latajego rz¹dów dowodz¹, ¿e proste zasadyMargaret Thatcher sta³y siê w WielkiejBrytanii podstaw¹ myœlenia o gospodarce.Jednoczeœnie nic nie wskazuje na to,aby mog³o siê to zmieniæ.


