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500 plus - krok w złym kierunku
W znanej powszechnie w pewnych ?rodowiskach opowie?ci o rozbitej szybie Frederic
Bastiat ukazuje ró?nic? pomi?dzy dobrymi a z?ymi ekonomistami. Ci pierwsi widz?
dalekosi??ne skutki pewnych decyzji, podczas gdy ci drudzy, widz? jedynie skutki
bie??ce. (Keynesi?ci sk?onni byliby nie przywi?zywa? wi?kszej wagi do odleg?ych
konsekwencji, utrzymuj?c, ?e w d?u?szej perspektywie wszyscy b?dziemy martwi.)
Politycy a szczególnie ci, którzy swój mandat sprawuj? w wyniku demokratycznych wyborów,
maj? sk?onno?? do my?lenia w kategoriach „chwili bie??cej”, a ich dalekosi??n? perspektyw?
stanowi czas kolejnych wyborów. Jednocze?nie wyst?puje u nich silna tendencja do wydania
prywatnych pieni?dzy podatników na cele maj?ce s?u?y? utrzymaniu si? przy w?adzy.
W taki te? schemat wpisuje si? niestety zaproponowany przez rz?d program 500+. Z jednej
bowiem strony ma on zagwarantowane finansowanie jedynie na rok- dwa, a z drugiej sprawia,
?e z jego pomoc? ci?g?o?? rz?dzenia mo?e by? utrzymana. (Wydaje si?, ?e ka?dy kolejny rz?d
b?dzie zak?adnikiem tego programu. Trudno bowiem wyobrazi? sobie sytuacj?, ?e kolejne
wybory wygrywa partia id?ca do wyborów z programem likwiduj?cym 500+).
Z perspektywy wolno?ciowej i wolnorynkowej program 500 plus nie mo?e by? traktowany jako
krok we w?a?ciwym kierunku. Po pierwsze, jest to typowy przyk?ad dzia?ania rz?du, które
zamiast zmierza? w stron? coraz wi?kszego uniezale?nienia jednostek od pa?stwa, czyni spor?
cz??? spo?ecze?stwa beneficjentami pomocy pa?stwowej; uzale?niaj?c j? w wi?kszym czy
mniejszym stopniu od pa?stwa. Po drugie, wydaje si? wielce prawdopodobne, ?e koszty tego
programu w kolejnych latach b?d? przerzucane (w formie takich czy innych obci??e? fiskalnych)
na ca?e spo?ecze?stwo, w tym tak?e dzisiejszych beneficjentów tego programu. Po trzecie,
je?li nie zmieni si? podej?cie rz?dz?cych do wolnego rynku, dzieci, na które ?o?? dzisiaj
podatnicy nie zechc? wspomóc swoj? prac? gospodark? i system emerytalny i wyjad? z kraju.
Jeden z g?ównych celów tego programu nie zostanie osi?gni?ty.
Zamiast wi?c w mniej spektakularny sposób obni?a? podatki i koszty pracy (takie dzia?anie nie
wymaga?oby 300 mln z?otych na jego obs?ug?) i zwalcza? z?o u jego ?róde?, rz?d próbuje
ratowa? co?, co bez przeprowadzenia gruntownych reform, pr?dzej czy pó?niej musi ulec
unicestwieniu. Jak mówi bowiem staro?ytna maksyma Quod ab initio est vitiosum, non potest
tractu temporis convalescere – to, co od pocz?tku jest wadliwe, nie mo?e by? uzdrowione z
up?ywem czasu.
Bastiat i m?dro?? ?yciowa uczy, aby przewidywa? tak?e dalekosi??ne skutki swoich dzia?a?.
Niestety wysoka preferencja czasowa demokratycznych w?adców nie sprzyja tego typu
my?leniu.
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