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Obama  
na ci!"kie czasy

Norton Garfinkle, 
ekonomista, 

prezes fundacji The Future 
of American Democracy:  

Zwi!kszanie wydatków bud"etu 
i jednoczesne obni"anie 

podatków, jak chce Obama, to 
dzi# jedyne wyj#cie.  

On ma co najmniej dwa lata, 
podczas których nie musi 

si! martwi$ o równowa"enie 
bud"etu. W tym czasie 

powinni#my wyj#$ z do%ka.

M!"#!$%&! R'((%&)*+,%: Poci-giem do 
Bia.ego Domu – to chyba do/0 niezwyk.a 
inauguracja? 
N!"#!$ G%"&'$()*: Barack Obama nie jest 
pierwszym prezydentem, który wpad! na taki 
pomys!. Poci"giem do Waszyngtonu przyjechali 
Abraham Lincoln i Harry Truman, uwa#ani za 
naszych najwi$kszych prezydentów.

1i2c to tak3e podró3 /ladami Lincolna? 
Obama zapewnia, 3e ten XIX-wieczny pre-
zydent z czasów wojny secesyjnej jest dla 
niego 4ród.em inspiracji.
Lincoln jest tak naprawd$ ojcem tzw. Ame-
ryka%skiego Marzenia, mimo #e w jego cza-
sach to poj$cie jeszcze nie istnia!o. By! synem 
ubogiego farmera i za wszelk" cen$ chcia! si$ 
wyrwa& z rodzinnej farmy. Dzi$ki w!asnemu 
wysi!kowi zdoby! wykszta!cenie, zosta! prawni-
kiem, o#eni! si$ z bogat" dziewczyn". Marzy!, 
by w Ameryce ka#dy móg! dokona& czego' 
podobnego. To by! ogromy kraj, z ogromnymi 
zasobami i stosunkowo ma!" liczb" mieszka%-
ców. W takich warunkach !atwo budowa& siln" 
klas$ 'redni". Ka#dy mo#e otworzy& sklep czy 
warsztat i pracowa& na lepsze jutro – a o to tak 
naprawd$ chodzi w Ameryka%skim Marze-
niu. Ale Lincoln by! te# przekonany – i jest to 
drugi wa#ny sk!adnik tego Marzenia – #e rz"d 
i pa%stwo maj" przeciera& szlak, umo#liwia& 
osi"gni$cie dobrobytu wszystkim obywatelom. 
Tak#e dlatego k!ad! tak du#y nacisk na rozwój 
infrastruktury. Na przyk!ad na budow$ kolei, 
które powsta!y w Stanach dzi$ki temu, #e rz"d 
o(arowa! prywatnym inwestorom pa%stwowe 
grunty.

Dzi/ rozbudow2 i modernizacj2 infrastruk-
tury zapowiada nowa administracja. 1i2c 

ta podró3 poci-giem do Bia.ego Domu na-
biera dodatkowego wymiaru? 
Je'li na ratowanie gospodarki rz"d ma prze-
znaczy& ponad )** miliardów dolarów, 
to rzeczywi'cie rozbudowa infrastruktury 
wydaje si$ m"drym posuni$ciem. Bo co' 
trwa!ego z tego zostanie: nowe szko!y, drogi. 
W porównaniu z Europ" czy Japoni" nasze 
koleje s" fatalne. Zmiana tego stanu rzeczy nie 
b$dzie !atwa, bo w odró#nieniu od wi$kszo'ci 
innych krajów w Stanach nie nale#" one do 
pa%stwa. Podobnie jak wiele dróg i autostrad, 
które cz$sto nale#" do w!adz stanowych, a nie 
rz"du federalnego.

Na pocz-tku XX w. po Detroit – mie/cie, 
które prze3ywa.o wtedy boom – je4dzi.y 
tramwaje. Gdy pojawi.y si2 auta, tory 
tramwajowe zacz2to demontowa0. Potem 
znikn2.y poci-gi. 1ielka, przepi2kna nie-
gdy/ stacja kolejowa w Detroit od 0wier0 
wieku stoi pusta, z wybitymi szybami. 
1 mie/cie praktycznie nie istnieje trans-
port publiczny, bo koncerny samochodo-
we do.o3y.y stara5, by go unicestwi0. Przy 
okazji unicestwi.y pewien sposób my/le-
nia. Amerykanie nie maj- przekonania do 
publicznych przedsi2wzi20. Zmiana tego 
nastawienia nie b2dzie chyba .atwa?
Gdyby'my rozmawiali rok temu, odpowie-
dzia!bym, #e to racja, bo rzeczywi'cie jeste-
'my narodem indywidualistów i ró#nimy si$ 
tym od reszty 'wiata. Ale dzi' znale+li'my si$ 
w szczególnym momencie. Nie tylko opinia 
publiczna, ale nawet szefowie koncernów 
i najbardziej zagorzali or$downicy wolno-
rynkowej ideologii, jak np. Alan Greenspan, 
mówi" dzi' g!o'no, #e rz"d nie jest problemem, 
lecz rozwi"zaniem. Dlatego Obama stoi nie 
tylko w obliczu ogromnego wyzwania, ale te# 
bezprecedensowej szansy. 

Tym bardziej #e nie chodzi li tylko o rozbu-
dow$ czy modernizacj$ infrastruktury. Równie 
wa#ne jest odbudowanie klasy 'redniej. Stany 
s" krajem szczególnym. A# ,* proc. naszego 
produktu krajowego bru-o to wydatki na kon-
sumpcj$. Znacznie wi$cej ni# w wielu krajach 
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„Postaraj si2, tato”
1 sobotni poranek na stacji 
w Filadel6i przy 78. Ulicy rozleg. 
si2 gwizdek. Nowoczesna 
lokomotywa, ci-gn-ca pi2kny, 
zbudowany jeszcze w latach 78.  
wagon, ruszy.a do 1aszyngtonu. 
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Wten sposób podró# „Ekspresu 
Oba ma” – starannie wyre#ysero-
wana i pe!na odwo!a% do historii 

– rozpocz$!a czterodniowe obchody inaugu-
racyjne ... prezydenta USA. 

Wtorkow" uroczysto'& zaprzysi$#enia na Ka-
pitolu i wielk" parad$ w centrum Waszyngtonu 
poprzedzi! w niedziel$ wielki koncert rockowy 
przed pomnikiem Lincolna; prezydenta, 
który zniós! niewolnictwo i musia! stawi& 
czo!o rozdarciu kraju przez wojn$ secesyjn". 
W koncercie wzi$li udzia! m.in. Bono, Bruce 
Springsteen i Stevie Wonder. Barack Obama, 
który ostatni dzie% przed obj$ciem urz$du po-
stanowi! sp$dzi& pracuj"c spo!ecznie, wezwa! 
Amerykanów, by w poniedzia!ek, dniu urodzin 
Martina Luthera Kinga, podj$li dzia!ania na 
rzecz swoich wspólnot lokalnych. 

„Ameryka%ska rewolucja nie sko%czy!a si$, 
gdy umilk!y brytyjskie dzia!a. Nigdy nie wygra-
li'my jej li tylko na polu bitwy. Ameryka%ska 
rewolucja zawsze toczy!a i nadal si$ toczy w ser-
cach i umys!ach ludzi” – tak mówi! (jeszcze) 
prezydent-elekt, zaczynaj"c sw" symboliczn" 
podró# z Filadel(i do Bia!ego Domu. 

Cho& poci"g nazwany zosta! ekspresem, to 
wielokrotnie zwalnia! i pokonanie /0,-milo-
wej trasy zaj$!o ponad 1 godzin. Mimo mrozu 
i nadzwyczajnych ogranicze% podj$tych przez 
s!u#by bezpiecze%stwa, wzd!u# torów gro-

madzi!y si$ t!umy ludzi, #ycz"cych Obamie 
powodzenia. Poci"g kilkakrotnie zatrzymywa! 
si$ – m.in. w Wilmington, miasteczku, z któ-
rego przez kilkana'cie lat do Waszyngtonu 
doje#d#a! codziennie senator Joe Biden, teraz 
wiceprezydent. „Poprosi!em go, by jeszcze raz 
wsiad! do poci"gu” – #artowa! Obama.

W podró#y towarzyszy!a mu obchodz"ca 
.2. urodziny #ona Michelle z córkami, przyja-
ciele i grupa „zwyk!ych Amerykanów”. Obama 
podkre'la!, #e ich troski i marzenia stanowi!y 
inspiracj$, gdy dwa lata temu zaczyna! kampa-
ni$ i b$d" mu towarzyszy& w Bia!ym Domu. 
Doda!, #e zacz$ta w /,,1 r. w Filadel(i „ame-
ryka%ska podró#” by!a ryzykownym ekspery-
mentem, który grupa patriotów podj$!a troch$ 
na przekór rzeczywisto'ci. Mówi! o potrzebie 
kontynuowania ich wysi!ku. „Ludzie, którzy 
ten kraj kochaj", potra(" go zmienia&”. 

Obama mówi! równie#, #e cho& wyzwania, 
przed jakimi stoj" Stany, s" nowe – kryzys 
gospodarczy, dwie wojny („Jedn" w odpo-
wiedzialny sposób trzeba zako%czy&, a drug" 
m"drze kontynuowa&”) i uzale#nienie od ropy 
– to pokona& mo#na je tylko dzi$ki sprawdzo-
nej ameryka%skiej wytrwa!o'ci i idealizmowi: 
„Ci$#ka praca, poszanowanie rodziny, wiara 
w to, #e ka#dy mo#e, je'li próbuje oraz prze-
konanie, #e Amerykanie ilekro& upadaj", za-
wsze, zawsze si$ podnosz"... to warto'ci, które 
wszystkich nas jednocz"”.

Gdy zamykali'my to wydanie „Tygodnika”, 
w Waszyngtonie trwa!y ostatnie przygoto-
wania do wtorkowych uroczysto'ci. Obama 
postanowi!, #e prezydenck" przysi$g$ z!o#y na 
egzemplarz Biblii, z którego w /)1/ r. podczas 
zaprzysi$#enia korzysta! Abraham Lincoln.

hhh
Na kilka dni przedtem, zanim „Ekspres 
Obama” wyruszy! z Filadel(i, rodzina Oba-
mów uda!a si$ podobno pod po!o#ony w po-
bli#u waszyngto%skiego Kapitolu pomnik 
Lincolna. „B$dziesz pierwszym afroamery-
ka%skim prezydentem – mia!a powiedzie& do 
ojca podczas spaceru /*-letnia córka. – Wi$c 
lepiej si$ postaraj”.  h



!"
TYGODNIK PO!SZECHNY " | #$ STYCZNIA #%%&

 #$IAT

rozwini!tych; np. w Europie to ok. "# proc., 
w Chinach jakie$ %# proc. Nasza gospodarka 
jest wi!c uzale&niona od popytu, od konsu-
mentów. Tymczasem realne zarobki naszej 
klasy $redniej od d'u&szego czasu spadaj(. 
Obecnego kryzysu nie da si! za&egna) bez 
zmiany tego stanu rzeczy. Konieczne jest 
tworzenie dobrze p'atnych miejsc pracy, które 
wzmocni( klas! $redni(. Rz(dowy program 
mo&e si! do tego przyczyni).

Ale gdy patrzy si! na histori! USA, to wi-
da", #e takie pa$stwo opieku$cze czy te# 
lincolnowska, egalitarna wersja Ameryka$-
skiego Marzenia nie zawsze cieszy%y si! 
popularno&ci'.
W XIX w. idee Lincolna tra*a'y ludziom do 
przekonania w pó'nocnej cz!$ci kraju, na Po'u-
dniu by'o inaczej. Tam bogaci) mieli si! tylko 
wybra+cy. Tak naprawd! to by'a prawdziwa 
przyczyna wojny secesyjnej: zderzenie dwóch 
mentalno$ci. Paradoksalnie, lincolnowska 
wersja Ameryka+skiego Marzenia – bo on 
w obronie tych idei przyst(pi' do wojny – nie 
przetrwa'a wojny secesyjnej [,-.,-."; Lin-
coln zgin(' z r!ki zamachowca wkrótce po jej 
zako+czeniu – red.]. Zast(pi'a j( idea, któr( 
nazywam Ewangeli( Bogactwa: g'osi'a ona, &e 
tym, którzy za wszelk( cen! chc( si! bogaci), 
nie powinno si! przeszkadza). I nie powinni 
oni p'aci) podatków, bo dzi!ki ich bogactwu 
rozwija si! ca'a gospodarka, wi!c wcze$niej 
czy pó/niej skorzystaj( na tym wszyscy. Po 
cz!$ci by'o to zwi(zane wówczas z szybkim 
rozwojem przemys'u, a po cz!$ci inspiracji 
dostarczy' darwinizm. Przetrwaj( najsilniejsi, 
którzy dochodz( do najwi!kszych pieni!dzy. 
A ci, którzy &yj( w biedzie czy umieraj( z g'odu, 
to jednostki s'abe, one nie musz( przetrwa). 

Ta (lozo(a leg%a w gruzach chyba dopiero 
z nastaniem )ielkiego Kryzysu w latach 
*+. XX w.? 
Wielki Kryzys by' tak d'ugotrwa'y i dotkliwy 
m.in. dlatego, &e rz(d USA móg' wydawa) na 
ró&ne programy najwy&ej % proc. produktu kra-
jowego bru0o. Gdy w ,1%, r. Stany przyst(pi'y 
do II wojny $wiatowej, kraj zamieni' si! w jedn( 
wielk( pa+stwow( fabryk! zbrojeniow(. Rz(d, 

który *nansowa' "# proc. produkcji, sta' si! 
wa&nym graczem. Po wojnie jego udzia' 
zmniejszy' si!, ale do 2# proc. Dzi!ki temu 
rz(d móg' *nansowa) programy socjalne: 
ubezpieczenia emerytalne, $wiadczenia dla 
bezrobotnych, darmow( edukacj!, subsydio-
wane po&yczki hipoteczne dla weteranów. 
Dzi!ki temu powsta'a silna klasa $rednia. Przez 
trzy dekady to funkcjonowa'o, zarówno pod 
rz(dami Demokratów, jak i Republikanów. 
Jeszcze za prezydentury Nixona [,1.1-3% – 
red.] sam Milton Friedman, duchowy ojciec 
neoliberalizmu, wpad' na pomys' stworzenia 
specjalnych ulg podatkowych dla ubogich ro-
dzin wychowuj(cych dzieci. A& wreszcie na 
pocz(tku lat -#. zjawi' si! Reagan i og'osi', &e 
rz(d nie jest rozwi(zaniem, ale problemem.

Ale on obejmowa% rz'dy w chwili g%!bo-
kiego kryzysu gospodarczego, który przy-
najmniej po cz!&ci by% rezultatem w%a&nie 
ogromnych wydatków rz'dowych. 
Rzeczywi$cie, Republikanie twierdzili, &e 
by'a to cena, jak( przysz'o nam zap'aci) za 
szczodre programy spo'eczne uruchomione 
jeszcze przez Lyndona Johnsona [prezydent 
w latach ,1.4-.1 – red.], który zbyt lekk( r!k( 
mia' czerpa) z pa+stwowej kasy. Ale równie 
dobrze mo&na powiedzie), &e podatki by'y 
wówczas zbyt niskie. Prawd( jest, &e przezna-
czanie zbyt du&ej cz!$ci PKB na programy 
spo'eczne prowadzi do k'opotów. Problem 
polega na tym, &e nie wiemy dok'adnie, co to 
znaczy: zbyt du&o. Kto$ pewnie dostanie kiedy$ 
za to Nobla... Wiemy, &e je$li rz(d pobiera od 
obywateli w formie podatków %# proc. PKB, 
nic z'ego si! nie dzieje. I wiemy te&, &e 1# proc. 
– jak mia'o to w pewnym momencie miejsce 
w Szwecji – to zbyt du&o. 

A ile w tym przedziale jest „z%otym &rod-
kiem”? ,+, -+ proc.? 
Nie wiadomo. Ponad wszelk( w(tpliwo$) 
41 proc., które pa+stwo pobiera'o za Clin-
tona [prezydent w latach ,114–2##, – red.] 
nie prowadzi'o do niczego z'ego. Gospodarka 
funkcjonowa'a dobrze i gdy przyszed' Bush, nie 
mia' &adnych powodów, by obni&a) podatki do 
4" proc. Poza ideologicznymi. George W. Bush 

by' chyba najbardziej zagorza'ym ideologiem, 
jakiego zdarzy'o si! nam mie) w Bia'ym Domu. 
Próbowa' zdemontowa) system ubezpiecze+ 
spo'ecznych, za wszelk( cen! chcia' chroni) 
interesy najbogatszych. Dzi$ na szcz!$cie ta 
pie$+ przebrzmia'a, a ideolodzy uciekli do 
ciemnego lasu. Je$li Obamie si! uda, to raczej 
tam zostan(. Je$li nie, natychmiast wróc(. 

Ale zwi!kszanie wydatków na cele socjal-
ne przy jednoczesnym obni#aniu podat-
ków – co w tej chwili zamierza uczyni" 
Obama – bardzo przypomina program 
Lyndona Johnsona. Nie jest Pan cho" tro-
ch! zaniepokojony?
Nie ma w tej chwili innego wyboru. Zreszt( 
ta teoria, która pojawia'a si! za prezydencji 
Reagana i z czasem zacz!'a by) traktowana 
niczym aksjomat nie tylko przez Republika-
nów, ale tak&e Demokratów – &e za wszelk( 
cen! nale&y unika) de*cytów bud&etowych 
– dzi$ przesta'a by) uznawana za prawd! ob-
jawion(. W przesz'o$ci jej or!downikiem by' 
m.in. Robert Rubin, sekretarz skarbu w admi-
nistracji Clintona. Teraz tu& przed wyborami 
w listopadzie 2##- r. napisa' na 'amach jednego 
z dzienników, &e na razie trzeba zapomnie) 
o równowa&eniu bud&etu. Normalnie najwi!k-
szym zagro&eniem, jakie niesie za du&y de*cyt, 
jest wzrost in5acji. Ale to nam w tej chwili nie 
grozi. Przeciwnie, wszystko wskazuje na to, 
i& b!dziemy mieli do czynienia z de5acj(, bo 
ludzie s( tak wystraszeni, &e przestali wydawa) 
pieni(dze, co prowadzi do spadku cen. Zatem 
cho) rz(d wydaje pieni(dze na gwa't, nie za-

powiada si!, aby mia'o to doprowadzi) do 
in5acji. Uwa&am, &e Obama ma co najmniej 
dwa lata, podczas których nie powinien si! 
martwi) o równowa&enie bud&etu. W tym 
czasie powinni$my wyj$) z do'ka.

Nie jest to optymizm na wyrost? Lincol-
nowska wersja Ameryka$skiego Marzenia, 
o której Pan mówi%, funkcjonowa%a w kra-
ju, który wydawa% si! bezkresny i gdzie za-
soby naturalne by%y na wyci'gni!cie r!ki. 
Mo#e przyszed% moment, w którym Ame-
rykanie musz' przyj'" do wiadomo&ci, i# 
nie wszyscy mog' zrealizowa" swoje ma-
rzenia o domu z gara#em, trawnikiem 
i dwoma wielkimi samochodami?
Rzeczywi$cie, korzenie Ameryka+skiego 
Marzenia tkwi( w takim w'a$nie podej$ciu. 
Ale bynajmniej si! do tego nie ograniczaj(. 
Z kryzysem, niedoborem czy niedostatkiem 
mieli$my ju& do czynienia w czasach Wielkiego 
Kryzysu i z wypracowanych wówczas rozwi(-
za+ nale&y znów skorzysta). Obama musi te& 
zrobi) to, co zrobili$my po II wojnie $wiatowej: 
wzmocni) klas! $redni(. Co nie b!dzie 'atwe. 
Ale nie ma powodu do rozpaczy: „O Bo&e, 
$wiat stan(' na g'owie!”. Tak naprawd! Obama 
nie ma do czynienia z niczym nowym. Nie 
musi wymy$la) ko'a. Wszystko to ju& kiedy$ 
przerabiali$my. Musimy po prostu wróci) do 
wizji Franklina Delano Roosevelta [prezydent 
w latach ,144-%" – red.]. 

Gra toczy si! o co& powa#niejszego, ni# 
tylko za#egnanie obecnego kryzysu? 
Jak najbardziej. Ale postawy i przekonania 
zmieniaj( si! w zale&no$ci od rozmaitych zda-
rze+. Nie na odwrót. Przyk'adem s( zmiany, 
jakie na przestrzeni ostatnich kilkudziesi!ciu 
lat zasz'y w stosunku Amerykanów do kwestii 
rasowych. %# lat temu, gdy autorzy sonda&y 
pytali, czy Biali i Czarni powinni razem pra-
cowa), twierdz(co odpowiada'a mo&e jedna 
trzecia respondentów. Gdy pytano ich, czy 
powinni zawiera) zwi(zki ma'&e+skie – odsetek 
by' podobny. Dzi$ na pytanie o wspóln( prac! 
twierdz(co odpowiada oko'o -# proc., a na 
pytanie o ma'&e+stwa oko'o 3# proc. 

Co si! sta%o? 
Przez minionych %# lat Amerykanie o ró&nym 
kolorze skóry mieli ze sob( do czynienia w roz-
maitych miejscach pracy. Przyzwyczaili si! do 
tego i zmienili zapatrywania. Ludzie mówi( 
mi czasem, &e kwestia rasy nadal k'adzie si! 
cieniem na naszej polityce. Odpowiadam, &e 
dzi$ mamy pierwszego afroameryka+skiego 
prezydenta i czy kto$ chce czy nie, ludzie zmie-
ni( sposób my$lenia. Je$li tylko nie poniesie 
on jakiej$ drastycznej pora&ki, za cztery czy 
za osiem lat sceptycy b!d( mówi): „Czarny 
prezydent? To najnormalniejsza rzecz pod 
s'o+cem”. Takie zmienianie sposobu my$lenia 
jest w'a$nie zadaniem przywódców z prawdzi-
wego zdarzenia.

Je$li chodzi o nasze &ycie spo'eczno-go-
spodarcze, to w'a$nie wyrugowanie owego 
indywidualizmu, który zakorzeni' si! u nas 
w latach -#., budowanie wspólnoty, nowego 
podej$cia do &ycia publicznego, powrót do 
tego, co zbudowa' Roosevelt – to zadania, 
przed którymi stoi Obama. Jestem pewien, 
&e sobie poradzi. To inteligentny cz'owiek, 
z wizj(. I otoczy' si! znakomitymi fachowcami. 
Wi!c jestem dobrej my$li.   h
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NORTON GARFINKLE jest prezesem fundacji  >
(e Future of American Democracy i dyrektorem 
Instytutu Bada) nad Polityk* !spólnotow* 
(Institute for Communitarian Policy Studies) przy 
Uniwersytecie George’a !ashingtona. Zajmuje 
si+ histori* ekonomii. ! #%%, r. wyda- bestseller 
„(e American Dream vs (e Gospel of !ealth” 
(Ameryka)skie Marzenie a Ewangelia Bogactwa).

" 
Nie ma powodu do rozpaczy, 
!e "wiat stan#$ na g$owie. 
Obama nie ma do czynienia 
z niczym nowym i nie musi 
wymy"la% ko$a. Wszystko  
to ju! przerabiali"my.  
Musimy po prostu wróci%  
do wizji Roosevelta.
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