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Wartoœci poznawcze koncepcji spo³ecznej
gospodarki rynkowej Ludwiga Erharda
w dobie kryzysu integracji europejskiej
G³ównym celem opracowania jest rozwa¿enie mo¿liwoœci wykorzystania sprawdzonej w praktyce erhardowskiej koncepcji spo³ecznej gospodarki rynkowej do przezwyciê¿enia obecnego kryzysu koncepcyjnego i gospodarczego w Unii Europejskiej. Autorzy przedstawili stworzon¹ przez
ordolibera³ów niemieckich i stanowi¹c¹ podstawê realizowanej przez Ludwiga Erharda polityki
ekonomicznej Niemiec Zachodnich ideê spo³ecznej gospodarki rynkowej, która przynios³a im
du¿e sukcesy w dziedzinie gospodarczej i spo³ecznej. Zaprezentowali stanowisko Erharda wobec
integracji europejskiej, zaakcentowali walory poznawcze spo³ecznej koncepcji gospodarki rynkowej i rozpatrzyli jej przydatnoœæ do poszukiwania wyjœcia z kryzysu zad³u¿eniowego krajów
strefy euro. Uwa¿aj¹ oni, ¿e pokonanie kryzysu wymaga – zgodnie z filozofi¹ L. Erharda – odejœcia
od wspierania niekonkurencyjnych struktur gospodarczych i stworzenia na ich gruzach struktury zdolnej do sprostania wymogom rynków w dobie globalizacji. Zadaniem ka¿dego rz¹du jest
przy tym stworzenie korzystnych warunków ramowych dla rozwoju gospodarczego kraju.

Cognitive values of the Ludwig Erhard’s idea of social market
economy in times of the European integration crisis
The main article is aimed at considering the Erhard’s idea of the social market economy which
coult be used to overcome the current conceptual and economic crisis in the European Union
countries. The authors present the idea of ordoliberalism that formed the basis for social market
economy initiated in the West German economic policy by Ludwig Erhard, which resulted in
great advantages in the economic and social fields. The Erhard’s attitude to the European integration, cognitive aspects of the idea of the social market economy and the usefulness of this idea for
solving the present debt crisis in the euro area countries is also analyzed. The authors believe that
overcoming the present crisis requires – according to the philosophy of L. Erhard – abandoning
non-competitive economic structures and developing economic structures that could meet the requirements of the markets in the era of globalization. At the same time, the purpose of any government is to create favorable framework conditions for economic growth of the country.
Keywords: social market economy, Ludwig Erhard, economic integration, debt crisis, ordoliberalism
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Wprowadzenie
Globalny kryzys, który najpierw wstrz¹sn¹³ podstawami rynków finansowych, szybko przekszta³ci³ siê w recesjê gospodarcz¹ o zasiêgu œwiatowym.
D³ugotrwa³oœæ recesji ujawni³a jej strukturalny charakter oraz impas intelektualny
w zakresie koncepcji dróg wyjœcia z kryzysu. W rezultacie wykszta³ca siê pogl¹d,
¿e przejœcie gospodarki œwiatowej do kolejnego etapu trwa³ego i zrównowa¿onego wzrostu gospodarczego bêdzie wymaga³o przemian co najmniej równie istotnych jak te, które dokona³y siê w gospodarce œwiatowej w drugiej po³owie XX
wieku. Powoduje to, ¿e decyzje podejmowane s¹ pod presj¹ czasu i w warunkach
niepewnoœci ich efektów, bêd¹c zazwyczaj reakcj¹ na powsta³e ju¿ fakty.
Dotyczy to tak¿e Unii Europejskiej, w której ujawni³a siê ponadto wyraŸna
sprzecznoœæ interesów narodowych, a interes wspólny pañstw cz³onkowskich nie
ma reprezentacji i egzekutywy. Podwa¿a to podstawy istnienia Unii, a szczególnie jej przysz³oœæ w dotychczasowym kszta³cie. Unia Europejska, do której w 2004
roku przyst¹pi³o osiem krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej wraz z Cyprem
i Malt¹, odchodzi w przesz³oœæ.
Celem artyku³u jest przedstawienie koncepcji spo³ecznej gospodarki rynkowej L. Erharda ze szczególnym uwzglêdnieniem jego pogl¹dów na proces integracji europejskiej, zwracaj¹c uwagê na inspiruj¹ce wartoœci tej problematyki
w dobie kryzysu gospodarczego i idei europejskiej integracji.

1. Praktyczna u¿ytecznoœæ idei spo³ecznej gospodarki rynkowej
Rozwój myœli ekonomicznej koncentruje siê wokó³ poszukiwania intelektualnych narzêdzi, niezbêdnych do rozwi¹zania tego, co J. M. Keynes nazwa³ politycznym problemem gatunku ludzkiego: „jak po³¹czyæ ze sob¹ trzy obszary: efektywnoœæ gospodarcz¹, sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ i wolnoœæ jednostki” [Nasar, 2012].
Równoczeœnie rozwój gospodarczy to nieustaj¹cy proces, w którym przesz³oœæ
o¿ywa w teraŸniejszoœci jako budulec przysz³oœci. Te dwie uniwersalne prawdy
sk³aniaj¹ do g³êbszej analizy wartoœci intelektualnych i aplikacyjnych koncepcji
spo³ecznej gospodarki rynkowej. Ta bazuj¹ca na teorii ordoliberalnej koncepcja,
wypracowana i z sukcesem wdra¿ana w praktyce w Niemczech Zachodnich
przez Ludwika Erharda, zachowuje ci¹gle swój inspiruj¹cy charakter i istotne
wartoœci poznawcze.
Idea spo³ecznej gospodarki rynkowej sta³a siê po 1989 roku inspiracj¹ dla procesów transformacji systemowej w wielu krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej.
W przypadku Polski spo³eczna gospodarka rynkowa jest kategori¹ o fundamen-
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talnym znaczeniu, gdy¿ zosta³a zapisana w art. 20 Konstytucji RP z 1997 roku:
„Spo³eczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej,
w³asnoœci prywatnej oraz solidarnoœci, dialogu i wspó³pracy partnerów spo³ecznych stanowi podstawê ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej” [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 1997].
Spo³eczna gospodarka rynkowa to idea ³adu gospodarczego bazuj¹ca na ordoliberalnej teorii [M¹czyñska, 2010]. £ad ten to ustrojowy model równowagi,
godz¹cej interesy ekonomiczne, spo³eczne i ekologiczne (przy czym ordo interpretowane jest jako przeciwstawienie anarchii i chaosu), [Erhard, 2011]. Koncepcja
polityki spo³eczno-gospodarczej, zmierzaj¹ca do ukszta³towania ³adu w ramach
spo³ecznej gospodarki rynkowej, opiera siê na za³o¿eniu, ¿e mo¿liwa jest synteza
wolnoœci i odpowiedzialnoœci dzia³ania podmiotów gospodarczych na rynku oraz
sprawiedliwoœci spo³ecznej. Powinno to byæ osi¹gniête przez oddzia³ywanie
dwóch g³ównych czynników:
– rynkowego ³adu konkurencyjnego, wymuszaj¹cego wysok¹ efektywnoœæ
gospodarowania na szczeblu przedsiêbiorstw i jednostek ludzkich i przeciwdzia³aj¹cego koncentracji w³adzy gospodarczej w rêkach nielicznych podmiotów, co grozi zawsze ograniczeniem wolnoœci innych ludzi;
– pe³nego zatrudnienia, stabilnych cen, dywersyfikacji substancji maj¹tkowej
oraz rosn¹cych dochodów z dzia³alnoœci gospodarczej [Erhard, 2011].
Zbli¿one cele przed procesem integracji europejskiej stawia sobie Unia Europejska, syntetycznie formu³uj¹c cele gospodarowania jako „popieranie postêpu
gospodarczego i spo³ecznego oraz wysokiego poziomu zatrudnienia i doprowadzenie do zrównowa¿onego i trwa³ego rozwoju, zw³aszcza przez utworzenie
przestrzeni bez granic wewnêtrznych, umocnienie gospodarczej i spo³ecznej spójnoœci oraz ustanowienie unii gospodarczej i walutowej obejmuj¹cej docelowo
jedn¹ walutê” [Traktat o Unii Europejskiej]. Powy¿sza wspólnota celów uzasadnia poszukiwanie inspiracji do wypracowania trwa³ych za³o¿eñ ³adu rozwojowego integracji europejskiej w za³o¿eniach i doœwiadczeniach praktycznej realizacji
polityki gospodarczej, opartej na koncepcji spo³ecznej gospodarki rynkowej, realizowanej przez L. Erharda. By³ on zwolennikiem polityki ukierunkowanej na
s³u¿enie gospodarce, w której chodzi o trwa³y ³ad gospodarczy, a takiego potrzebuje Unia Europejska. Jako pragmatyk gospodarczy L. Erhard przewidywa³, ¿e
idea integracji europejskiej bêdzie przechodzi³a krytyczne fazy, co w czêœci wynika nie z ró¿nicy narodowych interesów, ale generalnie pojawiaæ siê bêd¹ w¹tpliwoœci wynikaj¹ce z rozwa¿añ, czy mo¿liwa jest jedynie integracja gospodarcza
bez integracji politycznej, która uwzglêdnia³aby uwarunkowania polityczne
uczestnicz¹cych w niej pañstw. Ten przenikliwy realizm pogl¹dów koresponduje
z tez¹, ¿e realny postêp procesu integracji europejskiej wymaga, aby najpierw
ka¿dy kraj w sposób odpowiedzialny zapewni³ wewnêtrzny ³ad gospodarczy, po-
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niewa¿ w przeciwnym wypadku integracja gospodarcza musia³aby prowadziæ do
ponadnarodowego systemu nakazowego [Erhard, 2011].

2. Wp³yw doœwiadczeñ ¿yciowych i kariery zawodowej
Ludwiga Erharda na jego pogl¹dy spo³eczne i ekonomiczne
Ludwig Erhard jako d³ugoletni minister gospodarki, a w latach 1963–1966
kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, jest uznawany powszechnie za „ojca duchowego” niemieckiego cudu gospodarczego; za taki uwa¿a siê skok gospodarki
niemieckiej od straszliwej biedy i zniszczeñ okresu powojennego do pozycji
czo³owej potêgi gospodarczej œwiata oraz stworzenie, w postaci marki niemieckiej, najbardziej stabilnej na œwiecie waluty drugiej po³owy XX wieku1. Wyniesione z domu rodzinnego zasady moralne, pracowitoœæ i konsekwencja w dzia³aniu
by³y podstaw¹ jego kariery zawodowej. Promotorem jego dysertacji doktorskiej
Istota i treœæ jednostki wartoœci (Wesen und Inhalt der Werteinheit), obronionej w 1925
roku, by³ wybitny socjolog i ekonomista niemiecki Franz Oppenheimer. Erhard
by³ zafascynowany osobowoœci¹ i wiedz¹ swego profesora uwa¿anego za liberalnego socjalistê. F. Oppenheimer wywar³ du¿y wp³yw na pogl¹dy L. Erharda jako
ekonomisty i polityka.
F. Oppenheimer jako socjolog d¹¿y³ do stworzenia teorii pokojowego
wspó³¿ycia wolnych narodów œwiata, kieruj¹cych siê zasad¹ sprawiedliwoœci, zaœ
w dziedzinie ekonomicznej opowiada³ siê za gospodark¹ rynkow¹, opart¹ na wolnej konkurencji i respektuj¹c¹ takie wartoœci jak wolnoœæ, braterstwo i humanitaryzm [Kaczmarek, Pysz, 2004]. Pogl¹dy F. Oppenheimera wywar³y du¿y wp³yw
na podejœcie Erharda do gospodarki i spo³eczeñstwa, a przede wszystkim na jego
koncepcjê spo³ecznej gospodarki rynkowej, opartej na konkurencji, odpowiedzialnoœci spo³ecznej, walce z kartelami i monopolami oraz usuwaniu barier handlowych miêdzy pañstwami i swobodnym przep³ywie kapita³u miêdzy wolnymi
i równymi pañstwami [Kaczmarek, Pysz, 2004].
1 Ludwig Erhard urodzi³ siê w 1897 roku w Fürth (pó³nocna Bawaria) w rodzinie kupieckiej,
a zmar³ w 1977 roku w Bonn. Dom rodzinny, w którym panowa³a tolerancja religijna (ojciec by³ katolikiem, a matka i czworo dzieci ewangelikami), oraz drobnomieszczañskie œrodowisko, nastawione na
pracê i zarabianie pieniêdzy, w którym dorasta³ Erhard, nauczy³y go starannoœci, solidnoœci, punktualnoœci i zami³owania do porz¹dku. Ponadto wyniesiona z domu naturalnoœæ i skromnoœæ pozyskiwa³y
mu du¿¹ sympatiê ludzi tak¿e wtedy, gdy zajmowa³ najwy¿sze stanowiska rz¹dowe. W celu podjêcia
pracy w sklepie tekstylnym ojca zdoby³ zawód kupca. W 1916 roku zosta³ powo³any do s³u¿by wojskowej i jako artylerzysta skierowany na front zachodni, gdzie pod koniec I wojny œwiatowej zosta³ ciê¿ko
ranny. Do koñca ¿ycia by³ inwalid¹ z utrat¹ 30% zdrowia. W 1919 roku podj¹³ studia ekonomiczne
w Norymberdze, które nastêpnie kontynuowa³ na uniwersytecie we Frankfurcie/Menem, tak¿e w zakresie socjologii, i uwieñczy³ je uzyskaniem w 1925 roku tytu³u doktora nauk politycznych. W czasie
studiów o¿eni³ siê z m³od¹ wdow¹ Luise Schuster, której m¹¿ poleg³ na wojnie. Z ich udanego ma³¿eñstwa, które trwa³o blisko piêædziesi¹t lat a¿ do œmierci Luise, urodzi³a siê jedna córka.
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Jeszcze w 1925 roku L. Erhard powróci³ do firmy handlowej ojca, któr¹ nastêpnie kierowa³ przez kilka lat, do czasu jej upad³oœci na skutek kryzysu gospodarczego w Niemczech. Jego marzeniem by³a praca naukowa, któr¹ podj¹³
w Instytucie Badania Rynku w Norymberdze. W czasie œwiatowego kryzysu gospodarczego w latach 1929–1933 pracowa³ nad problematyk¹ przezwyciê¿enia
kryzysu i pobudzania gospodarki przez wzrost konsumpcji. Z powodu swoich
pogl¹dów ekonomicznych i politycznych po dojœciu Hitlera do w³adzy w 1933
roku musia³ zrezygnowaæ z ambicji robienia kariery naukowej.
W 1942 roku L. Erhard utworzy³ prywatny Instytut do spraw Badañ Przemys³u, który by³ finansowany przez wp³ywowych przemys³owców niemieckich.
Pracowa³ tam m.in. nad planem przestawienia gospodarki wojennej na produkcjê
pokojow¹ i odbudowy gospodarki po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. W 1943
roku przygotowa³ raport Finansowanie dzia³añ wojennych z konsolidacj¹ zad³u¿enia,
który tu¿ przed zamachem na Hitlera 20 lipca 1944 roku wys³a³ do C.F. Goerdelera
– kluczowej cywilnej postaci w ruchu oporu przeciwko re¿ymowi hitlerowskiemu.
Po zakoñczeniu wojny L. Erhard zosta³ doradc¹ ekonomicznym amerykañskich w³adz okupacyjnych w Bawarii. W 1947 roku zosta³ honorowym profesorem na uniwersytecie w Monachium. Po utworzeniu Bizonii w 1947 roku
powo³ano L. Erharda na przewodnicz¹cego Specjalnego Zarz¹du ds. Pieni¹dza
i Kredytów z siedzib¹ w Bad-Homburg. Prace tego zespo³u amerykañscy eksperci
uwzglêdnili, przygotowuj¹c koncepcjê reformy walutowej, przeprowadzonej
20 czerwca 1948 roku. W marcu 1948 roku L. Erhard obj¹³ stanowisko dyrektora
Administracji Gospodarczej Bizonii, a 20 wrzeœnia 1949 roku zosta³ ministrem gospodarki w rz¹dzie kanclerza Konrada Adenauera, któr¹ to funkcjê sprawowa³
nieprzerwanie do 16 paŸdziernika 1963 roku. Po zwyciêskich dla koalicji CDU/
CSU wyborach do Bundestagu we wrzeœniu 1957 roku obj¹³ w nowym rz¹dzie
Adenauera tak¿e stanowisko wicekanclerza i koordynatora resortów gospodarczych.
Po ust¹pieniu K. Adenauera z funkcji kanclerza zosta³ drugim w historii RFN
kanclerzem tego pañstwa. Ponownie zosta³ kanclerzem po wyborach do Bundestagu w 1965 roku. Punkt ciê¿koœci pracy L. Erharda przesun¹³ siê teraz ze spraw
gospodarczych na kwestie polityki zagranicznej i integracji gospodarczej. Z funkcji kanclerza RFN zrezygnowa³ 30 listopada 1966 roku, kiedy to po wycofaniu siê
partii wolnych demokratów (FDP) z koalicji rz¹dz¹cej jego rz¹d straci³ wiêkszoœæ
parlamentarn¹. Jednak¿e do koñca ¿ycia L. Erhard by³ aktywnym deputowanym
do Bundestagu [Kaczmarek, Pysz, 2004]. Doœwiadczenia ¿yciowe i zawodowe
wywar³y trwa³y wp³yw na pragmatyzm myœlenia i dzia³ania L. Erharda.
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3. Pogl¹dy Ludwiga Erharda na rodz¹c¹ siê integracjê
gospodarcz¹ w Europie
Ludwig Erhard wraz z Konradem Adenauerem jako czo³owi politycy niemieccy okresu powojennego mieli du¿e zas³ugi w rozwoju integracji gospodarczej w Europie Zachodniej. Pierwszym etapem tej integracji by³o utworzenie
w 1952 roku na mocy Traktatu Paryskiego, podpisanego 18 kwietnia 1951 roku
przez Belgiê, Francjê, Holandiê, Luksemburg, RFN i W³ochy, Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali (EWWiS). Jej celem by³o utworzenie wspólnego rynku wêgla
i stali – bardzo istotnych ga³êzi przemys³u w okresie powojennym – miêdzy sygnatariuszami Traktatu. Francja uzyska³a w ten sposób mo¿liwoœæ kontroli nad
wa¿n¹ czêœci¹ gospodarki zachodnioniemieckiej, a RFN, która wówczas nie by³a
w pe³ni suwerennym pañstwem, przez w³¹czenie jej do organizacji integracyjnej,
sta³a siê pe³noprawnym partnerem w procesie integracji gospodarczej w Europie.
L. Erhard uczestniczy³ w negocjacjach, które doprowadzi³y do powstania EWWiS.
Nie by³ entuzjast¹ jej utworzenia , choæ ze wzglêdów politycznych widzia³ potrzebê
przyjêcia takiego rozwi¹zania. Jako minister gospodarki, dla którego najwa¿niejszym zadaniem by³o stworzenie silnej gospodarki narodowej, zdolnej do zapewnienia „dobrobytu dla wszystkich obywateli kraju”, bardzo sceptycznie odnosi³ siê
do idei wspólnej polityki europejskiej, maj¹cej pierwszeñstwo nad polityk¹ ekonomiczn¹ poszczególnych krajów. Zdecydowanie opowiada³ siê za realizacj¹ czystej idei wspólnego rynku [www.ouroboros-forum.de, dostêp: 20.10.2012].
Gdy w po³owie lat piêædziesi¹tych XX wieku kraje tworz¹ce EWWiS na konferencji ministrów spraw zagranicznych w Messynie (czerwiec 1955 roku) podjê³y
decyzjê w sprawie rozszerzenia integracji europejskiej na wszystkie sektory gospodarki – a wiêc w pierwszej kolejnoœci utworzenia strefy wolnego handlu, a nastêpnie unii celnej i w konsekwencji wspólnego rynku obejmuj¹cego pañstwa
tworz¹ce ju¿ EWWiS – Erhard z zadowoleniem zaakceptowa³ tê koncepcjê. Od
dawna bowiem opowiada³ siê za œciœlejsz¹ wspó³prac¹ i liberalizacj¹ obrotu gospodarczego w Europie Zachodniej. Pod tym wzglêdem nie ró¿ni³ siê od kanclerza Adenauera, który by³ gor¹cym zwolennikiem europejskiej integracji
gospodarczej. Jednak¿e ci dwaj wielcy politycy wyraŸnie ró¿nili siê w zakresie
wyboru optymalnej metody integracji gospodarczej. O ile Adenauer by³ zwolennikiem integracji instytucjonalnej, o tyle Erhard opowiada³ siê za integracj¹ funkcjonaln¹.
Integracja instytucjonalna, nazywana te¿ autorytarn¹, opiera siê na przekonaniu, ¿e nale¿y utworzyæ wspólne lub ponadnarodowe instytucje, którym nastêpnie kraje cz³onkowskie ugrupowania integracyjnego przekazuj¹, zawieraj¹c
odpowiednie umowy miêdzynarodowe, pewne funkcje i kompetencje w zakresie
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polityki ekonomicznej. Wed³ug zwolenników tego podejœcia postêpy integracji
nie s¹ mo¿liwe bez powo³ania do ¿ycia silnych instytucji miêdzynarodowych. Natomiast integracja funkcjonalna opiera siê na mechanizmie rynkowym i polega na
likwidacji barier w przep³ywie towarów, us³ug i czynników produkcji, czemu towarzyszy budowanie przes³anek istnienia wspólnego rynku, na którym bez ograniczeñ administracyjnych funkcjonuje mechanizm konkurencji.
Ludwig Erhard sprzeciwia³ siê tworzeniu ponadnarodowych instytucji integracyjnych – prowadz¹cych do wzrostu biurokracji i usztywnienia dzia³alnoœci
przedsiêbiorstw. W licznych wypowiedziach i publikacjach zwraca³ uwagê na to,
¿e unia celna wi¹¿e siê z niebezpieczeñstwem odgrodzenia siê c³ami pañstw j¹
tworz¹cych od reszty gospodarki œwiatowej. Taka sytuacja nie by³aby korzystna
dla RFN, która nale¿y do najwiêkszych eksporterów na œwiecie i potrzebuje zatem du¿ych rynków zbytu ze swobodnym do nich dostêpem. Ponadto w przypadku objêcia liberalizacj¹ obrotu tylko szeœciu krajów tworz¹cych dotychczas EWWiS,
wed³ug L. Erharda, istnieje niebezpieczeñstwo rozci¹gniêcia francuskiego antyliberalnego podejœcia do gospodarki i interwencjonizmu pañstwowego równie¿
na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Niemczech Zachodnich.
W swoich przemówieniach w kraju i za granic¹ L. Erhard podkreœla³, ¿e prawdziwa integracja gospodarcza w Europie nie potrzebuje delegowania suwerennych kompetencji pañstw w zakresie polityki ekonomicznej na szczebel organów
ponadnarodowych. Jego zdaniem potrzebne jest tylko przekonanie silne jak wiara, ¿e najlepiej wzrostowi gospodarczemu i poprawie dobrobytu spo³eczeñstwa
s³u¿y wolny handel, nieograniczony ¿adnymi praktykami protekcjonistycznymi
i dyskryminacyjnymi [Geiger, 2012].
Swoje stanowisko w kwestii przysz³ego kszta³tu integracji europejskiej
w œwietle doœwiadczeñ z funkcjonowania EWWiS Erhard przedstawi³ 25 marca
1955 roku w obszernym prywatnym liœcie do Przewodnicz¹cego Komisji EWWiS
Jeana Moneta [Erhard, 1955]. Uzna³ on, ¿e b³êdem by³oby sprowadzanie integracji
gospodarczej jedynie do zacieœniania wspó³pracy w ramach poszczególnych
bran¿, czyli obejmowania ni¹ tylko wyodrêbnionych fragmentów gospodarek narodowych, poniewa¿ nie prowadzi³oby to do pe³nej integracji gospodarczej, lecz
do fragmentaryzacji powi¹zañ gospodarczych w ramach ugrupowania integracyjnego. Zdaniem Erharda nale¿y poszukiwaæ dróg do kompleksowej integracji.
Klucz do takiej integracji tkwi w liberalizacji obrotów towarowych i wprowadzeniu wymienialnoœci walut narodowych. Wa¿n¹ rolê w tym procesie odgrywa³y
ju¿ takie organizacje miêdzynarodowe, jak: Europejska Unia P³atnicza, Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy i Uk³ad Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu
(GATT). Choæ organizacje te nie zrezygnowa³y z rozwi¹zañ instytucjonalnych, to
jednak punkt ciê¿koœci ich funkcjonowania spoczywa na dzia³aniach zmierzaj¹cych do otwarcia siê rynków krajowych na wspó³pracê zagraniczn¹, a wiêc
na dzia³aniach funkcjonalnych.
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L. Erhard w liœcie do J. Moneta kolejny raz przedstawi³ przewagê funkcjonalnej metody integracji gospodarczej nad metod¹ instytucjonaln¹. Wspólne b¹dŸ
ponadnarodowe instytucje, tworzone w zwi¹zku z d¹¿eniem poszczególnych
krajów do integracji gospodarczej, si³¹ rzeczy próbuj¹ sterowaæ wszystkim lub
okreœlonym fragmentem rzeczywistoœci gospodarczej i doprowadziæ do pe³nej
ponadnarodowej unifikacji bardzo zró¿nicowane kwestie w wymiarze krajowym. Integracja funkcjonalna, w przeciwieñstwie do instytucjonalnej, ma szerszy
zasiêg dzia³ania. Przedmiotem jej zainteresowania nie s¹ regulacje bran¿owe, ale
kwestie o fundamentalnym znaczeniu dla ca³ej miêdzynarodowej wspó³pracy
gospodarczej, takie jak: zniesienie ce³ i innych barier handlowych, liberalizacja
prawa dewizowego, harmonizacja norm technicznych itp. Stawia wiêc sobie znacznie wy¿sze i dalej id¹ce cele ni¿ integracja instytucjonalna.
Erhard zaakceptowa³ utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, ale
ci¹gle mia³ w¹tpliwoœci natury ekonomicznej, wskazuj¹c, ¿e jest to ma³y blok integracyjny z rozbudowan¹ biurokracj¹, odgradzaj¹cy siê barierami celnymi od reszty œwiata. Jeszcze przed podpisaniem Traktatów Rzymskich porówna³ j¹ do
„opancerzonego auta z mocnymi hamulcami, ale s³abym motorem, które mo¿e
mieæ problemy z poruszaniem siê” [Geiger, 2012]. Jednak wielkim b³êdem by³oby
oskar¿anie Erharda o destruktywne dzia³anie przy budowaniu EWG. Po³o¿y³ on
du¿e zas³ugi szczególnie w zakresie tworzenia liberalnego prawa konkurencji
w tym ugrupowaniu.
Sceptyczny stosunek Erharda do EWWiS stanowi³ przyczynê formu³owania
zarzutów, i¿ nie jest on „dobrym Europejczykiem”. Pomijano przy tym fakt, ¿e nie
by³ on antyeuropejski, lecz jego stanowisko wynika³o z ordoliberalnej wizji Europy. Broni¹c siê przed pos¹dzaniem o antyeuropejskoœæ, opublikowa³ w lipcu 1955
roku w periodyku Deutsche Korrespondenz artyku³ Kto jest dobrym Europejczykiem. Zwróci³ w nim uwagê, ¿e nie istnieje tylko jedna droga i metoda integrowania siê gospodarek narodowych w Europie. Opowiedzia³ siê za integracj¹ funkcjonaln¹ i id¹c¹ znacznie dalej ni¿ tylko obejmuj¹c¹ okreœlone fragmenty
gospodarki. Ale nawet integracja szeœciu krajów w okreœlonym sektorze gospodarki, je¿eli ma optymalnie funkcjonowaæ, nie powinna zamykaæ siê na inne rynki. Stosunek Erharda do ju¿ dokonanej europejskiej integracji gospodarczej by³
jak najbardziej pozytywny. Postrzega³ j¹ jako pierwszy etap zacieœniania
wspó³pracy miêdzy szeœcioma krajami europejskimi, która jego zdaniem
w przysz³oœci powinna zostaæ poszerzona na wszystkie kraje œwiata zachodniego
[Erhard, 2011].
By³ przy tym g³êboko przekonany, ¿e nie ma ¿adnej innej mo¿liwoœci budowania wspólnej Europy (w tamtych czasach rozumianej jako Europa Zachodnia)
ni¿ liberalizowanie w szybkim tempie obrotu towarowego, us³ugowego, kapita³owego i osobowego miêdzy krajami europejskimi. Wa¿n¹ rzecz¹ w tym proce-
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sie jest powstrzymywanie siê rz¹dów od ingerowania wszêdzie tam, gdzie
mog³oby to zak³óciæ proces pog³êbiania siê wspó³pracy europejskiej.

4. Starania o utworzenie du¿ej strefy wolnego handlu
Powo³anie do ¿ycia z pocz¹tkiem 1957 roku na mocy Traktatu Rzymskiego
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej stanowi³o dla Erharda kolejny etap, a nie
zakoñczenie procesu integracji gospodarczej w Europie. Nastêpn¹ faz¹ integracji
mia³o byæ utworzenie szerszej strefy wolnego handlu. Projekt jej utworzenia
Erhard zg³osi³ w lutym 1957 roku, gdy na forum Organizacji Europejskiej Wspó³pracy Gospodarczej (OEEC) podjête zosta³y rokowania w sprawie utworzenia
strefy wolnego handlu, obejmuj¹cej wszystkie kraje nale¿¹ce do tej organizacji.
Jednak¿e perspektywy jej utworzenia w tym czasie nie by³y dobre, chocia¿by
z powodu niechêtnego stosunku Francji do tego projektu [Geiger, 2012].
W wyniku utworzenia w 1960 roku Europejskiej Strefy Wolnego Handlu
(EFTA) nast¹pi³o rozbicie zachodniej Europy na dwa bloki integracyjne, czego ju¿
wczeœniej obawia³ siê Erhard. Podj¹³ wiêc próbê zbudowania „du¿ej strefy wolnego handlu”. Erhard pisa³, ¿e gospodarka europejska porusza siê na wielu ko³ach
i ma wiêcej ni¿ jedn¹ oœ. Du¿a strefa wolnego handlu mia³a byæ utworzona
wed³ug formu³y „6 + 7 + 5 = 1”, czyli powinna obj¹æ 6 krajów nale¿¹cych do
EWG, 7 pañstw cz³onkowskich EFTA i 5 innych krajów: Grecjê, Turcjê, Islandiê,
Irlandiê i Hiszpaniê. Koncepcja ta wpisywa³a siê w erhardowsk¹ wizjê „wolnej
i równej Europy”, która w przysz³oœci powinna stanowiæ istotny element Wspólnoty Atlantyckiej. By³o to ca³kiem inne rozumienie Europy ni¿ sposób, w jaki
postrzega³ j¹ genera³ Charles de Gaulle. Francja d¹¿y³a do stworzenia pod swoim
kierownictwem, przez œcis³¹ wspó³pracê z RFN, silnej Europy, która mog³aby stanowiæ przeciwwagê dla dominacji w œwiecie dwóch supermocarstw: USA i ZSRR.
O ile Adenauer i de Gaulle koncentrowali siê na Europie, Erhard myœla³ atlantycko i globalnie, widz¹c wa¿ne miejsce dla USA w tworzeniu „Wspólnoty Atlantyckiej”. Do koncepcji stworzenia du¿ej strefy wolnego handlu chcia³ on
koniecznie pozyskaæ Wielk¹ Brytaniê, któr¹ widzia³ te¿ w EWG. Erhard uwa¿a³,
¿e cz³onkostwo Wielkiej Brytanii w EWG wzmocni³oby w niej zasady postêpowania zgodne z filozofi¹ wolnego handlu i mog³oby stanowiæ przeciwwagê dla brukselskiej biurokracji i francuskiego komenderowania w EWG. Oczekiwania te jednak siê nie spe³ni³y z powodu francuskiego weta w sprawie cz³onkostwa Wielkiej
Brytanii w EWG. Oficjalnie Francja uzasadnia³a swoj¹ decyzjê tym, ¿e Wielka Brytania nie dojrza³a jeszcze do cz³onkostwa w EWG. Jednak¿e w rzeczywistoœci
przyczyn¹ ówczesnego nieprzyjêcia Wielkiej Brytanii do EWG by³y francuskie
obawy o utratê wiod¹cej pozycji w Europie Zachodniej i chêæ niedopuszczenia do
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tego, by Wielka Brytania sta³a siê „koniem trojañskim” amerykañskiej dominacji
w Europie.

5. Zas³ugi Ludwiga Erharda jako kanclerza RFN dla rozwoju EWG
Trwaj¹ce trzy lata kanclerstwo Erharda nie przebiega³o w RFN w dobrym klimacie. Liczni jego konkurenci do w³adzy przedstawiali go opinii publicznej jako
s³abego przywódcê i niedoœwiadczonego w zakresie polityki zagranicznej przejœciowego kanclerza. Na czas sprawowania przez niego urzêdu kanclerza przypad³ szczyt sporu w CDU/CSU miêdzy „gaullistami” i „atlantystami”. Wszystko to
nie wp³ywa³o korzystnie na pozycjê L. Erharda na arenie miêdzynarodowej.
Choæ EWG nie le¿a³a Erhardowi specjalnie na sercu, to zaraz po uzyskaniu
nominacji na kanclerza RFN silnie zaanga¿owa³ siê w sprawy szerszego procesu
integracji gospodarczej w Europie. Nie s¹dzi³, i¿ wspólna Europa powstanie automatycznie w wyniku stale postêpuj¹cej integracji gospodarczej. Do tego, by Europa nie sta³a siê czysto technokratyczn¹ wspólnot¹, wed³ug Erharda potrzebna jest
„oryginalna myœl polityczna”. Dlatego podj¹³ on próbê o¿ywienia, zapocz¹tkowanej w 1961 roku przez Francjê, idei utworzenia przez kraje EWG Europejskiej Unii
Politycznej (EPU), która zak³ada³a integracjê tak¿e w sferze polityki zagranicznej
i obronnej oraz kultury. Centraln¹ instytucj¹ mia³a byæ z³o¿ona z przedstawicieli
rz¹dów Rada Ministrów, podejmuj¹ca decyzje jednog³oœnie.
Projekt francuski upad³ po 1962 roku z powodu obaw Holandii i Belgii, i¿ EPU
mo¿e doprowadziæ do zmniejszenia roli Komisji EWG i zdominowania Europy
Zachodniej przez Niemcy i Francjê. Równie¿ nie uda³o siê wcieliæ w ¿ycie planu
Erharda, który zak³ada³ wspó³pracê szeœciu krajów EWG na p³aszczyŸnie rz¹dowej w dziedzinie polityki zagranicznej, obronnej i kulturalnej. Przewidywa³ on jedynie regularne konsultacje szefów rz¹dów i utworzenie organu doradczego,
przygotowuj¹cego projekty porozumieñ miêdzynarodowych, co w dalszej perspektywie mia³o doprowadziæ do utworzenia unii politycznej w Europie Zachodniej. G³êbszej wspó³pracy w ramach EWG nie u³atwia³ kryzys w stosunkach
niemiecko-francuskich, g³ównie spowodowany odmiennymi interesami w zakresie unijnej polityki rolnej (w drugiej po³owie 1965 roku Francja nawet wycofa³a
swoich przedstawicieli z Brukseli), [Geiger, 2012].
Za sukces Erharda w dziedzinie integracji europejskiej nale¿y uznaæ dokonan¹ w 1967 roku fuzjê organów trzech autonomicznych organizacji integracyjnych: EWG, Euratomu i EWWiS, co doprowadzi³o do wzmocnienia Wspólnot
Europejskich. Erhard, bêd¹c przeciwny tworzeniu „twierdzy europejskiej”, silnie
anga¿owa³ siê w poszerzanie EWG o inne kraje cz³onkowskie i otwieranie jej na
wspó³pracê gospodarcz¹ ze œwiatem zewnêtrznym, co w póŸniejszym okresie
przynios³o dobre owoce.
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6. Myœl ekonomiczna i koncepcje polityczne Erharda
a przezwyciê¿enie kryzysu zad³u¿eniowego w strefie euro
Kryzys zad³u¿eniowy w strefie euro i niebezpieczeñstwo bankructwa nadmiernie zad³u¿onych krajów eurolandu w ogóle by nie wyst¹pi³y, gdyby w tych
pañstwach respektowano zasadê równowagi bud¿etowej, której z ¿elazn¹ konsekwencj¹ przez 17 lat przestrzega³ Erhard jako minister gospodarki i kanclerz RFN.
W tym okresie wszystkie wydatki RFN by³y finansowane regularnymi dochodami, a nie kredytami. Erhard zdecydowanie odrzuca³ keynesowsk¹ politykê wspierania koniunktury wydatkami z bud¿etu pañstwa, stosowan¹ przez wiele krajów
europejskich od lat piêædziesi¹tych XX wieku, a przez RFN po ust¹pieniu Erharda
z funkcji kanclerza w 1966 roku.
Polityka ta w du¿ym stopniu przyczyni³a siê do powstania dzisiejszego kryzysu zad³u¿eniowego. Zad³u¿one kraje eurolandu oczekuj¹ pomocy od innych krajów unijnych, które niechêtnie jej udzielaj¹, powo³uj¹c siê na obowi¹zuj¹c¹
w strefie euro zasadê odpowiedzialnoœci ka¿dego kraju za swoje d³ugi i obawiaj¹c
siê, ¿e w wyniku wspierania finansowego innych partnerów same mog³yby przekroczyæ granice dopuszczalnego deficytu bud¿etowego i zad³u¿enia publicznego.
Jak ju¿ wczeœniej wspominano, Erhard jako naukowiec w czasie II wojny
œwiatowej zajmowa³ siê problematyk¹ zad³u¿enia publicznego. Jego zalecenia dotycz¹ce przywrócenia równowagi finansowej pañstwa z powodzeniem wykorzystano w koncepcji reformy walutowej, przeprowadzonej w Niemczech Zachodnich w 1948 roku. Dziêki tej reformie RFN w krótkim okresie uda³o siê ustabilizowaæ bud¿et, drastycznie zmniejszyæ wielkoœæ zad³u¿enia pañstwa i zapocz¹tkowaæ d³ugofalowy wzrost gospodarczy, a marka niemiecka sta³a siê jedn¹
z najbardziej cenionych i stabilnych walut na œwiecie [Gostomski, 2012].
Nikt rozs¹dny nie mo¿e oczekiwaæ, by z erhardowskiej koncepcji rozwi¹zania
problemu zad³u¿enia pañstwa, opisanej w 1943 roku i zrealizowanej z powodzeniem w 1948 roku, wyp³ywa³y odpowiedzi na wszystkie pytania nasuwaj¹ce siê
w zwi¹zku z obecnym kryzysem zad³u¿eniowym w strefie euro. Bez odpowiedzi
pozostan¹ wiêc np. nastêpuj¹ce pytania: Czy Grecja powinna opuœciæ strefê euro?
Czy wspólna waluta europejska w ogóle ma racjê bytu, gdy strefa euro nie spe³nia
warunków optymalnego obszaru walutowego? Jednak¿e na niektóre bardzo wa¿ne dla przezwyciê¿enia kryzysu zad³u¿eniowego pytania w pracach Erharda
mo¿na znaleŸæ odpowiedzi. Zgodnie z jego koncepcj¹ w celu przezwyciê¿enia
kryzysu w pierwszej kolejnoœci nale¿a³oby uregulowaæ stare d³ugi. Potrzebne jest
tutaj szybkie, pe³ne i ostateczne rozwi¹zanie problemu zad³u¿enia. Zarówno pañstwo, jak i wszystkie pozosta³e podmioty musz¹ przy tym bardziej oszczêdzaæ, co
nale¿y po³¹czyæ ze wszelkimi dzia³aniami wspieraj¹cymi rozwój gospodarczy. Jak
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pisa³ L. Erhard, nie ma innej rozs¹dnej drogi redukcji zad³u¿enia publicznego jak
przerzucenie jego ciê¿aru na obywateli, co oznacza utratê przez nich oszczêdnoœci finansowych. Kryzysu zad³u¿eniowego nie da sie bowiem rozwi¹zaæ przez
dzia³ania, które nie dotykaj¹ jego korzeni, a wiêc za pomoc¹ takich powierzchownych œrodków jak prolongowanie sp³aty starych d³ugów, siêgniêcie po nowe kredyty zagraniczne czy uzyskanie od wierzycieli przejœciowych u³atwieñ w sp³acie
kredytów.
Bardzo trudnym zadaniem jest powrót zad³u¿onych obecnie gospodarek na
œcie¿kê dynamicznego wzrostu gospodarczego. Dzia³aj¹c zgodnie z koncepcj¹
Erharda, nale¿y zdecydowanie odrzuciæ pobudzanie koniunktury za pomoc¹ wydatków pañstwowych. Celem jego polityki by³o zabezpieczenie wolnoœci gospodarczej, stanowi¹cej podstawê „dobrobytu dla wszystkich”, a wiêc troska o to, by
ka¿dy cz³owiek móg³ sam decydowaæ o swoim miejscu w ¿yciu gospodarczym
i jego los nie zale¿a³ od opieki ze strony jakiejkolwiek w³adzy. Natomiast pañstwo
przez politykê stabilizacji cen i ochrony konkurencji powinno tak¹ postawê
wspieraæ. Wzrost gospodarczy nie by³ dla Erharda celem polityki gospodarczej,
lecz stanowi³ jej pochodn¹.
Dzia³ania podejmowane w celu przezwyciê¿enia kryzysu zad³u¿eniowego,
którym najbardziej zosta³a dotkniêta Grecja, nie s¹ zgodne z duchem L. Erharda.
W wysi³kach tych nie chodzi bowiem o wolnoœæ gospodarcz¹, tylko o tradycyjn¹
politykê podtrzymywania wzrostu gospodarczego. Chodzi przy tym o niedopuszczenie za wszelk¹ cenê do spadku produktu krajowego brutto i utrzymanie
osi¹gniêtego relatywnie wysokiego poziomu ¿ycia, co jest bardzo widoczne
w Grecji. Towarzysz¹ temu d¹¿enia do zachowania istniej¹cej struktury gospodarczej, która okaza³a siê niekonkurencyjna w warunkach gospodarki globalnej.
Próbuje siê zatem przeciwdzia³aæ zamykaniu nierentownych przedsiêbiorstw,
zwolnieniom pracowników i spadkowi konsumpcji. Tymczasem rozwi¹zanie
kryzysu zgodne z filozofi¹ Erharda wymaga nowego myœlenia. Konieczne jest
odejœcie od niekonkurencyjnej struktury gospodarczej i stworzenie na jej gruzach
gospodarki zdolnej do sprostania konkurencji na rynku krajowym i miêdzynarodowym. Zadaniem rz¹du jest stworzenie warunków sprzyjaj¹cych kreowaniu
nowej, osi¹gaj¹cej wysok¹ efektywnoœæ gospodarki [Wünsche, 2012].

Podsumowanie
Utrzymuj¹ce siê symptomy dysfunkcji i nie³adu w gospodarce œwiatowej,
a szczególnie w Unii Europejskiej, bêd¹cej ciekaw¹ i innowacyjn¹ inicjatyw¹ gospodarcz¹ o nieznanej przysz³oœci, powoduj¹, ¿e rozwi¹zanie tych problemów
nabiera zasadniczego znaczenia. Kryzys woli, wiary i idei ³¹czy siê ze wzrostem
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partykularyzmów, które jeszcze nie rozsadzi³y Unii Europejskiej, ale ju¿ powoduj¹ jej stagnacjê. Unia znalaz³a siê w sytuacji wzglêdnie trwa³ej niezdolnoœci do
dzia³añ strategicznych. Walka z kryzysem gospodarczym, szczególnie w strefie
euro, przynosi bezprecedensowe w historii integracji europejskiej koszty finansowe, spo³eczne i polityczne, co podwa¿a wiarê spo³ecznoœci miêdzynarodowej
w przysz³oœæ idei europejskiej integracji. W tej trudnej sytuacji mo¿emy wykorzystaæ inspiruj¹ce wartoœci pogl¹dów i zasad dzia³ania, które potwierdzi³y swój walor praktycznej u¿ytecznoœci w przypadku Niemiec w okresie po II wojnie
œwiatowej. Dotyczy to tak¿e pogl¹dów L. Erharda na proces integracji europejskiej. Nale¿y je zastosowaæ w zupe³nie nowym kontekœcie gospodarki œwiatowej
XXI wieku. W œwiadomoœci takich uwarunkowañ trzeba poszukiwaæ form i kierunków dalszej integracji [Global Europe 2050, 2012]. Mo¿emy przy tym ju¿ teraz
pos³u¿yæ siê niektórymi zasadami, które sprawdzi³y siê w II po³owie XX wieku.
W odniesieniu do procesu integracji europejskiej mog¹ to byæ zasady polityki gospodarczej, opartej na koncepcji spo³ecznej gospodarki rynkowej, wsparte
pogl¹dami i doœwiadczeniem L. Erharda.
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