Laurence J. Kotlikoff, Scott Burns The Coming
Generational Storm. What You Need to Know
About America’s Economic Future, MIT Press,
Cambridge, Mass. 2004, 328 stron
Zdecydowana wi´kszoÊç prac z zakresu nauk spo∏ecznych koncentruje si´ na problemach wa˝nych „tu i teraz”. W przypadku orientowania si´ przez autora/autorów na przysz∏oÊç preferowane sà opracowania ogniskujàce si´ na relatywnie bliskiej, tj. przewidywalnej przysz∏oÊci. Omawiana ksià˝ka odbiega wyraênie od tej tradycji, prezentujàc problemy,
które w przypadku Stanów Zjednoczonych ujawnià si´ na dobre dopiero za kilka dekad.
Problemy te zwiàzane sà z konsekwencjami utrzymywania si´ obecnych, hojnych zobowiàzaƒ publicznych w sferze zabezpieczenia spo∏ecznego (czy mo˝e w przypadku USA nale˝a∏oby u˝ywaç niedookreÊlonego terminu bezpieczeƒstwo socjalne). W zderzeniu z przewidywanymi tendencjami demograficznymi (proces starzenia si´ ludnoÊci) brak reform
w sferze zaopatrzenia spo∏ecznego prowadziç b´dzie do narastania ró˝nicy pomi´dzy wartoÊcià danin publicznych wp∏ywajàcych do bud˝etów publicznych ró˝nych szczebli (wartoÊcià szacowanà przy za∏o˝eniu braku zmian polityki fiskalnej) a wartoÊcià Êwiadczeƒ.
Omawiana praca jest z za∏o˝enia popularnonaukowà próbà uzmys∏owienia szerszemu
kr´gowi odbiorców skutków wspó∏wyst´powania obecnych tendencji demograficznych i zobowiàzaƒ publicznych. Jej autorami sà Laurence J. Kotlikoff, znany amerykaƒski ekonomista, zwany niekiedy „Mr. Generational Accounting”, oraz specjalizujàcy si´ w problematyce finansowej i ubezpieczeniowej dziennikarz „Dallas Morning News” Scott Burns.
Ich celem by∏o „pozostawiç [czytelnika] z rzeczywistà znajomoÊcià tego, co nadchodzi, dlaczego nadchodzi i kiedy nadchodzi” (s. xiii), albowiem „nadchodzàca burza pokoleniowa”
– poprzez przysz∏e wywiàzywanie si´ z obecnych zobowiàzaƒ – przejawia si´ przede wszystkim olbrzymim d∏ugiem publicznym rzàdu USA, jedenastokrotnie – po obliczeniu jego
bie˝àcej wartoÊci – przewy˝szajàcym ten figurujàcy w oficjalnych statystykach.
Do oszacowania powy˝szego d∏ugu publicznego wykorzystywane sà w omawianej pracy metody rachunkowoÊci generacyjnej1, metody, której pi´tnaÊcie lat temu L. J. Kotli1

Metoda ta jest przedstawiona np. w pracy pod redakcjà A. Auerbacha i wspó∏pracowników
(1999), w rozwini´tej postaci, z uwzgl´dnieniem prywatnych transferów, w ksià˝ce E. Lütha (2001)
(omówionej w [Szukalski 2003]), w literaturze polskoj´zycznej w opracowaniu P. Szukalskiego (2000).
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koff by∏ wspó∏twórcà. Przypomn´ pokrótce, i˝ rachunkowoÊç generacyjna bazuje na porównaniu bie˝àcej wartoÊci przysz∏ych danin i wydatków publicznych z najbli˝szego wieku. W celu oszacowania zarówno dochodów, jak i wydatków bud˝etowych na podstawie
prognoz demograficznych i znajomoÊci profilu demograficznego podatników i beneficjantów ró˝norodnych programów publicznych (oÊwiata, opieka zdrowotna, bezpieczeƒstwo
socjalne) dla ka˝dego roku w przysz∏oÊci okreÊla si´ wartoÊç danin i wydatków2, a nast´pnie, zak∏adajàc sta∏à stop´ dyskontowà, oblicza si´ wartoÊç bie˝àcà. Sumujàc bie˝àce wartoÊci wp∏ywów i wydatków, dokonuje si´ nast´pnie porównania ich zagregowanych wielkoÊci, okreÊlajàc wielkoÊç nadwy˝ki bàdê – co cz´Êciej – deficytu, czyli tzw. luk´ podatkowà
(fiscal gap). Informuje ona o realnej wartoÊci zobowiàzaƒ sektora publicznego i s∏u˝y do
oszacowania skali zmian niezb´dnych do osiàgni´cia d∏ugoterminowej równowagi finansowej lub obcià˝enia przysz∏ych, nienarodzonych jeszcze generacji.
Rozdzia∏ pierwszy poÊwi´cony jest prezentacji demograficznych uwarunkowaƒ d∏ugookresowej nierównowagi finansowej – procesowi starzenia si´ ludnoÊci USA ze szczególnym uwzgl´dnieniem prognoz, które zdaniem Kotlikoffa i Burnsa niedoszacowujà przysz∏e tempo spadku umieralnoÊci wÊród seniorów, a zatem sà nadmiernie optymistyczne,
jeÊli idzie o wysokoÊç zobowiàzaƒ publicznych. PodkreÊlenia godny jest fakt, i˝ fakt, ˝e zarzàd Social Security operujàcy 75-letnim horyzontem prognozy demograficznej (sic!) oskar˝any jest o nadmiernie „krótkookresowe” zainteresowania.
Rozdzia∏ drugi jest z jednej strony opowieÊcià o historii rozwoju systemu bezpieczeƒstwa spo∏ecznego w USA, z drugiej zaÊ wprowadzeniem metod rachunkowoÊci generacyjnej w celu oszacowania luki podatkowej. W przypadku tej ostatniej autorzy dochodzà do
wielkoÊci 45 bln USD, przy czym stwierdzajà, i˝ jednoczesne obni˝ki podatków zapowiadane przez administracj´ Busha jr. i planowane rozszerzenie programu Medicare zwi´kszajà tà wielkoÊç do 51 bln USD. Odraczanie decyzji o podj´ciu niezb´dnych przeciwdzia∏aƒ podnosi wartoÊç luki podatkowej – przyk∏adowo opóênienie o lat 15 podnosi luk´ z 45
bln na 76 bln USD.
WyjÊcie z dzisiejszych k∏opotów rzàd amerykaƒski móg∏by znaleêç w jednym z poni˝szych natychmiastowo wprowadzonych rozwiàzaƒ – podniesieniu federalnych podatków
dochodowych o 69%, podniesieniu o 95% podatków nak∏adanych na fundusz p∏ac, obni˝enie wartoÊci wydatków zwiàzanych z zakupem przez rzàd federalny dóbr i us∏ug (w tym
i us∏ug administracyjno-porzàdkowych) o 106% (sic!), obni˝enie wydatków na Social Security i Medicare o 45%. Z oczywistych wzgl´dów ˝adna z powy˝szych propozycji nie jest
mo˝liwa do osiàgni´cia, a zatem w przysz∏oÊci nale˝y zastosowaç ich mieszank´. Wzmiankowanà wielokrotnie przez autorów g∏ównà przeszkodà na drodze do wprowadzenia dzia∏aƒ niezb´dnych dla osiàgni´cia d∏ugookresowej równowagi jest fakt, i˝ w realiach USA
˝adna z dwóch dominujàcych na scenie politycznej partii nie jest zainteresowana w roz-
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Przyjmuje si´ przy tym utrzymywanie systemu podatkowego i okreÊlone tempo wzrostu realnej p∏acy oraz sta∏oÊç programów publicznych i dane indeksy zmiany wartoÊci wydatków per capita
w tych˝e programach.
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powszechnianiu informacji o przysz∏oÊci finansowej swego kraju, który z technicznego
punktu widzenia jest bankrutem3.
Kolejna cz´Êç to opowieÊç o du˝ej swobodzie, jakà posiadajà dzisiejsze rzàdy odnoÊnie
do etykietowania poszczególnych rodzajów danin i Êwiadczeƒ, a przez to odnoÊnie do skali bie˝àcego deficytu bud˝etowego. Podane przyk∏ady przekonujà, i˝ w zale˝noÊci od woli polityków w danym roku kalendarzowym mo˝na uzyskaç równowag´ finansowà, nadwy˝k´ lub deficyt, choç w ka˝dym przypadku z punktu widzenia podejÊcia d∏ugookresowego
mamy do czynienia z takim samym efektem. Wskazuje to na znaczenie rachunkowoÊci generacyjnej i luki podatkowej jako narz´dzi d∏ugookresowej oceny racjonalnoÊci i efektywnoÊci prowadzonej polityki.
Z regu∏y po ostrze˝eniach nast´puje w wi´kszoÊci prac lista sugerowanych rozwiàzaƒ.
W omawianej pracy mamy do czynienia z sytuacjà ∫ rebours. Rozdzia∏ piàty poÊwi´cony
jest wyjaÊnieniom, dlaczego rozwiàzania, które wed∏ug opinii publicznej majà zaradziç
problemom zwiàzanym z procesem starzenia si´ i narastania d∏ugu publicznego, sà namiastkami, nie zaÊ rzeczywistymi rozwiàzaniami. Post´p technologiczny poprzez wzrost
produktywnoÊci i w konsekwencji wy˝sze p∏ace zwi´ksza bezwzgl´dnà wartoÊç luki podatkowej. Zasoby rzàdu federalnego to jedynie 2,1 bln USD, stàd te˝ ich wyprzeda˝ nic
w zasadzie nie zmieni. Zwi´kszenie wartoÊci majàtku produkcyjnego w przeliczeniu na
jednego zatrudnionego mog∏oby poprzez zwi´kszenie efektywnoÊci pracy cz∏owieka zmniejszyç skal´ problemów, lecz gospodarka USA staje si´ coraz mniej konkurencyjna, efektem czego ucieczka kapita∏u. Nie sprzyja temu równie˝ i coraz mniejsza sk∏onnoÊç obcokrajowców do inwestowania w USA. Z kolei w sytuacji prawdopodobnego zmniejszenia
si´ wartoÊci Êwiadczeƒ w ramach Social Security Êrodkiem zaradczym dla poszczególnych
jednostek mog∏yby byç otrzymane od przodków spadki, lecz wyd∏u˝anie si´ ˝ycia, wzrost
kosztów opieki medycznej na staroÊç i rozprzestrzenianie si´ konsumpcyjnego spojrzenia
na Êwiat b´dà zapewne czynnikami zmniejszajàcymi sk∏onnoÊç do oszcz´dzania w przysz∏oÊci, a w efekcie czynnikami zmniejszajàcymi wartoÊç spadków. Wprowadzenie przez
wielu pracodawców zak∏adowych planów emerytalnych z kolei nie rozwiàzuje problemów,
zwa˝ywszy na fakt, i˝ znaczna cz´Êç Êrodków inwestowana jest w same firmy (podwójne
ryzyko bezrobocia i utraty dodatkowej emerytury w przypadku bankructwa), poza tym
gwa∏townie w takim przypadku wzrasta opodatkowanie ∏àcznych dochodów na staroÊç,
pomniejszajàc realnà wartoÊç uzyskanych dochodów. Podwy˝szenie wieku otrzymania
pierwszego Êwiadczenia o 6 lat równie˝ nie wchodzi w rachub´, tak jak i nadziej´ na wzmo˝onà imigracj´, ekonomik´ voodoo (tj. efekty stosowania pobudzenia gospodarczego zgodnego z ekonomià strony poda˝owej), czy eliminacj´ nadmiernych wydatków sektora publicznego.
Dlatego te˝ w kolejnej cz´Êci swego dzie∏a autorzy stwierdzajà, i˝ w przysz∏oÊci nale˝y
oczekiwaç w USA – wobec braku podj´cia Êrodków zaradczych w postaci ograniczeƒ upraw3

Kotlikoff i Burns przywo∏ujà nast´pujàce porównanie (s. 65) – luka fiskalna obecnie wynosi
ok. 45 bln USD, podczas gdy wartoÊç ∏àcznego majàtku znajdujàcego si´ w posiadaniu obywateli
i rzàdu Stanów Zjednoczonych jest ni˝sza ni˝ 40 bln dolarów.
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nieƒ do Social Security, Medicare i Medicaid – szybko narastajàcej inflacji. Ta bowiem jest
zarówno konsekwencjà zaciàgania nadmiernie wysokich d∏ugów, jak i jedynym realnym,
choç obusiecznym, narz´dziem znajdujàcym si´ w gestii administracji federalnej. Przy czym
– przy za∏o˝eniu utrzymywania si´ obecnych zasad rewaloryzacji Êwiadczeƒ i zwrotu kosztów us∏ug medycznych – rozwiàzaniem jest tylko wysoki poziom wzrostu cen, co z kolei
grozi powieleniem sytuacji znanej z Argentyny czy Rosji.
Dopiero w nast´pnym, szóstym rozdziale Kotlikoff i Burns „wyk∏adajà kaw´ na ∏aw´”,
czyli prezentujà swoje propozycje rozwiàzania d∏ugookresowych problemów finansowych
USA. W przypadku Social Security ich podstawà jest wprowadzenie osobistych rachunków, na których gromadzone b´dà sk∏adki (op∏acane samodzielnie przez pracujàcych, zaÊ
przez rzàd za niepe∏nosprawnych i bezrobotnych). Zgromadzone Êrodki inwestowane b´dà poczàtkowo w globalny indeks akcji, obligacji i nieruchomoÊci, zaÊ przy dochodzeniu
do wieku emerytalnego w ni˝ej zapewne oprocentowane, lecz bezpieczne papiery wartoÊciowe. Zobowiàzania wobec dotychczasowych uczestników systemu powinny byç natomiast finansowane z nowo wprowadzonego podatku od sprzeda˝y detalicznej w wysokoÊci 12%. Z kolei w przypadku Medicare autorzy sugerujà odejÊcie od bezpoÊredniego
pokrywania kosztów us∏ug na rzecz corocznej emisji voucherów, których wartoÊç jest indywidualnie wyceniana. Vouchery s∏u˝yç majà do zakupu przez danà jednostk´ wybranych
przez nià us∏ug medycznych. Poniewa˝ wzrost ogólnej wartoÊci emitowanych voucherów
by∏by ograniczony wzrostem realnej p∏acy, stàd te˝ dostawcy us∏ug medycznych zainteresowani byliby ograniczaniem tempa wzrostu kosztów leczenia.
Dwa ostatnie rozdzia∏y poÊwi´cone sà prezentacji niebezpieczeƒstw zwiàzanych z prawdopodobnymi, przysz∏ymi dzia∏aniami administracji federalnej ukierunkowanymi na ograniczenia deficytu bud˝etowego, niebezpieczeƒstw, jakie zagra˝aç mogà indywidualnym
czytelnikom pracy, oraz odpowiednich Êrodków zaradczych. W szczególny sposób jako zabezpieczenie przed nieznanà przysz∏oÊcià Kotlikoff i Burns zalecajà zakup zajmowanego
domu czy mieszkania, oraz dywersyfikacj´ posiadanych zasobów finansowych z uwzgl´dnieniem faktu prawdopodobnych k∏opotów gospodarki amerykaƒskiej.
Czytelnik niniejszego opracowania zapewne zadaje sobie pytanie, po co w naukowym
czasopiÊmie zamieszczaç recenzj´ ksià˝ki popularnonaukowej? Odpowiedê na tak postawione pytanie jest trzycz´Êciowa. Po pierwsze, omawiana praca w przyst´pny sposób przedstawia rzadko poruszane i wa˝ne dla przysz∏oÊci nie tylko Stanów Zjednoczonych zagadnienia (choç oczywiÊcie patrzy na wszystko z amerykanocentrycznego punktu widzenia).
Po drugie, dzi´ki temu, ˝e jest to praca z zamierzenia popularnonaukowa, autorzy stawiajà wiele interesujàcych i dyskusyjnych tez, czego w pracy naukowej unikaliby wobec niewystarczajàcych dowodów potwierdzajàcych ich przypuszczenia. Po trzecie, praca ta stanowi przyk∏ad tak bardzo brakujàcego w polskich realiach po∏àczenia fachowej wiedzy
najwy˝szego lotu z prostym, nakierowanym „pod strzech´” sposobem prezentacji rezultatów badaƒ naukowych. Niebanalne wnioski przedstawiane sà zapewne dla czytelnika omawianego tomu niezaprzeczalnym potwierdzeniem przydatnoÊci nauki.
Niech zatem niniejsze omówienie pracy Kotlikoffa i Burnsa stanowi zach´t´ dla polskich specjalistów w zakresie polityki spo∏ecznej, ekonomii, finansów publicznych do pod-
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j´cia prób w zakresie literatury popularnonaukowej, ukierunkowanej na rozpropagowanie najwa˝niejszych problemów wspó∏czesnej Polski, a przede wszystkim optymalnych metod rozwiàzania tych˝e problemów. Nic tak nie wzmacnia determinacji polityków do podejmowania pewnych dzia∏aƒ, jak ÊwiadomoÊç, i˝ opiniotwórcza cz´Êç elektoratu owe
dzia∏ania w pe∏ni popiera.
RównoczeÊnie niech niniejszy tekst stanowi zach´t´ do zainteresowania si´ przez polskich polityków i ekonomistów rachunkowoÊcià generacyjnà, metodà pozwalajàcà sprawdziç, jakà przysz∏oÊç przygotujemy dla nienarodzonych pokoleƒ Polaków.
Piotr Szukalski
Zak∏ad Demografii U¸
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