Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
Nr 15 / lato 2011 ISSN: 1898-5866

Własność prywatna była pierwszym źródłem wolności i nadal pozostaje jej głównym bastionem.
Walter Lippman (1889-1974)

Fair Trade niszczy
system cenowy

Z

prof. Victorem W. Claarem, autorem książki Sprawiedliwy handel?
rozmawia Jakub Wozinski.

- Sprawiedliwy handel sprzyja „sprawiedliwym” producentom, lecz jak wpływa on na „niesprawiedliwy” plantatorów, którzy także żyją w kraja Trzeciego Świata?
- Istnienie umów sprawiedliwego handlu
podnosi ceny wszystkim. Dobra wiadomość
płynąca z tego faktu jest taka, że – przynajmniej w krótszej perspektywie – plantatorzy kawy uzyskają za nią wyższą cenę.
Korzystają na tym także ci, który nie dotyczą umowy sprawiedliwego handlu, gdyż
produkowana przez ni kawa stanowi substytut kawy Fair Trade. Bardzo złą wiadomością jest to, że w dłuższej perspektywie
ludzie obecnie nie uprawiający kawy zaczną to robić, gdyż uprawianie kawy wydaje się obecnie bardziej atrakcyjne niż oćby
i najbardziej atrakcyjna alternatywa.
Czytaj dalej na str. 10

Trzeci Liberty
English Camp
za nami
W dnia 4-10 września odbył się
3. obóz Liberty English Camp zorganizowany przez Fundację PAFERE wspólnie z Language of Liberty Institute. Dwudziestu studentów z Polski, dwó studentów z Francji oraz student z Gruzji
przez tydzień poznawali w języku
angielskim tajniki biznesu i przedsiębiorczości, podstawy ekonomii
wolnorynkowej, a także idei klasycznego liberalizmu. W tym roku
obóz odbył się w pięknie położonym ośrodku Stanica na Przełęczy w Tąpadła u podnóży Ślęży.
Opinie uczestników i fotoreportaż Raport - Międzynarodowy Indeks Praw
Własności 2011 - czytaj str. 5-7.
znajduje się na str. 8-9.

Z życia Fundacji
O sprawach
demograficznych

„Z

iemia nas wyżywi”. Czy system
emerytalny także? Ekonomiczne
i cywilizacyjne skutki zapaści demograficznej Europy to tytuł konferencji którą nasza Fundacja zorganizowała wspólnie Klubem „Polonii Christiana”.
Konferencja odbyła się 23 lutego 2011 r.
Prelegentami byli: p. Ireneusz Jabłoński (Centrum im. Adama Smitha), red.
Jerzy Wolak („Polonia Christiana”) oraz
p. Damian Kot (ekspert PAFERE).
Konferencja miała na celu zwrócenie
uwagi na kryzys demograficzny całej cywilizacji europejskiej. Głęboka zapaść de-

mograficzna – bo tak określany jest problem – powoduje daleko idące skutki nie
tylko polityczne, ale przede wszystkim
społeczne, kulturowe i ekonomiczne. Każdy z gości przedstawił inne aspekty i skutki obecnej zapaści. Po prezentacja dyskusja między mówcami a publicznością
trwała niemal 2 godziny, co świadczy
o wadze tego tematu, a także o tym, jak
niewiele się mówi o tym powszenie. Temat konferencji znacząco rozszerza książka, która ukazała się dzięki PAFERE: Ludność. Największe bogactwo świata.
Relacja filmowa z konferencji znajduje się na naszym kanale na Youtube:
youtube.com/pafereorg

Polsko-Amerykańska
Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE, będąca niezależną, pozarządową organizacją, wzajmującą się problemami
ekonomii, gospodarki, etyki i cywilizacji, została założona przez
Jana Miała Małka w 2007 roku
i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278610. Wcześniej
fundacja działała jako oddział
amerykańskiej Fundacji PAFERE Pro Publico Bono, założonej
w 2000 r.
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Acton University

W

śród 500 uczestników tegorocznego Acton Unversity (4-dniowego kursu ekonomii) dwoje
reprezentantów miała nasza Fundacja. Do
Grand Rapids pojeał nasz tegoroczny
stypendysta, student Uniwersytetu Opolskiego Grzegorz Jaeger oraz nasza praktykantka Agnieszka Gańko – na co dzień
studentka dwó kierunków na Uniwersytecie Warszawskim. Polska była jednym
z najliczniej reprezentowany krajów
podczas całego wydarzenia. Więcej na
temat wizyty w Stana Zjednoczony,

wrażeń naszy przedstawicieli, można
przeczytać na naszej stronie internetowej.
Na zdjęciu: Przedstawiciele PAFERE na
wspólnym zdjęciu z prof. Victorem Claarem.
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Z życia fundacji

24

czerwca 2011 roku odbyła się
uroczystość poświęcenia nowego lokalu naszej Fundacji. Poświęcenia dokonał ojciec dr Jacek Gniadek, który po modlitwie i poświęceniu
wygłosił również inauguracyjny wykład.
Nowa siedziba Fundacji mieści się na warszawskim Żoliborzu, przy ul. Miiewicza 16/12A.
„Godność osoby ludzkiej w gospodarce wolnorynkowej” to tytuł prelekcji
o. Gniadka, w której omówił – w skrócie – twórczość Ludwiga von Misesa oraz
Jana Pawła II, w kontekście i stosun-

ku do człowieka i jego działania (o. Gniadek jest autorem książki, która niedawno
ukazała się na rynku: Dwaj ludzie z Galicji, poświęconej właśnie tej tematyce).
Po prelekcji o. Jaa Gniadka był czas na
zadawanie pytań oraz wymianę poglądów pomiędzy przybyłymi na uroczystość gośćmi.
W nowym lokalu Fundacji mieści
się dość pokaźna biblioteka (kilkaset pozycji), biuro oraz niewielka sala wykładowa (na ok. 30 miejsc). Z początkiem
września mamy nadzieję ruszyć zarówno
z projektem biblioteka (będzie możliwość
czytania książek i czasopism ekonomiczny na miejscu, jak również i wypożyczenie), a także regularną małą akademią
ekonomii wolnorynkowej w rama edukacji młodzieży, jak również klubem dyskusyjnym przeznaczonym dla naszy
sympatyków. Debaty w naszej siedzibie
nie oznaczają oczywiście, że zaprzestaniemy organizowania imprez na zewnątrz.
Nadal będziemy organizować pokazy filmowe, jak również organizować wykłady

z interesującymi wykładowcami w szkoła i na uczelnia wyższy.
Zdjęcia naszego nowego lokalu jak
również fotoreportaż z uroczystości jest
dostępny na naszej stronie internetowej.

foto Mirosław Toboła

foto Mirosław Toboła

Poświęcenie lokalu Fundacji

Kwietniowa wizyta dr. Gregga
Na
początku kwietnia br. na zaproszenie naszej Fundacji do Warszawy przyjeał główny ekspert amerykańskiego Acton Institute, dr Samuel Gregg.
Nasz gość wygłosił prelekcje m.in. na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Uczelni Łazarskiego oraz wziął udział w konferencji zatytułowanej: „Co
zostawimy dzieciom w spadku? Dług publiczny a rozwój gospodarczy”. Udzielił również kilku wywiadów: m.in. dla bankier.tv oraz „Naszego Dziennika”.
W konferencji, która odbyła się w Jazzowni Liberalnej na Rynku Starego Miasta, oprócz gościa ze Stanów Zjednoczony udział wzięli również prof. Miał Wojcieowski (PAFERE, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Marek Łangalis (Instytut
Globalizacji). Sala w Jazzowni została wypełniona słuaczami do ostatniego miejsca.
Dr Gregg rozpoczął swoją prelekcję od
twierdzenia, że często najlepszymi ekonomistami są nieekonomiści. Np. w „Fauście”
Goethego możemy przeczytać, że główny
bohater sztuki podpisuje pakt z diabłem. W
zamian za swoje usługi, zaprzedaje mu swoją duszę. W pewnym momencie, bohater odwiedza dwór cesarza, któremu zagraża ruina
finansowa spowodowaną rozrzutnością władzy. Zamiast nawoływać więc cesarza, aby
stał się bardziej oszczędny i odpowiedzialny, diabeł podsuwa zupełnie inne rozwiązanie, które ma przełożenie również na dzisiejsze czasy. Ponieważ walutą w cesarstwie
było złoto, diabeł proponuje, aby je zastąpić
pieniądzem papierowym, którego pokryciem
będzie złoto wydobyte w przyszłości. Dzięki takiemu rozwiązaniu, sytuacja miała ulec
poprawie, gdyż dzięki temu uniknie się po-

dejmowania niepopularny decyzji. Cesarstwo zostaje zalane papierowym pieniądzem,
a cała sława spada na Fausta. Po jakimś czasie okazuje się jednak, że to wcale nie rozwiązało problemów. Spojrzenie Goethego na
gospodarkę uderza w sedno współczesny
problemów gospodarczy świata.
W 2009 roku amerykański rząd ogłosił
deficyt w wysokości 1,4 biliona dolarów, co
stanowi 10 proc. amerykańskiego PKB. W tej
sytuacji wyboru pomiędzy ograniczaniem
wydatków, pożyczaniem lub pompowaniem
podaży pieniądza, najwięcej polityków opowiedziało się za trzecią możliwością, podobnie jak cesarz w sztuce Goethego. Politycy na
krótką metę kupują spokój kosztem długoterminowej stabilności fiskalnej.
Jakie to rodzi skutki według Samuela
Gregga? Dowiedzieć się tego można oglądając wykład na naszym kanale na youtube, podobnie jak pozostałe prezentacje wygłoszone w czasie konferencji.
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Templeton po raz drugi dla PAFERE!

P

olsko-Amerykańska
Fundacja
Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE) po raz drugi została
wyróżniona prestiżową nagrodą Templeton Freedom Award, przyznawaną
niezależnym i pozarządowym organizacjom, które w swy działania starają się promować wolnorynkowe rozwiązania gospodarcze. PAFERE konkurowała ze 182-ma innymi zgłoszeniami
z 48 krajów. Nagrodę przyznano nam
w kategorii „Etyka i wartości”, za zorganizowanie i prowadzenie (ponieważ
projekt jest wciąż kontynuowany) kampanii na rzecz przestrzegania VII Przykazania „Nie kradnij!”, będącego najważniejszym imperatywem gospodarczym i podstawowym warunkiem szybkiego rozwoju i dobrobytu. Podstawowym elementem tej kampanii jest dwujęzyczna ulotka, którą Fundacja rozprowadza, a która dostępna jest też na naszej stronie internetowej.
Zdaniem wiceprezesa PAFERE, Pawła Toboły-Pertkiewicza, wyróżnienie Fundacji tak prestiżową Nagrodą jest niezwykle ważnym wydarzeniem. – Czujemy się
niezwykle zaszczyceni, że po raz drugi w
naszej krótkiej historii nasza praca została
dostrzeżona. Szczególnie ważne jest, że nagroda przypadła nam za promocję imperatywu „Nie kradnij”. Mamy nadzieję, że nagroda przyczyni się do popularyzacji myśli, którą cemy przekazać polskiemu społeczeństwu.
Gala wręczenia Nagród tradycyjnie odbędzie się podczas dorocznego Atlas Freedom Dinner w Nowym Jorku, 9 listopada.
Wezmą w niej udział między innymi założyciel i honorowy prezes PAFERE, Jan Mi-

ał Małek mieszkający na co dzień w Kalifornii oraz reprezentujący nasz kraj wiceprezes Paweł Toboła-Pertkiewicz. Głównym mówcą wieczoru, w którym weźmie
udział około 400 osób z kilkudziesięciu krajów z całego świata będzie ubiegłoroczny
laureat Literaiej Nagrody Nobla, Mario
Vargas Llosa.
Nosząca nazwisko Sir Johna Templetona, nieżyjącego już biznesmena i filantropa
Nagroda, ustanowiona została w roku 2003
celem corocznego uhonorowywania niezależny i pozarządowy organizacji, które
w swy działania starają się przybliżać
i wyjaśniać ludziom sens i znaczenie wolności oraz promować wolnorynkowe rozwiązania gospodarcze. Przyznawana jest
w kilkunastu kategoria, taki jak „Wolnorynkowa odpowiedź na ubóstwo”, „Public relations”, „Etyka i wartości” czy „Aktywność studena”, a jej wartość finanso-

WOLNORYNKOWE FILMY PO
POLSKU
Dzięki staraniom Fundacji PAFERE,
dwa wartościowe filmy promujące wolność i wolny handel zostały opatrzone
polskimi napisami. Zachęcamy do ich
zakupu i promocji wśród rodziny i przyjaciół.
„POWOŁANIE PRZEDSIĘBIORCY”
„NARODZINY WOLNOŚCI”
Oba filmy można nabyć już za 50,00 zł
wliczając w to koszty wysyłki.
Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
ul. Mickiewicza 16/12a, 01-517 Warszawa
Volkswagen Bank Direct
33 2130 0004 2001 0409 4215 0001
z dopiskiem: DAROWIZNA NA CELE
STATUTOWE
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wa wynosi 10 tysięcy dolarów. Każda kategoria obejmuje dwó laureatów: podmiot
istniejący od co najmniej ośmiu lat oraz
instytucję nową, która dopiero rozpoczyna
swoją działalność (mniej niż pięć lat istnienia). Uroczystość wręczenia nagród organizuje amerykańska Fundacja ATLAS.
Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE) jest niezależną, pozarządową organizacją zajmującą się wolnorynkową edukacją ekonomiczną oraz promocją wolności
gospodarczej i wolnego handlu. Interesują nas związki etyki z ekonomią i rozwój
nauk ekonomiczny. Fundacja została założona roku 2007 przez prywatnego przedsiębiorcę Jana Miała Małka, na stałe
mieszkającego w Stana Zjednoczony.
Wcześniej działała jako oddział amerykańskiej Fundacji PAFERE Pro Publico Bono,
założonej w 2000 roku w Kalifornii.

Temat numeru

Międzynarodowy Indeks Praw Własności
Międzynarodowy Indeks Praw Własności 2011 uwzględnia 129 państw wypracowujący 97 procent
światowego produktu brutto.

P

olsko-Amerykańska
Fundacja
Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego ma zaszczyt ogłosić ukazanie się Międzynarodowego Indeksu Praw Własności (IPRI) 2011, który
mierzy prawa własności intelektualnej
i materialnej w 129 państwa z całego
świata. W tym roku sześćdziesiąt siedem
międzynarodowy organizacji, w tym
PAFERE, współpracowało z Property Rights Alliance z Waszyngtonu by przygotować piąty coroczny raport.
Do uzyskania kompleksowy wyników IPRI wykorzystuje trzy główne obszary prawa własności: Otoczenie Prawne i Polityczne (LP), Prawa Własności Materialnej (PPR) oraz Prawa Własności Intelektualnej (IPR). Co najważniejsze, IPRI
podkreśla wielkie różnice gospodarcze występujące między państwami o silny prawa własności a tymi, w który nie są
one przestrzegane. Średnie PKB per capita państw znajdujący się w pierwszym kwintylu rankingu wynosi 38 350

USD, czyli ponad dwukrotnie więcej niż
PKB per capita państw z drugiego kwintyla — 18 701 USD. Trzeci, czwarty i piąty
kwintyl osiągają odpowiednio 9 316 dolarów, 5 065 dolarów oraz 4 785 dolarów.
- W przypadku Polski, mimo lepszej pozycji w rankingu w stosunku do ubiegłego
roku, kwestie własności pozostają nierozwiązane. Dopiero przyszłoroczny ranking
uwzględni podwyżki podatków a także reformę emerytalną, które z całą pewnością
nie polepszą naszej pozycji. Najważniejszym obecnie wyzwaniem pozostaje dysponowanie wypracowywanym doodem
przez obywateli. Póki co, blisko połowa
tego doodu trafia w ręce państwa, więc
dopóki ten stosunek nie ulegnie zmniejszeniu, nie jest możliwa realna poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce – mówi Paweł Sztąberek, członek zarządu Fundacji.
– Również wymiar sprawiedliwości pozostawia wiele do życzenia; najprostsze sprawy sądowe toczą się latami, co rodzi bardzo poważne skutki ekonomiczne. Wyso-

ka ocena niezawisłości sędziowskiej nie
może zmienić ogólnego wrażenia, że system działa niewydolnie – dodaje Paweł
Toboła-Pertkiewicz, wiceprezes PAFERE.
– Warto zauważyć, że ranking IPRI jest jedynym, który w 2011 roku ocenia Polskę
lepiej niż przed rokiem. Pozostałe rankingi,
jak np. Indeks Wolności Gospodarczej, czy
Doing Business, sklasyfikowały naszą gospodarkę na niższy pozycja niż przed
rokiem.
Międzynarodowy Indeks Praw Własności dostarcza opinii publicznej, naukowcom
i politykom z całego świata narzędzi do
analizy porównawczej i przyszły badań nad światowymi prawami własności. Celem Indeksu jest wsparcie słabszy
państw w budowaniu zdrowy gospodarek w oparciu o solidne pra wo własności.
Na kolejny strona prezentujemy wybrane zagadnienia z tegorocznego raportu.
Cały raport IPRI 2011 jest dostępny w
Internecie na stronie:
www.propertyrightsalliance.org

Mapa świata nocą. Iluminacja świetlna dominuje w częściach świata, w których dominuje wolność gospodarcza.
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Własność prywatna a działalność społeczna:
poradzić sobie z faustowskim targiem
Jeżeli poszukasz w Google ilustracji hasła „Półwysep koreański nocą” zobaczysz wiele zdjęć satelitarny, na który widać mocno oświetloną Koreę Południową i pogrążoną ciemnościa Koreę Północną. Część z ty zdjęć obejmuje też pobliskie terytoria Chin i Japonii. Obszary te także są jasno oświetlone, oć Chiny już nie tak bardzo jak Japonia. Mówi się, że obraz wyraża więcej niż tysiąc słów. Przyjmujące tę retorykę, wspomniane zdjęcia opowiadają historię o tym, jak własność prywatna sprzyja rozwojowi ludzkości, podczas gdy własność zbiorowa go osłabia.
ie jest to nowa opowieść. Jest to histo- prywatnej. Wspólna własność stwarza na ogół prywatna, która pociąga za sobą indywidualria starożytna, sięgająca co najmniej słabe zaęty do jej usprawniania, za to mocno ną odpowiedzialność za skutki swoi dziaczasów Grecji i prowadzonej mię- sprzyja nadużyciom. Załóżmy, że tysiąc sąsia- łań. Drugą zasadą jest własność kolektywna,
dzy Platonem a Arystotelesem debaty na te- dujący ze sobą mieszkańców jest właścicie- w której konsekwencje działań ponosi całe
mat wyowywania dzieci. Platon propono- lami jeziora. Dla kogoś, kto złowi niewymiaro- społeczeństwo. Oświetlenie Korei Południował wspólne wyowywanie dzieci aby unik- wą rybę, lepiej będzie ją zatrzymać niż wrzu- wej zawdzięczamy opieraniu się na własnonąć uzyskania przewagi przez niektóre z ni. cić z powrotem do jeziora, z którego ktoś bę- ści prywatnej. Natomiast przyczyną ciemnoProblemem w projekcie Platona – co zauważył dzie ją mógł później wyłowić. Lepiej jest mieć ści w Korei Północnej jest bazowanie na właArystoteles – było to, że wszystkie dzieci były- małą rybę, niż pozostać bez żadnej. Dlatego też sności zbiorowej.
by traktowane z jednakową obojętnością, pro- mienie wspólne ulega degradacji, yba że jest
Pod koniec XVIII w. Adam Smith stwierdził:
wadząc do upodlenia każdego z ni.
zarządzane dobrowolnie.
„Niewiele trzeba, aby doprowadzić państwo
Porównanie Korei Północnej z Koreą PołuPodczas gdy na świecie funkcjonuje wie- do dobrobytu nawet z najniższego poziomu
dniową ilustruje aktualność tej debaty. Korea le różny koncepcji ustrojowy, wynikającą barbarzyństwa: pokój, niskie podatki i toleranPółnocna oparta jest na własności kolektyw- z ni pozorna złożoność opiera się na dwó cyjne kierowanie sferą sprawiedliwości. Cała
nej, natomiast Korea Południowa na własności prosty zasada. Jedną z ni jest własność
Czytaj dalej na str. 7

N

Opinie ekspertów na temat raportu
Prof. Witold Kwaśnii (Uniwersytet Wrocławski)
Wskaźnik Praw Własności spełnia swoją bardzo pożyteczną rolę.
Jego coroczne publikowanie przypomina istotną rolę orony własności w harmonijnym rozwoju
gospodarczym.
Jak pokazują wyniki tegorocznego raportu istnieje silna korelacja pomiędzy poszanowaniem praw własności a wysokim poziomem życia i szybkim wzrostem gospodarczym, czy dobrym
postrzeganiem społeczeństwa szanującego te prawa przez społeczność międzynarodową (np. wysoki napływ inwestycji zagraniczny). Tegoroczne wyniki są wielce optymistyczne dla Polski, bo w rankingu doświadczyliśmy ‘wielkiego skoku’ z 53 na
43 miejsce, dzięki czemu przeszliśmy z trzeciego kwintyla w zeszłym doku do drugiego kwintyla w tym roku (szczególnie ładnie
wygląda to na kolorowej mapie).
Nadal jednak pozostają wątpliwości co do metodologii liczenia tego wskaźnika. Na ile rzetelnie mierzy on poszanowanie praw własności jeśli (od wielu lat) kraje o bardzo wysokiej
stopie redystrybucji (wysoki podatka-danina zabierany
przez państwo) znajdują się w ścisłej czołówce tego rankingu (np.
Finlandia, Szwecja, Dania, Kanada)? Wydaje się, że oprócz trze
uwzględniany kategorii (otoczenie polityczne i prawne, materialne prawa własności i prawa własności intelektualnej) powinno się uwzględnić kategorię, którą nazwałbym ‘swobodą dysponowania własnością prywatną’.
Zastanawia też bardzo wysoka pozycja niektóry krajów
arabski, w który obywatele w ostatni miesiąca zdecydowanie protestują przeciwko tamtejszym rządom (np. znajdujące się w drugiej i trzeciej dziesiątce Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, ale także Egipt, sklasyfikowany
na 71 miejscu z wysoką oceną 5,2).
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Damian Kot (ekspert PAFERE)
Lektura najnowszego raportu
IPRI zadziwiła mnie, kiedy porównałem ocenę kilku wybrany państw z wiedzą dotyczącą
negatywny zmian, które zaszły
w ostatnim roku. Jeszcze inne
obiekcje wiążą się ze stosowanymi miarami praw. Przykłady?
W kategorii Niezależności Wymiaru Sprawiedliwości (wodzącej w skład subindeksu Otoczenie Polityczne i Prawne – LP) dla Węgier zaraportowano wzrost
w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy na początku listopada parlament ograniczył kompetencje trybunału konstytucyjnego… być może słabością indeksu w tym zakresie jest wykorzystywanie dany Word Economic Forum będącego raczej forum wielkiego biznesu niż wolnorynkowców.
Inną ciekawostką jest jeden ze składników subindeksu Prawa Własności Materialnej (PPR) – dostęp do kredytów. Czy jego
istotny spadek dla Islandii jest przekleństwem czy błogosławieństwem? Po lata kredytowej bonanzy przyszły ciężkie czasy, ale
czy należy jednoznacznie ocenić je negatywnie? W przeciwnym
razie musielibyśmy uznać, że polityka łatwego pieniądza, prowadzona przez banki centralne, zwiększając dostęp do kredytów,
zwiększa prawa własności materialnej.
Również obserwując zaowanie niektóry subindeksów
w dłuższym horyzoncie można mieć wątpliwości, co do metodologii. Przykładowo w Argentynie, która znacjonalizowała prywatne fundusze emerytalne, subindeks PPR jest najwyższy od
lat. Być może, tak jak w Polsce uznano, że prywatne fundusze
emerytalne są częścią społecznego systemu zabezpieczenia emerytalnego, więc nie może być tutaj mowy o jakimkolwiek ograniczeniu praw własności?
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Temat numeru
Dokończenie ze str. 6
reszta przebiega w sposób naturalny”. Konkluzja Smitha wprawia nas w zakłopotanie.
Z pewnością istnieje powszena zgoda, że
wolność i bogactwo są lepsze od niewolnictwa
i nędzy. Jednak wolność i bogactwo nie zdominowały ludzkiej historii, nie są też obecnie tak
powszene. Ludzkie interakcje tylko do pewnego stopnia kierują się zasadami własności
prywatnej. Jak więc, w obliczu uniwersalnego pragnienia wolności i bogactwa, możemy
wytłumaczyć ograniczony zakres stosowania
własności prywatnej w organizacji społeczeństwa na całym świecie? Wiąże się to zarówno
z kwestiami tenicznymi, jak i moralnymi.
Od strony tenicznej, własność prywatna wymaga odpowiedniego aparatu administracyjnego. Przedmioty własności muszą być
określone i zarejestrowane. Rejestrowane musi
być też przenoszenie tytułu własności. Taka rejestracja jest niezbędna, by pomóc w rozwiązywaniu nieunikniony sporów o własność.
Z kolei rozstrzyganie sporów wymagać będzie
rozwoju rozwiązań instytucjonalny oraz
związany z nimi procesów i procedur. Rozwój ten może się przejawiać na wiele sposobów, które różnią się między sobą jakościowo.
Dodatkowo, wspomniany aparat administracyjny będzie obsługiwany przez ludzi, którzy
mogą sprawować swoje obowiązki z różnym
stopniem zręczności i uczciwości. Do zastosowania systemu opartego na własności prywatnej wymagane są liczne, a zarazem różnorodne talenty i zdolności.
Choć nie należy lekceważyć znaczenia kwestii teniczny, to najpoważniejsze utrudnienia dla własności prywatnej mają podłoże moralne. Zorganizowanie społeczeństwa na zasada własności prywatnej wymaga zarówno tego, by ludzie brali odpowiedzialność za skutki swoi działań, jak i tego, by powstrzymywali się od ingerowania w działania inny ludzi. Możesz założyć firmę, ale nie możesz ingerować w takie samo prawo inny ludzi do
otwierania biznesu, nawet jeśli rywalizujesz
z nimi o klientów. Jeśli firma nie prosperuje dobrze, to ty poniesiesz straty. Cierpliwość wymaga moralności i odpowiedzialności osobistej
tak za straty, jak i za zyski.
Moralność tę od zawsze osłabiają działania rządu, przy czym nie w każdym kraju są
one równie intensywne. Władza rządowa prowadzi nieuronnie do swego rodzaju faustowskiego targu: rząd może użyć siły, by osią-

gnąć dobro, przyczyni się jednak tym samym
do pewny szkód. Dobro jest ronione w takim zakresie, w jakim rząd wykorzystuje swoją władzę w celu zabezpieczenia praw własności prywatnej, co przejawia się w skutecznym
prowadzeniu ewidencji czy bezstronnym wymiarze sprawiedliwości. Ale władza nigdy nie
jest używana wyłącznie w dobry cela.
Tak w praktyce wygląda faustowski targ. Na
wsparcie powszenie korzystny działań
rządy domagać się będą niewielki kwot podatków. Jednak żądza władzy czy wpływów
do budżetu nigdy nie była zbyt skromna.
Bezstronny wymiar sprawiedliwości wymaga jednak skromny doodów budżetowy i wyznacza rządowi rolę tła w życiu społeczeństwa. Urzędnicy państwowi są niczym
dyżurni planu. By przesunąć swoi urzędników na środek tej sceny, rządy mogą użyć władzy podatkowania i regulowania. Dzieje się to
zbyt łatwo, za każdym razem przynosząc szkodliwe skutki, jak w przypadku niedawnego
kryzysu na rynku kredytów hipoteczny.
Zasadniczo kredyt jest prostą umową dotyczącą korzystania z własności prywatnej. Kredytodawca przekazuje własność pod tymczasową opiekę kredytobiorcy. Jeżeli własność nie
zostanie zwrócona zgodnie z warunkami umowy, rząd powinien pomóc kredytodawcy wymuszając spełnienie ty warunków przez kredytobiorcę. To, że przedmiot najmu jest niematerialny, w odróżnieniu od materialnego arakteru umowy najmu domu czy samoodu, nie zmienia wcale prostej natury transakcji kredytowej.
Wszystkie komplikacje, które powstają
w związku z umowami kredytowymi, powodowane są ęcią oficjeli rządowy do znalezienia się w centrum uwagi. Umowy kredytowe nie są już prostymi relacjami między kredytobiorcami a kredytodawcami. Rządy stały
się aktywnymi uczestnikami ty relacji, co, na
wiele różny sposobów, powodowało utratę
bezstronności wymiaru sprawiedliwości. Niektóre działania rządowe ronią kredytobiorców, którzy nie spłacają kredytów. Inne natomiast zmuszają kredytodawców do udzielania
kredytów, jaki nie udzieliliby w warunka
bezstronnego wymiaru sprawiedliwości. Jeszcze inne polegają na nagradzaniu kredytodawców, którzy pomagają oficjelom rządowym
w wysunięciu się na pierwszy plan.
W swoim mistrzowskim dziele Systems of
Survival, Jane Jacobs opisała dobrze funkcjonujące społeczeństwo jako zawierające w so-

bie dwa odmienne zespoły moralne: handlowy
i oronny. W rama tej aritektury społecznej, zespół handlowy znajduje się w centrum
uwagi, natomiast zespół oronny wspiera ten
pierwszy poprzez bezstronny wymiar sprawiedliwości. W tak dobrze działającym społeczeństwie władzę można do pewnego stopnia opanować, nie można jej jednak ujarzmić.
W zakresie w jakim władza wymyka się spod
tej kontroli, połączenie handlu z oroną prowadzi do opisanej przez Jacobs „potwornej hybrydy moralnej”. Zamiast dążyć do konkurowania poprzez rozwijanie lepszy produktów, firmy starają się rywalizować wspierając
rządowe wysiłki na rzecz ograniczenia konkurencji. Zamiast poprzestać na egzekwowaniu
umów handlowy, urzędnicy rządowi wysunęli się na pierwszy plan stając się uczestnikami tej komercyjnej działalności.
Pomimo ogromnej złożoności systemów organizowania się społeczeństw na całym świecie, istnieją tylko dwie kontrastujące
ze sobą zasady, na podstawie który można
sprawować takie rządy. Pierwsza z ni opiera się na własności prywatnej i odpowiedzialności osobistej. W rama własności prywatnej to my jesteśmy panami naszy działań,
a nasze relacje z innymi ludźmi są zgodne z zasadą równości wobec prawa. Natomiast przy
własności kolektywnej nasze działania są w
znacznym stopniu sterowane przez ty, którzy sprawują nad nami władzę, co prowadzi
do uległej i błagalnej postawy względem drugiej osoby.
Żadna z ty zasad nie działa oczywiście
w swojej czystej postaci. Byłoby to niemożliwe. Uzasadnione jest jednak twierdzenie, że
promowanie przez Property Rights Alliance
świadomości, że prawa własności są rzeczywistym fundamentem prawdziwy praw
człowieka, przyczyni się do szerzenia błogosławieństwa wolności i ludzkiego rozwoju na
całym świecie.
Riard E. Wagner
(przełożył Grzegorz Jaeger)
Autor jest profesorem ekonomii na George
Mason University. Powyższy tekst stanowi
przedmowę do tegorocznego International
Property Right Index.

Miejsce Polski w rankingu

Po raz trzeci z rzędu wzrósł w Polsce wskaźnik
IPRI (Międzynarodowy Indeks Praw Własności). Wynika to z ogromnego przyrostu wszystki trze jego elementów, z który każdy
osiągnął rekordowo wysoki poziom. Wzrost
zanotowały wszystkie podkategorie LP (otoczenia prawnego i politycznego). Największą
z ni osiągnęła niezawisłość sędziowska.
Największy wzrost miernika PPR (praw
własności materialnej) — o 0,8 pkt. — miał miejsce w 2011. Przez kilka poprzedni lat utrzymywał się on w okolica 4,8 pkt. Dostęp do
kredytów wykazał się najmniejszym wzrostem
w porównaniu z rejestrowaniem własności
i oroną własności materialnej.
Również wskaźnik IPR (praw własności
intelektualnej) znacznie zwiększył się w porównaniu do lat ubiegły. Orona własności
intelektualnej zwiększyła się w przybliżeniu
o 1,3 pkt. Ogółem nastąpił zdecydowany
wzrost wskaźnika IPRI, a wszystkie jego składniki zanotowały znaczny przyrost.
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Liberty Camp 2011

Liberty English Camp okiem uczestników
Poniżej przedstawiamy dwugłos na temat wrażeń z obozu jego uczestników. Zanim oddamy głos uczestnikom, należy podziękować p. Bogdanowi Ludkowskiemu i sieci Dobre Miejsca za wspaniałe przyjęcie studentów w ośrodku Stanica na Przełęczy
(www.dobre-miejsca.com.pl). Szczególnie podziękowania należą się menadżerowi obiektu, Kajetanowi Pawełczykowi, który był do
dyspozycji przez 24h na dobę i nigdy nie odmawiał pomocy. Organizatorzy wyrażają również wdzięczność p. Janowi Kubaniowi,
który przyjeał na obóz z prelekcją. Wreszcie podziękowania należą się wszystkim nauczycielom z Language of Liberty Institute,
którzy poświęcili swój czas i energię na to, żeby przyjeać na nasz obóz i przekazać studentom niezwykle ciekawą wiedzę. Już dziś
zapraszamy wszystki ętny do rezerwacji pierwszego tygodnia we wrześniu 2012 na kolejny obóz językowo-ekonomiczny.

J

ako osoba, która uczestniczyła pierwszy raz w tegorocznym Liberty English
Camp, jestem pod wrażeniem atmosfery, która na nim panowała. W arakterystyczny sposób Astrid, Glenn, Andy,
David i inni wykładowcy przekazywali
uczestnikom dua optymizmu, wolnego
rynku, wolności i odpowiedzialności. Tydzień spędzony w Stanicy na Przełęczy
w Tąpadła był biegunowo odległy od
suy, akademii wykładów, a pasja,
poczucie humoru i wymieniane wspólnie
nieraz do wczesny godzin ranny poglądy sprawiły, że pozostawi on po sobie
niezatarte, pozytywne wrażenie.
Ośrodek, w którym byliśmy zakwaterowani, świadczy o profesjonalizmie podejścia do organizacji LEC. Spotkaliśmy się
z wysokim standardem niedawno oddanego do użytku obiektu, smacznym jedzeniem, uczynną obsługą oraz sauną
i jacuzzi, przy który wieczorami, po wykłada, koncentrowało się życie towarzysko-kulturalne w Stanicy. Kilkukrotnie
zorganizowano ognisko pod gwiaździstym niebem.
Nie potrafię również wyobrazić sobie lepszego miejsca na zorganizowanie
takiej imprezy. Łagodne wzniesienia Ślęży w oddali, lasy, cisza, spokój, rozciągająca się malowniczo panorama zaliczają
się do równie ważny czynników, dzięki
którym należy określić Liberty Camp AD

2011 jako jak najbardziej udany.
Osobiście, bardzo przypadły mi do gustu debaty, w który braliśmy udział. Myślę, że LEC jest jednym z niewielu miejsc,
gdzie młodzi ludzie mogą przez prawie tydzień wymieniać i konfrontować swoje
poglądy oraz poczuć dua wolności. Jest

to jedna z ważniejszy ce arakterystyczny, wyróżniający Liberty Camp.
Osobne podziękowania należą się zarządcy Stanicy na Przełęczy, Kajetanowi, który może być wzorem osoby dbającej o powierzone jej mienie. Zrobił dla nas wiele
dobrego, był niesamowicie uczynny i pomocny.
Chciałbym podziękować, myślę, że
również w imieniu wszystki bez wyjątku uczestników obozu Fundacji PAFERE,
Pawłowi Tobole-Pertkiewiczowi oraz jego
bratu, Piotrowi, za profesjonalizm, zaangażowanie oraz czas poświęcony organizacji imprezy oraz nam. ank you very
mu!
Tomasz Tokarski

***

Każdy z uczestników obozu otrzymał komplet niezwykle interesującej literatury wolnorynkowej.
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Jeden z ostatni tygodni moi tegoroczny wakacji upłynął pod znakiem wolności. Od 4 do 10 września w Tąpadła nieopodal Sobótki, w hotelu Stanica na Przełęczy, u podnóża Ślęży, miałem przyjemność wziąć udział w wyjątkowej inicjatywie fundacji PAFERE i Language of Liberty Institute – Liberty English Camp 2011.
Kolejny obóz językowy, jaki wiele?
Otóż nie. Nie doświadczycie na nim szablonowy prelekcji ani banalny pogadanek o zmiana klimatu, bądź też o in-

Liberty Camp 2011
ny nieunikniony katastrofa, które
są nieuniknioną koniecznością — no yba że zrezygnujecie z używania foliowy
jednorazówek. Tutaj naprawdę można się
czegoś wartościowego dowiedzieć.
Każdego dnia nasz „zespół dydaktyczny”, na który składało się grono sympatyczny native speakerów ze Stanów Zjednoczony oraz Australii, przygotowywał
interesujące wykłady o wolnościowej filozofii życia — klasycznym liberalizmie (nie
mylić z naszym przaśnym „liberalizmem”
ani z amerykańskimi socjaldemokratami
z Partii Demokratycznej), austriaiej
szkole ekonomii, przedsiębiorczości, roli
rządu w życiu obywatela oraz działalności
prospołecznej. Był to przekrój przez ogół
elementów tego specyficznego paradygmatu społeczno-politycznego, który przyniósł Stanom Zjednoczonym (i wciąż jeszcze przynosi!) materialny dobrobyt, wolność osobistą, sprzyjające warunki dla
rozwoju przedsiębiorczości, pragnienie
osiągnięcia życiowego sukcesu i umiejętność skutecznego radzenia sobie z problemami, które innym stawiają barierę nie do
pokonania. Mieliśmy sposobność pogłębić
wiedzę o taki postacia, jak Frédéric
Bastiat, Ludwig von Mises, Friedri Hayek, Ayn Rand i inny.
Sposób prowadzenia zajęć był uroz-

maicony, oprócz klasyczny wykładów
obejrzeliśmy kilka filmów (m.in. bardzo
interesujący e Call of the Entrepreneur —
o zawodzie przedsiębiorcy jako osobie odczuwającej szczególnego rodzaju powołanie), twardo broniliśmy własny poglądów w debata na przeróżne, nieraz „gorące” tematy. Po godzina nastawał czas
na wspólną rekreację: ogniska, dyskusje,
jacuzzi i saunę.
Kolejnym powodem mojego zadowolenia był obiekt, w którym zamieszkaliśmy. Stanica na Przełęczy jest miejscem
bardzo wygodnym, cieszącym oko swym
willowym arakterem i widokami roztaczającymi się z tarasu.
Liberty English Camp był okazją do
zawarcia ciekawy przyjaźni. Jak się okazało, na obóz przyjeżdżają osoby o bardzo
zróżnicowany pogląda, co sprzyja
dyskusji i prowokuje do przemyśleń. Warto dodać, że atmosfera była wręcz przesiąknięta tematyką wolnościową i prawicową — kilka wieczorny, niezwykle interesujący dyskusji o filozofii i religii
przeprowadziłem z zarządcą hotelu, który
— jak się okazało — podobnie jak my jest
entuzjastą wolnego rynku i wolności.
Na koniec pragnę podziękować wszystkim
osobom odpowiedzialnym za zorganizowanie i poprowadzenie Liberty English

Andy Eyschen w czasie jednego z wykładów.

Campu. Dzięki Wam młodzi ludzie, tacy
jak ja, etc. mają możliwość studiować wiedzę, która jest niestety w naszym kraju słabo znana oraz niepopularna, a szkoda, bo
z pewnością na to nie zasłużyła.
Co tu dużo pisać — trzeba się przekonać na własnej skórze. Zatem polecam
każdemu Liberty English Camp!
Mariusz Kawa

Studenci w czasie dyskusji z Joshuą Zaderem.
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Wywiad
Dokończenie ze str. 1
Zła wiadomość, w szczególności dla ty
plantatorów, którzy nie są członkami porozumień sprawiedliwego handlu, polega także na tym, że pojawienie się na rynku kawy
nowy producentów przyczynia się do pogorszenia – znacznego pogorszenia – sytuacji w dłuższej perspektywie. Przyczyna tego jest taka, iż uprawianie kawy dlatego nigdy nie będzie dobrze płatne, że jest
jej zwyczajnie za dużo. Umowy sprawiedliwego handlu zniekształcają sygnał cenowy,
czyniąc uprawę kawy bardziej atrakcyjną,
podczas gdy fundamentalny problem polega na tym, że kawę uprawia się w zbyt duży ilościa. Zajęcie to nigdy nie będzie
dobrze opłacane, a zwłaszcza, jeśli nadal
będą praktykowane takie inicjatywy, jak
Fair Trade.
- Czy to prawda, że duzi producenci
są napiętnowani przez ideę sprawiedliwego handlu za samo bycie dużymi
producentami?
- Tak, to prawda, że więksi plantatorzy
kawy są wyłączeni z obecnego monopolu
na przyznawanie certyfikatów sprawiedliwego handlu sprawowanego przez Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), czyli organizację parasolową, nadzorującą nadawanie licencji sprawiedliwego handlu w taki kraja, jak
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy
Holandia. Nieważne, jak bardzo humanitarny, społecznie odpowiedzialny oraz
proekologicznie myślący byłby producent
wielkoskalowy – i tak nie ma dostępu do
marki Fair Trade. Wydaje się to tym bardziej dziwne, iż większość kawy na świecie poodzi z duży upraw.
- Które produkty, poza kawą, której poświęcił Pan najwięcej miejsca w swojej książce, są obecnie najbardziej dotknięte zjawiskiem sprawiedliwego
handlu?
- FLO obejmuje rolników i rzemieślników, którzy zajmują się produkcją wielu
rzeczy, taki jak bawełna, ryż, miód, cukier, banany, kwiaty, herbata, kakao, a nawet piłki sportowe.
- Jakie są podobieństwa i różnice między Fair Trade a ekologią? Czy możliwe
jest, że produkty Fair Trade zastąpią kiedyś produkty ekologiczne, czy też jest to
raczej przelotna moda?
- Ostatnie badania z zakresu marketingu sugerują, że „nieobojętni” konsumenci kawy
– oć kieruje się rozmaitymi etykietami
w rodzaju „sprawiedliwy handel”, „naturalny” lub „uprawiany w cieniu” (tj. przyjazny
dla ptaków) – dokonują tylko jednego wyboru między konkurencyjnymi nalepkami.
Dlatego też istnieje ogromna konkurencja
pomiędzy etykietami, aby odciągnąć klientów od pozostały i przyciągnąć i do siebie. Wynika więc z tego, że „sprawiedliwy
handel” może się stać wiodącą etykietą na
rynku, jeśli tylko uda mu się zdobyć dominującą pozycję na rynku „nieobojętny”
konsumentów kawy.
- W jaki sposób przekonać ludzi opowia10

dający się za sprawiedliwym handlem,
że tak naprawdę wcale nie pomagają
biednym robotnikom?
- Przede wszystkim należy przekonywać, że
nam także zależy na losie biedny. Należy uświadomić im, że globalne ubóstwo naprawdę nas przejmuje w co najmniej takim
samym stopniu, co i. Nie wiem jak jeszcze
bardziej to podkreślić. Zbyt często wrażliwi
ludzie, którzy autentycznie wierzą w zdolność rynku do likwidacji ubóstwa, są skreślani jako zupełnie pozbawieni wrażliwości. Osobiście bardzo mnie to razi i uważam,
że to wstyd, iż naszym ideom nie daje się
w pełni wybrzmieć.
Po drugie, sprawmy, aby zwolennicy
sprawiedliwego handlu, obok krótkoterminowy efektów, rozważyli także te długofalowe. Pomóżmy im dostrzec, że to spra-

wianie, iż inni ludzie zostają przykuci do zajęć, które nigdy, przenigdy nie będą dobrze
płatne, jest czymś nieludzkim.
I wreszcie posłużmy się odrobiną matematyki. Pokażmy, że niemal żadne pieniądze, które płacą w postaci wyższy cen
za kawę Fair Trade nie trafiają tak naprawdę do rąk biedny plantatorów, którym zamierzają pomagać. Jeśli wszyscy płacimy
dodatkowe 25 centów za filiżankę parzonej kawy, która została oznaczona certyfikatem Fair Trade, wówczas plantatorzy objęci programem sprawiedliwego handlu powinni dostawać więcej pieniędzy niż to, co
FLO gwarantuje im za każdy funt – o wiele
więcej. Zamiast powiększać zawartość portfeli sprzedawców, hurtowników oraz osób
nadający certyfikaty, ludzie mogą mieć
większy wpływ na życie plantatorów kawy
poprzez zakup takiej kawy, którą lubią naj-
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bardziej i która odpowiada i budżetowi,
a następnie przekazanie pozostały pieniędzy dowolnej organizacji pozarządowej
pomagającej tym samym ludziom, którym
wszyscy cemy pomóc.
- Czy możliwe, że Fair Trade może się
kiedyś przyczynić do całkowitego zniekształcenia cen?
- W miarę jak sprawiedliwy handel coraz
bardziej się upowszenia, ceny będą coraz mniej rzetelnym źródłem informacji
odnośnie tego, czym warto się zajmować,
a czym nie.
- W Pana książce wspomina Pan, że niektóre rządy już dziś dotują Fair Trade.
Czy możliwe jest, że zasady Fair Trade
(stałe ceny, wsparcie dla mały przedsiębiorstw) mogą stać się standardową
polityką prowadzoną przez rządy we
wszystki dziedzina gospodarki?
- Już dziś się to dzieje. Przykładowo
w Stana Zjednoczony istnieje zakaz
importu cukru z zagraniczny źródeł.
Jest to szczególnie nikczemne, ponieważ
mimo naszy wysiłków na rzecz pomocy dla tak zwany biedny amerykański plantatorów buraka cukrowego
oraz trzciny cukrowej krzywdzimy prawdziwie biedny poprzez odmowę dostępu do naszego rynku. Więc jeśli naprawdę cielibyśmy zrobić coś dobrego dla
biedny, pozwolilibyśmy im sprzedawać nam cukier i przestalibyśmy podtrzymywać działalność krańcowy producentów kawy. W dłuższej perspektywie wszyscy byśmy na tym skorzystali – oczywiście poza wyjątkiem roniony obecnie amerykański producentów cukru.
- Czy Fair Trade jest w stanie naprawdę rozwiązać problemy pracowników
z krajów Trzeciego Świata? Jakie są
najlepsze rozwiązania ekonomiczne,
które mogą pomóc krajom nierozwiniętym gospodarczo?
Warunki rozwoju są oczywiste: wolność
ekonomiczna, jasno zdefiniowane prawa własności, rządy prawa, a także autentycznie wolny handel między narodami – a nie tak zwany sprawiedliwy
handel, który wypracowaliśmy w obszerny umowa zawarty między bogatymi a biednymi krajami. Jeśli stworzy się
te warunki, istnieje jeden oczywisty sposób
na zwiększenie siły nabywczej biedny ludzi: zwiększenie wartości każdej godziny
i pracy. Dzieje się to na dwa proste sposoby: poprzez lepsze narzędzia oraz poprzez
lepsze wykształcenie i umiejętności. Godzina pracy może być lepiej płatna niż obecnie tylko, jeśli produkt tej godziny jest lepiej opłacany. I właśnie do tego celu służą
mikrofinansowanie, szkolenia pracy, a także
przedsięwzięcia edukacyjne, takie jak Compassion International, które zmieniają ciężką sytuację biedny na całym świecie z miłością, godnością oraz – co z tego wszystkiego najlepsze – z trwałym rezultatem.
- Dziękuję za rozmowę.

Książka

Czy kawa
Sprawiedliwego Handlu
pomaga biednym?

C

hociaż słuszne może być poddawanie w wątpliwość czystości
motywów
sprzedawców kawy Sprawiedliwego Handlu
a także zadawanie pytania czy kupno taki produktów jest rzeczywiście aktem
sprawiedliwości a nie jedynie datkiem,
tego typu pytania nie poruszają w ogóle
najbardziej istotny kwestii. Po pierwsze, czy Fair Trade, tak jak twierdzi zorganizowany wokół niego ru, podnosi poziom życia biedny plantatorów
kawy? Po drugie, jeśli Sprawiedliwy
Handel robi jakąś różnicę, czy nie jest on
tylko środkiem łagodzącym, czyniącym
jedynie mniej uciążliwym życie niewielu
biedny osób na świecie? Czy może Fair
Trade potrafi doprowadzić do prawdziwie rewolucyjnej, trwałej zmiany?
Nawet jeśli Sprawiedliwy Handel jest
realną strategią walki z biedą – nie jest ona
zbyt rozległa. Kawa Sprawiedliwego Handlu stanowi zaledwie około 1 procent rynku
kawy w Stana Zjednoczony i w Europie.
W 2000 roku Sprawiedliwy Handel obejmował 3 procent rynku szwajcarskiego, 2,7 procenta holenderskiego, 1,8 procenta duńskiego, 1,5 procenta brytyjskiego, a także mniej
niż 1 procent wszędzie indziej. W rzeczywistości, mimo że popyt na kawę Sprawiedliwego Handlu przez ostatni piętnaście lat
rósł nieprzerwanie, Gavin Fridell uważa, że
północne rynki kawy Sprawiedliwego Handlu mogą być już nasycone. Podkreśla on, że
spółdzielniom Sprawiedliwego Handlu na
rynka Sprawiedliwego Handlu udaje się
sprzedać tylko 10-30 procent swojej kawy.
Z braku innej możliwości pozostałą część
swoi plonów sprzedają na rynku zwyczajnej kawy po obowiązującej tam cenie.
Torsten Steinrüen i Sebastian Jaenien
są troę bardziej optymistyczni, zauważając że w 2002 roku plantatorzy Sprawiedli-

wego Handlu około 25 do 50 procent swoi
zbiorów sprzedali po cena Sprawiedliwego Handlu: Resztę sprzedali po cena rynkowy, zwany niesprawiedliwymi.
Dlatego, dopóki uprawia się za dużo
kawy w stosunku do całkowitego światowego popytu, nie ma też wystarczającego popytu na zupełne wykupienie, po cenie Sprawiedliwego Handlu, przeznaczonej na Sprawiedliwy Handel kawy. W obu przypadka
jest po prostu za dużo kawy. W celu wzmocnienia wysiłków organizacji certyfikujący FLO rządy pięciu państw europejski
– Belgii, Danii, Francji, Szwajcarii i Holandii (kraj Maxa Havelaara) – dotują działania Sprawiedliwego Handlu. W ty pięciu
przypadka wolnorynkowy wizerunek ruu Sprawiedliwego Handlu okazuje się fałszywy.
Przyjrzyjmy się bliżej zamierzonym, jak
i niezamierzonym konsekwencjom ruu
Sprawiedliwego Handlu. Russ Roberts, profesor ekonomii i wybitny pracownik Mercatus Center na George Mason University, porównuje premię cenową, którą dobrowolnie płacimy, by pomóc biednym plantatorom kawy, do hipotetycznej „puszki na
drobne” w miejscu takim jak Wal-Mart. Według sprzeciwiającej się Wal-Martowi organizacji, w 2008 roku przeciętny, zatrudniony na pełen etat (34 godziny tygodniowo)
pracownik Wal-Marta zarabiał 10,84 dolara za godzinę. Chociaż ta godzinowa stawka jest znacznie wyższa niż obecna stawka minimalna, to jeśli rodzina próbowałaby się utrzymać tylko z tego doodu, byłoby to dla niej bardzo trudne: Wynosi on
bowiem tylko 19 165 USD, czyli jest o 2 000
USD mniejszy od federalnej granicy ubóstwa dla czteroosobowej rodziny.
Posługując się metaforą Robertsa, konsumenci czują się źle – i słusznie – że pracownikom Wal-Marta ciężko jest związać

koniec z końcem. Dlatego odpowiedzialni
społecznie członkowie społeczeństwa bardzo starają się, by na wszystki kasa
w każdym Wal-Marcie znajdowała się puszka na drobne, każda z oznaczeniem o treści:
Twój kasjer i inni tutejsi pracownicy zarabiają mniej niż wynosi średnie wynagrodzenie w Stana Zjednoczony.
Pomóż im, proszę.
Z Wal-Marta korzystają oczywiście różni konsumenci, w tym wielu taki, którzy
sami są biednymi członkami klasy robotniczej, a być może nawet zarabiają mniej niż
10,84 dolara za godzinę. Załóżmy jednak, że
puszki na drobne okazują się skutecznym
sposobem zwiększenia wynagrodzeń pracowników Wal-Marta – przyjmując, że potrafimy przezwyciężyć protekcjonalny i potencjalnie nieludzki wpływ, jaki może on za
sobą nieść. Załóżmy też, że puszki działają
naprawdę dobrze – tak dobrze, że średnie
wynagrodzenie pracownika Wal-Marta rośnie z 10,84 do 13,84 dolara za godzinę. Co
może z tego wyniknąć?
Wielu z nas może spojrzeć na efekt
i powiedzieć: „Jak miło. Biedni pracownicy
Wal-Marta zarabiają teraz więcej”. Ekonomista widzi coś innego. Jego uwagę natymiast przykuwa fakt, że efektywna stawka godzinowa pracownika Wal-Marta właśnie zwiększyła się o 3 dolary. Nie ma tak
naprawdę znaczenia, skąd poodziły te
pieniądze: Wypłata w Wal-Marcie jest teraz prawie 30 procent większa niż wcześniej. Widząc to, ekonomista może dokonać pewny dość sensowny prognoz odnośnie tego, jak będą się teraz zaowywać
poszczególni uczestnicy tej historii, kiedy
zmienił się układ bodźców motywujący.
Jedna z podstawowy prawd ekonomii
– którą ekonomista Uniwersytetu w Chica-
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go Steven Levi przypomina nam w swoim bestsellerze Freakonomics – jest to, że
bodźce mają znaczenie. Gdy rozkład działający w grze ekonomicznej sił ulega zmianie, ludzie dostosowują swoje zaowania.
Ekonomiści przyjmują takie założenie, ponieważ wierzą, że ludzie są, przynajmniej
statystycznie, racjonalni. Dlatego, gdy pojawia się szansa poprawy czyjejś doli, możemy się spodziewać reakcji takiej osoby
w postaci zmiany zaowania. Brak takiej
zmiany byłby nieracjonalny. Ekonomista
i komik Yoram Bauman w zabawny sposób
upraszcza to założenie racjonalności: „Ludzie są głupi, ale nie są aż tak głupi”.
Tym co ekonomista widzi w metaforze z puszkami, jest po prostu to, że praca
w Wal-Mart wydaje się o 3 dolary za godzinę atrakcyjniejsza niż zanim pojawiły się
puszki na drobne. Należy również pamiętać, że pracownicy Wal-Marta, którzy dobrowolnie pracowali tam za 10,84 dolara
za godzinę, decydowali się na to, ponieważ
była to najlepsza z dostępny im opcji. Jeśli
mieliby lepsze oferty, prawdopodobnie skorzystali by z ni wcześniej. Teraz, gdy średnia godzinowa w Wal-Marcie wydaje się
o 3 dolary za godzinę lepsza niż była wcześniej, ludzie niepracujący obecnie w WalMarcie, ale zarabiający aktualnie pomiędzy 10,84 a 13,84 dolara, zaczną składać podania o pracę w tym sklepie. Ponadto, ci
nowi kandydaci będą statystycznie bardziej
solidni niż osoby, które obecnie pracują
w Wal-Marcie. Wydaje nam się, że faktycznie tak jest, ponieważ zanim pojawiły się
puszki na drobne, zarabiali oni więcej niż
przeciętny pracownik Wal-Marta.
Choć nie nastąpi to szybko, nieuniknione jest, że z biegiem czasu mniej doświadczeni i słabiej wykwalifikowani pracownicy Wal-Marta zostaną zastąpieni przez
bardziej kompetentny ludzi, który teraz do pracy w Wal-Marcie zaęcają wyższe płace. Mike Munger, kierownik Wydziału Nauk Polityczny Duke University, nazywa to zjawisko „gentryfikacją pracy”.
Podobnie jak przy miejskiej gentryfikacji,
w której stosunkowo zamożne osoby przenoszą się do historycznie biedny miejski dzielnic, a przez to do tego stopnia podnoszą ceny mieszkań, że biedniejsze osoby nie mogą już sobie pozwolić na
mieszkanie w takim miejscu, tak tutaj lepiej
wykwalifikowani i bardziej doświadczeni
pracownicy pozbawią pracy ty, którzy
mają słabszą pozycję na rynku pracy.
Mimo ty niezamierzony konsekwencji puszek na drobne, współczujący
aktywiści, którzy od początku ciężko pracowali by je wprowadzić, mogą jednak ogłosić
swoje zwycięstwo. W końcu praca w WalMarcie jest teraz lepiej opłacana. Jeśli jednak
zwolennicy puszek na drobne przyjrzą się
temu bliżej, odkryją, że postacie się zmieniły,
a przez skuteczne podniesienie wynagrodzenia zaęcili inny ludzi do zaoferowania jeszcze większej ilości pracy dla
Wal-Marta na rynku, na którym płace są
niskie, ponieważ jest już zbyt wielu ludzi
o minimalny umiejętnościa potrzeb12

ny do sprawnego wykonywania pracy. Biedni pracownicy Wal-Marta, którym
cieli pomóc zwolennicy puszek na drobne, zostali zwolnieni ze swojej pracy, która
była i najlepsza dostępną opcją.
Mimo, że wynagrodzenie jest znacznie niższe, uprawa kawy w naszej światowej gospodarce bardzo przypomina pracę w
Wal-Marcie w naszej krajowej gospodarce.
Obie profesje są imponujące. Dobrzy, przyzwoici, ciężko pracujący ludzie dokładają
codziennie wszelki starań, aby zapewnić
lepsze życie sobie i swoim rodzinom. Jednak
w obu przypadka zarobki są stosunkowo
niskie: Wiele osób może wykonywać konieczne zadania, ponieważ wymagają niewielki umiejętności. Jeśli uprawa kawy
jest jak praca w Wal-Marcie, to kupowanie kawy Sprawiedliwego Handlu jest jak
wrzucanie kilku dolarów do wal-martowej
puszki na drobne.
W takim sam sposób, w jaki dobrowolne
podnoszenie wynagrodzenia w Wal-Marcie,
poprzez płacenie nieco więcej, zwiększa
liczbę ludzi zainteresowany pracą w tym
sklepie, dobrowolne zwiększanie ceny plantatorom kawy doprowadziło do nieprzewidzianego wzrostu liczby plantatorów starający się o przystąpienie do umów Sprawiedliwego Handlu, co niezwykle utrudniło im wejście do sieci Sprawiedliwego
Handlu. Rywalizacja o umowy Sprawiedliwego Handlu stała się niesamowicie zażarta, do tego stopnia, że dostanie się na listę spółdzielni FLO stało się niemal niemożliwe. Jedna z meksykański wspólnot przez
osiem lat szukała ętnego kupca. Jeśli podstawowym problemem na rynku kawy jest
niska cena spowodowana zbyt dużą jej ilością, to wydaje się że ru Sprawiedliwego Handlu raczej pogarsza sytuację, aniżeli polepsza, ponieważ zwiększa zaęty do uprawiania większej ilości kawy. Już
w 2001 roku FLO stwierdziło, że nie potrzebuje rejestrowania dodatkowy spółdzielni kawy29. W 2002 roku FLO wilowo zamknęło rejestrację, wykluczając większość
biedny plantatorów kawy. Nawet Gavin
Fridell z Uniwersytetu Trent, który nie jest
entuzjastą wolnego rynku napisał: „Na południu pojawiły się oznaki rosnącej konkurencji między ugruntowanymi już spółdzielniami Sprawiedliwego Handlu, nowymi spółdzielniami Sprawiedliwego Handlu
a niecertyfikowanymi spółdzielniami, które walczą o udział na będącym w stagnacji
rynku kawy Sprawiedliwego Handlu”.
Na domiar złego wygląda na to, że troskliwi klienci, którzy są ętni do zakupu
kawy Sprawiedliwego Handlu, motywowani są jeszcze innymi czynnikami. Dane sugerują, że podobnie jak niektórzy z nas ętnie płacą nieco więcej, jeśli nasza kawa ma
certyfikat Sprawiedliwego Handlu, tak jesteśmy też skłonni zapłacić premię za kawę
oznaczoną jako organiczna, lub jako „uprawiana w cieniu” (co oznacza, że jest przyjazna ptakom). Dlatego kiedy troskliwi klienci napotykają na taką mnogość wyboru,
jaka jest na rynku, to kawa Sprawiedliwego
Handlu staje przed trudnym zadaniem ry-
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walizowania z organicznymi i uprawianymi w cieniu kawami o względy dostępny
w segmencie zatroskany-kupców-kawy
nabywców.
Oceniając skuteczność kawy Sprawiedliwego Handlu jako strategii walki z biedą,
powinniśmy sobie zadać pytanie, jak wielki wpływ na życie ty plantatorów, którym
cemy pomóc, ma to, że wydajemy nieco
więcej na naszą kawę. Jest to szczególnie interesująca kwestia, ponieważ tak naprawdę
nigdy nie widzimy ludzi, którym prawdopodobnie pomagamy. W przypadku puszek
na drobne z Wal-Marta wiemy przynajmniej, że każdy wrzucony przez nas dolar trafia prosto do pracowników, którym cemy pomóc. Na ty samy zasada działa to też w twojej lokalnej kawiarni. Każdy
dolar, którego wrzucasz do puszki na drobne, trafia bezpośrednio do obsługującego cię
utalentowanego baristy. Natomiast układowi Sprawiedliwego Handlu brak jest takiej
zupełnej przejrzystości. Nasza wiedza kończy się na tym, że zapłaciliśmy większą cenę
za naszą kawę, a ktoś obiecał, że część ty
pieniędzy trafi do plantatorów kawy: nie i
całość, jak już zdążyliśmy zauważyć, ale
przynajmniej część z ni.
Jak wspomniano wcześniej, kawa stanowi niewielką część jej kawiarnianej ceny.
W zależności od napoju, koszt kawy stanowi tylko od 5 do 7 procent ceny detalicznej.
Tym sposobem wszyscy płacą całkiem sporą premię za kawę – czy to Sprawiedliwego Handlu czy też nie, ale ile dobra tak naprawdę osiągamy?
Dotyczasowe omówienie prowadzi do
dwó znieęcający wniosków. Pierwszy, jak zauważa to Paul Collier w swojej
bestsellerowej książce e Boom Billion,
mówi, że Sprawiedliwy Handel jest po prostu dobroczynnością: „Wyższa cena produktów Sprawiedliwego Handlu jest formą arytatywnego transferu…”. Druga konkluzja
głosi, że jeśli Sprawiedliwy Handel rzeczywiście łączy kawę z dobroczynnością, jak to
sugerowali Torsten Steinrüen i Sebastian
Jaenien, „to istnieją bardziej wydajne
meanizmy redystrybucji niż dosyć droga koncepcja Sprawiedliwego Handlu”. Nawet jeśli Sprawiedliwy Handel czyni troę
dobra, może to nie być zbyt wiele. Wymienione wnioski skłoniły Philipa Bootha i Lindę Whetstone do zasugerowania, że wzbogacanie biedny może być równie etyczne i znacznie bardziej wydajne tylko dzięki „kupnie kawy Maxwell House i wpłaceniu równowartości premii Sprawiedliwego
Handlu na cel arytatywny”.
Niniejszy tekst stanowi fragment książki prof. Victora W. Claara pt. Sprawiedliwy handel? Czy FAIR TRADE rzeczywiście
zwalcza problem ubóstwa?, Warszawa 2011,
Wydawnictwo Prohibita.
Książkę prof. Claara można nabyć
w sklepie fundacyjnym

sklep.pafere.org

Edukacja

Rynek według Faustina Ballvé’a
Publikujemy fragment niezwykle interesującej książki Essentials of Economics autorstwa hiszpańskiego prawnika i ekonomisty, Faustina Ballvé’a (1887–1959). W lata 30. XX wieku uciekł on z ogarniętej wojną domową Hiszpanii i spędził resztę życia w Meksyku, gdzie był aktywnym prawnikiem i ekonomistą głoszącym tradycyjne, wolnorynkowe poglądy gospodarcze.

Rynek

C

złowiek nie jest w stanie zaspokoić
wszystki swoi potrzeb własnymi
wysiłkami, bez pomocy inny. Indywidualna autarkia, to znaczy całkowicie
autystyczna, samowystarczalna gospodarka
jest niemożliwa. Jest to typ gospodarki, który
występuje tylko w taki utopia, jak u Robinsona Crusoe, jednak nigdy w świecie rzeczywistym.
Ludzie muszą zwrócić się do inny ludzi, by uzyskać towary i usługi, który im
brakuje, w zamian za towary i usługi, które
mogą zaoferować.
Skutkiem tego było powstanie gospodarstw domowy, składający się z pojedynczy rodzin, w który mężczyzna polował oraz łowił ryby, jednocześnie roniąc członków swojej rodziny przed niebezpieczeństwem. Oni, w zamian, zajmowali się domowym ogniskiem, przygotowywali posiłki, zbierali dziko rosnące
w lasa owoce i tworzyli prymitywne stroje. Każdy człowiek wymieniał towary i usługi z innymi.
W rezultacie podstawowym osiągnięciem gospodarki spółdzielczej był podział
pracy.
Są tacy, którzy uważają to za współczesną innowację. Tak jednak nie jest. Od zawsze było to trwałą ceą działalności gospodarczej. Profesor von Mises słusznie pisze
w Ludzkim działaniu: „Relacja wymiany jest
podstawową relacją społeczną”¹.
Relacja wymiany — lub, upraszczając kategorie ekonomiczne, wymiana – ma miejsce
na rynku. Rodzina, która ma jajka na zbyciu,
wymienia je na mięso z rodziną, która potrzebuje jajek i posiada nadmiar mięsa. To
jednak nie wystarcza. Czasami rodzina, która ma jajka i ce mięsa, odkrywa, że jej sąsiedzi mają na zbyciu tylko rybę, która może
być później wymieniona na mięso.
Relacje te robią się powoli coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej wygodne jest przejście na rynek publiczny, by
wystawić na sprzedaż coś, co się posiada
w nadmiarze w zamian za to, czego się nie
ma, czy to w wymianie barterowej, czy też w
sposób pośredni.
Wymianę towarów ułatwiło wynalezienie pieniądza. Na początku pojawił się on
w prymitywnej formie, dopóki nie rozwinął
się do znanej i używanej przez nas postaci bilonu. Wówczas towary i usługi były wymieniane na pieniądze, i odwrotnie. Wymiana,
czy też handel, przestała funkcjonować tylko na poziomie lokalnym i rozprzestrzeniała się między miastami, dopóki nie osiągnęła
poziomu międzynarodowego.
Wszystko, o czym do tej pory wspomniano, od wymiany mięsa na jajka pomiędzy
sąsiadującymi rodzinami, aż do handlu mię-

dzynarodowego, składa się na rynek – oś,
wokół której kręci się całe życie gospodarcze.
Rynek jest podstawą każdej gospodarki.
Na rynku przedmioty wymieniane są na
przedmioty lub usługi, usługi na usługi,
lub usługi bądź przedmioty na pieniądze.
Wszystko, co jest wymienialne na rynku, jest
towarem.
Z czysto ekonomicznego punktu widzenia wszystko, co jest przedmiotem wymiany, musi być sklasyfikowane jako towar. Każdy, kto wodzi na rynek, poszukuje transakcji, która zaspokoi potrzebę, to
znaczy szuka czegoś, co uprzyjemni jego życie. Dlatego, kiedy mowa o czymś wymienialnym, tak w przypadku towarów, jak
i usług, w języku angielskim bardziej popularne od słowa „merandise”² jest słowo
„commodity”³ Wartość posiada to, co jest towarem i co można wymienić na rynku.
Wartość zawsze jest wyrazem sądu
wartościującego daną rzecz, ponieważ posiada ona wartość tylko w takim zakresie,
w jakim jest poszukiwana i pożądana. Dla
przykładu, milioner może kupić diament za
sto tysięcy dolarów, ale kiedy znajdzie się
na pustyni, gdzie będzie umierał z pragnienia, nie dostanie w zamian za swój diament
nawet szklanki wody, ponieważ jest on tam
bezwartościowy. (…)
Jako pierwszy rozróżnienia między wartością użytkową a wartością wymienną dokonał Arystoteles, zostało to przyjęte przez
kanonistów, a później rozwinięte przez ekonomistów klasyczny. Wartość użytkowa jest użytecznością, którą rzecz posiada w sobie. Wartość wymienna to ta, którą osiągnie na rynku. Utarło się przekona-

nie, które już wcześniej wyrazili kanoniści,
że moralnie złe jest korzystanie z rzadkości rzeczy w celu uzyskania większej kwoty
w wymianie niż wynosi wartość użytkowa.
Nie sposób jednak obronić takiego rozróżnienia. Chociaż prawdą jest, że samoód
ma zazwyczaj większą wartość niż igła, całkiem możliwe, że w konkretnym przypadku (w zależności od czasu i okoliczności) będzie odwrotnie. Krawiec, który potrzebuje
igły, nie może szyć samoodem, a w miejsca, w który nie ma benzyny, samoody są bezwartościowe. Ponadto, ile igieł wart
jest samoód? Trudno – a raczej nie da się
tego – definitywnie stwierdzić, ponieważ
użyteczność obu ty rzeczy zależy od czasu
i miejsca, a w ostatecznym rozraunku tylko ceny uzyskane na rynku pokazują nam
relację wartości wymiennej między tymi towarami. Dlatego niemożliwe jest ustalenie
ilościowej relacji wartości na podstawie wartości użytkowy igły i samoodu. Możliwe
jest jedynie jakościowe oszacowanie jej ogólnej natury, ponieważ samoód jest na ogół
uważany za bardziej wartościowy od igły,
ale nie musi tak być w każdym przypadku,
zaś różnicy w wartości nie wyraża się w kategoria ilościowy.
Z tego względu wartość użytkowa rzeczy nie jest czymś stałym, ponieważ niektóre nowe wynalazki czy odkrycia lub,
po prostu, zmiana w panujący upodobania, mogą ją zmniejszyć a nawet sprowadzić do zera. Nasze matki trzymają w swoi garderoba suknie i kapelusze, które
w i czasa miały znaczną wartość użytkową, a dziś nie mają jej wcale. Z drugiej
strony, dzisiejsze kapelusze i suknie, znacz-
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nie prostsze, ale bardziej modne, posiadają
taką wartość.
Penicylina zmniejszyła wartość użytkową
wielu leków, jednak inne leki, takie jak streptomycyna, terramycyna i loromycetyna
zmniejszyły wartość użytkową penicyliny.
Z ty powodów pojęcie wartości użytkowej, oć ma pewne podstawy w rzeczywistości, nie jest przydatne w ekonomii.
Próbowano również szukać miernika wartości w pracy. Wynika to z nalegania na określenie „sprawiedliwej” wartości rzeczy, a tym
samym pomieszania kwestii ekonomicznej
z kwestią moralną, która nie ma z tym nic
wspólnego. Próbę tę podjęto na dwa sposoby.
W początka ekonomii klasycznej mówiło
się, że skoro rzeczy są owocem pracy ludzkiej
poświęconej na wykorzystywanie lub przekształcanie zasobów naturalny, i wartość powinna być mierzona w kategoria
pracy włożonej w i produkcję. Stąd socjaliści wywodzą swoje żądanie, by pracownicy otrzymywali całość doodów z pracy,
z który, taki był zarzut, kapitaliści zatrzymują wartość dodatkową, składającą się
z tej części doodów z pracy, która nie jest
niezbędna do zapewnienia minimum egzystencji.
Ekonomiści klasyczni nie potrzebowali zbyt wiele czasu, by zauważyć, że, po
pierwsze, trudność obliczenia czyniła praktycznie niemożliwym przyjęcie jako miernika wartości produktu pracy włożonej
w jego produkcję, a poza tym praca wymagana do produkcji różni się w zależności od miejsca i czasu, na co wpływ mają
umiejętności menedżerów i pracowników
w danym momencie oraz stopień, w jakim
z biegiem lat udoskonala się tenologię
i środki produkcji. Dlatego zaproponowali mierzenie wartości rzeczy nie przy użyciu pracy, której koszt ponosi producent przy
jej wytworzeniu, ale za pomocą pracy, którą dzięki niej oszczędza nabywca. Jednak
i to kryterium okazało się nierealne, a to ze
względu na problem z określeniem ile pracy faktycznie oszczędza się, kupując jakąś rzecz. Zakup wozu dostawczego oznacza pewne oszczędności w przypadku cukierni, inne natomiast w przypadku fabryki dzianin czy sklepu radiowego. Czy każde
z ni powinno więc płacić inną cenę?
Czy jesteśmy zatem zmuszeni, by powrócić do naszego kryterium wartości opartego
nie na pracy zaoszczędzonej przez nabywcę, ale na pracy włożonej w produkcję? Lub
też, by uniknąć ty problemów, czy wartość
każdej rzeczy powinna być ustalona przez
średnią ilość kosztów pracy, jaką przypuszczalnie ponoszą różni producenci? Ale na
czym oprzeć ten koszt przeciętny? I kto ma
go ustalić? Rząd? Czy cena, jaką mamy zapłacić, ma być ustalana przez organy rządowe, kiedy nie mają one wcale lepszy podstaw do podania obiektywnej wyceny? Dokładnie tak wygląda to teraz w Rosji. W efekcie, kiedy rząd ustala niską w ocenie konsumentów cenę jakiegoś towaru, klienci garną
się do zakupów, dopóki nie zabraknie towaru,
a wtedy rząd zmuszony jest podnieść cenę.
W odwrotnej sytuacji, kiedy ustalona przez
rząd cena towaru wydaje się konsumentowi
zbyt duża, powstrzymuje się od jego zakupu,
a towar zalega na półka jako niesprzedana pozycja inwentarza, zamrażając kapitał
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i ryzykując pogorszeniem sytuacji. By się
z tego wyplątać, rząd zmuszony jest obniżyć
cenę. Innymi słowy podaż i popyt działają
nawet w gospodarce uspołecznionej.
Podaż i popyt stanowią meanizm rynkowy, który decyduje o cena, które są wartością towarów i usług wyrażoną w innym,
neutralnym towarze, a mianowicie w pieniądzu. Ceny te kształtowane są na rynku przez konkurencję i to nie tylko wśród
ty, którzy oferują na sprzedaż swoje towary i usługi, ale również wśród ty, którzy cą je kupić. Gdy towaru jest dużo
i trudno się go pozbyć, sprzedawcy, by uniknąć zamrożenia w nim kapitału i narażenia
na utratę jego wartości poprzez uszkodzenia czy zmianę gustów konsumentów, obniżają ceny i konkurują między sobą, by zrealizować sprzedaż. W przeciwnej sytuacji, gdy
artykuł jest deficytowy i jest na niego społeczne zapotrzebowanie, ludzie gotowi są zapłacić wyższą cenę w celu jego uzyskania,
a konkurencja rodzi się między osobami zainteresowanymi zakupem. Chociaż ta druga
sytuacja jest raczej rzadko spotykana. Najczęściej to sprzedawcy konkurują i obniżają ceny, by zadowolić klientów.
Dlatego mówi się, że wolny handel czy
też wolny rynek oznaczają suwerenność
konsumenta. Jest ona tak skuteczna, niezbędna i nieuronna, co mieliśmy okazję
przed wilą prześledzić, że nawet gospodarka komunistyczna nie jest w stanie jej
całkowicie zlikwidować. Jako że całe społeczeństwo składa się z konsumentów, bez
rozróżnienia na klasę czy majątek, wolny
rynek jest najbardziej oczywistym wyrazem suwerenności konsumenta i najlepszą
gwarancją demokracji. Odrębne gwarancje wyrażone na piśmie, w konstytucji, są
dla narodu bezużyteczne, jeżeli to nie ludzie
a ktoś trzeci, czy to będzie rząd, czy związek
zawodowy, ustala ceny i płace oraz wyznacza, co ma być produkowane i sprzedawane.
W takiej sytuacji, kiedy ludzie pozbawieni są
swojego prawa do wolnego wyboru na rynku, czyli prawa do nadawania wszystkiemu
takiej rangi i wartości, jaką uważają za słuszną, z bycia jednostkami suwerennymi redukowani są do poziomu niewolników. Kontrola rynku przez organy rządowe jest narzędziem współczesnej dyktatury, która wydaje się znacznie mniej okrutna, znacznie mniej
widowiskowa, ale o wiele bardziej skuteczna
niż policja i uciekanie się do brutalny metod siłowy.
Dla uporządkowania powyższego, możemy zakończyć następującymi spostrzeżeniami:
1. Nic samo w sobie nie posiada wartości.
Konsument nadaje rzeczy wartość, starając się ją nabyć. W związku z tym wartość
rzeczy nie jest nigdy obiektywna, ona jest
zawsze subiektywna.
2. Pieniężna cena rzeczy nie jest miernikiem jej wartości, a jedynie jej wyrazem. Stwierdzenie, że krowa jest warta
dwieście dolarów, nie różni się niczym od
stwierdzenia, że jest warta dwieście owiec
lub maszynę do szycia.
3. Błędem jest sądzić, że ten, kto coś kupuje,
ce oddać w zamian coś o równej wartości lub, że ten, kto płaci za krowę dwieście dolarów, uważa, że krowa ma taką
samą wartość, jaką ma dwieście dolarów.
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Na rynku zarówno kupujący, jak i sprzedający oddaje mniej niż otrzymuje. Ktokolwiek płaci za krowę dwieście dolarów,
robi tak, ponieważ dla niego krowa, którą otrzymuje, warta jest więcej niż kwota, którą za nią zapłacił. Natomiast ten,
kto sprzedaje krowę za dwieście dolarów,
robi tak z uwagi na to, że ta kwota ma dla
niego większą wartość niż krowa. Żadna wymiana nie miałaby miejsca, gdyby
było inaczej: każda ze stron zatrzymałaby
to, co już posiada.
4. Suwerenność konsumenta nie oznacza tyranii konsumenta. Jego opór, wspomagany przez konkurencję między sprzedawcami, potrafi utrzymać ceny na niskim
poziomie, który pozwala jednak na utrzymanie się osób uczestniczący w produkcji towaru i jego transporcie na rynek,
którymi są np. przedsiębiorca, finansista,
meanicy, pracownicy czy handlowcy. Jeżeli zaś pomimo tego konsument
w dalszym ciągu powstrzymuje się od zakupu, to ceny nie obniżą się już ani troę,
ponieważ nikt nie ce robić prezentu ze
swojej własności czy pracy. Dzieje się natomiast tak, że przestaje się takie towary
kupować oraz sprzedawać i znikają one
z rynku. Jeżeli jednak jest to towar uznawany przez konsumenta za użyteczny,
zrezygnuje on z tego oporu i złagodzi wywieraną na producencie presję.
5. Wolny rynek nie wiąże się też z dyktaturą producenta czy sprzedawcy. Jeśli bowiem producent, zjednoczona grupa producentów lub handlowiec, sprzedając pewien towar, żąda za niego wygórowanej
ceny, ponieważ jest jego jedynym dostarczycielem (tzn. jeżeli jest monopolistą),
wtedy nie tylko konsument wstrzyma się
od zakupu i zrezygnuje z tego towaru, zastępując go jakimś innym („Lepszy rydz
niż nic”), ale inni, mniej ciwi dostawcy i przedsiębiorcy wyprodukują i zaoferują ten towar po niższej cenie. Tak więc
poziom cen musi być taki, jaki w równym
stopniu zaakceptują zarówno producenci,
jak i konsumenci.
6. Dyktatura gospodarcza powstaje, kiedy władze rządowe wyłączają produkcję
i handel spod działania meanizmu rynkowego. Wtedy ani konsument, ani sprzedawca nie jest suwerenny, w przeciwieństwie do władzy dyktatury biurokracji
nad nimi. Chociaż nie jest ona w stu procenta skuteczna, co zaobserwowaliśmy
już w przypadku Rosji. Rynek nadal funkcjonuje, oć w ukrytej formie (czarny rynek). Ale w każdym przypadku dyktatura gospodarcza pozbawia ludzi wolności
i dobrobytu.
Przełożył Grzegorz Jaeger
¹ L. von Mises, Ludzkie działanie, Fundacja Instytut
Ludwiga von Misesa, s. 168
² W języku hiszpańskim mercancía i mercadería,
etymologicznie odnoszą się do słowa „market”
(mercado) [rynek], a angielskie słowo
„merandise” związane jest z francuskim
odpowiednikiem słowa „market” (maré) — przyp.
tłum. z wersji angielskiej.
³ W języku hiszpańskim comodidad oznacza
„comfort” [komfort], „utility” [użyteczność],
„convenience” [wygoda], „advantage” [zaleta]
— przyp. tłum. z wersji angielskiej

Bastiat

Roboty publiczne
Prezentujemy kolejną część eseju Frédérica Bastiata zatytułowanego Co widać i czego nie widać. W tym numerze francuski
pisarz rozprawia się z sofizmatem jakoby roboty publiczne realnie zmniejszały bezrobocie. W kolejnym wydaniu zamieścimy
kolejny, 5. fragment, zatytułowany „Pośrednicy”.
Jak wiemy, Napoleon wierzył, że jest filantropem, kiedy kazał kopać i zasypywać
rowy. Mawiał także: „Czy rezultat ma tutaj
jakieś znaczenie? Trzeba dostrzegać tylko
bogactwo, jakie szerzy się wśród mas pracujący”.
Przejdźmy do sedna sprawy. Pieniądze
to iluzja. Jeżeli przy realizacji wspólnego
dzieła domagamy się od wszystki obywateli wkładu pieniężnego, to w rzeczywistości prosimy i o pracę, gdyż to z pracy

szej zaś metodzie ci, którym państwo daje
zatrudnienie, nie ponoszą straty, a przerzucają ją na swoi rodaków.
W konstytucji znajdziemy artykuł,
w którym czytamy:
„Społeczeństwo popiera i sprzyja wzrostowi ilości miejsc pracy… poprzez organizowanie przez państwo, departamenty i gminy, robót publiczny dla
zatrudnienia osób bezrobotny”.
foto Paweł Toboła-Pertkiewicz
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est zupełnie naturalne, że naród,
upewniwszy się, iż jakieś wielkie
przedsięwzięcie przyniesie wspólnocie zysk, daje publiczne fundusze na jego
realizację. Przyznaję jednak, że moja
cierpliwość się wyczerpuje, kiedy na poparcie takiego rozwiązania słyszę tę ekonomiczną niedorzeczność: „W każdym
razie jest to sposób, by stworzyć dla robotników miejsca pracy”.
Państwo buduje drogę, wznosi pałac,
naprawia ulicę, kopie kanał. Tym sposobem
daje pracę pewnej liczbie robotników – to
widać, ale jednocześnie pozbawia pracy inny robotników – tego nie widać.
Oto droga w budowie. Co rano przybywa
tu tysiąc robotników, wieczorem ododzą,
pobierają wynagrodzenie – to rzecz pewna. Gdyby nie wydano dekretu o budowie drogi, gdyby nie przegłosowano na nią
funduszów, ci dzielni ludzie nie znaleźliby
tu ani pracy, ani zarobku – to także sprawa pewna.
Ale czy to wszystko? Czy w tym działaniu, jako całości, nie kryje się jeszcze coś
innego? Czy w wili kiedy pan Dupin wygłasza sakramentalne słowa: „Zgromadzenie przyjęło”, miliony franków w cudowny
sposób spadają z nieba i spływają do państwowej kasy? Aby to wszystko mogło zaistnieć, czy państwo nie powinno zapewnić
sobie tak wpływów, jak i wydatków? Czyż
nie musi wysyłać w bój swoi poborców,
by zebrali podatki od obywateli?
Rozważcie zatem problem w ty dwó
jego aspekta. Widząc użytek, jaki państwo robi z owy przegłosowany milionów, pomyślcie również o użytku, jaki zrobiliby z ty samy milionów podatnicy,
a nie jest im to dane. Wówczas zrozumiecie,
że przedsięwzięcie publiczne to medal, który ma dwie strony. Na jednej figuruje pracujący robotnik, z taką dewizą: To widać,
na drugiej zaś robotnik bez pracy, z takim
podpisem: Tego nie widać.
Sofizmat, który tu zwalczam, jest tym
bardziej niebezpieczny, że jest stosowany
do robót publiczny, że służy jako usprawiedliwienie najbardziej szalony przedsięwzięć i rozrzutności. Kiedy linia kolejowa czy most są rzeczywiście użyteczne,
wystarczy o tej przydatności powiedzieć.
Ale jeżeli się nie da, co wtedy się robi?
Ucieka się do tej mistyfikacji: „Trzeba zapewnić robotnikom pracę”.
Stwierdziwszy ten fakt, każe się budować i burzyć tarasy na Pola Marsowy.

Na tym zdjęciu widzimy kilka stworzonych przez rząd miejsc pracy. Ile w tym samym czasie nowych miejsc pracy nie powstało w sektorze prywatnym?

każdego z ni poodzą pieniądze, z który pobierany jest podatek. Jeżeli zbierzemy obywateli i każemy im wykonać jakąś
użyteczną dla wszystki pracę, to będzie
to posunięcie zrozumiałe. Rekompensatą
dla ni będzie rezultat samego przedsięwzięcia. Ale jeżeli zwołamy i i zmusimy
do budowy dróg, z który nikt nie będzie
korzystał, do wznoszenia pałaców, w który nikt nie będzie mieszkał, a to wszystko pod pretekstem, że tym sposobem dajemy im pracę, to będzie to niedorzeczność.
Z całą pewnością będą mieli prawo do
sprzeciwu: z tej pracy nic nie wynika, wolimy pracować na własny raunek.
Metoda, która polega na zaangażowaniu obywateli pod względem finansowym,
a nie pod względem pracy, nie zmienia
ogólnego rezultatu. Jedynie w przypadku tej drugiej metody strata zostanie rozłożona na wszystki obywateli. W pierw-

Jako środek przejściowy, w czasa kryzysu, podczas surowej zimy, taka interwencja podatnika może przynieść pozytywne
skutki. Działa ona podobnie jak ubezpieczenia. Nie przynosi wzrostu zatrudnienia
czy wynagrodzenia, ale zabiera pracę i wynagrodzenia w czasa zwykły, by oddać je, co prawda ze stratą, w czasa trudny.
Jako środek stosowany permanentnie, ogólnie, systematycznie, to nic innego jak zgubna mistyfikacja, rzecz niemożliwa, sprzeczność, która pokazuje kilka stworzony miejsc pracy, które widać i ukrywa
wiele zablokowany miejsc pracy, który
nie widać.
Dwutomowe Dzieła zebrane Bastiata
można zakupić w fundacyjnym sklepie
wspierając jednocześnie naszą fundację finansowo.

sklep.pafere.org
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