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Szara strefa powiększa się w sytuacji podnoszenia podatków i wprowadzania nowych regulacji do gospodarki.
Friedrich Schneider, ekonomista

O wyższości Pinocheta
nad Chávezem.

Karol Gajewy

W obronie szarej strefy III Edycja Magistra PAFERE rozstrzygnięta!

R

epresje państwowe i ucisk podatkowy zmuszają przedsiębiorców do szukania najłatwiejszych i najskuteczniejszych mechanizmów obronnych. Wymusza
to na właścicielach drobnych firm
ukrywanie swoich rzeczywistych dochodów, przez co stają oni w konflikcie z ogólnie pojętym interesem państwowym.
Problem szarej strefy nie pojawił
się nagle. Słynny grey market towarzyszy gospodarce od momentu kiedy państwo zaczęło doić przedsiębiorców, kupców i handlarzy. Ucieczka w szarą strefę
jest więc odpowiedzią przedsiębiorców
na działalność państwa, jest m.in. sprzeciwem wobec wysokich kosztów zatrudnienia. Poza tym nikt też nie chce oddawać swoich pieniędzy komuś, kto nie dorzucił nawet złotówki do wypracowanego zysku. W oczach władzy szara strefa jest niepokornym szkodnikiem i jako
taka jest zwalczana, a także z polecenia
rządu piętnowana przez media i środki
masowego przekazu.
ciąg dalszy na str. 

Z

namy już tegorocznych laureatów III Edycji Konkursu Magister PAFERE na najlepszą
pracę magisterską z dziedziny ekonomii. Zwycięzcą konkursu został Piotr
Zapałowicz, absolwent Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, autor pracy magisterskiej: Porównanie
polityki gospodarczej rządów Augusto Pinocheta w Chile i Hugo Cháveza w Wenezueli.
Jury pod przewodnictwem prof. Witolda Kwaśnickiego zdecydowało się na
nagrodzenie trzech prac i przyznanie
czterech wyróżnień, w tym jednego specjalnego. – Mieliśmy w tym roku wyjątkowo trudne zadanie. Do konkursu zgłoszonych zostało kilkadziesiąt prac, z których większość to prace bardzo wartościowe. O trudności wyboru prac najlepszych świadczy długa i gorąca dyskusja
Jury – podkreśla prof. Kwaśnicki.
Zdaniem K. Zawitkowskiego z PAFERE, zwycięska praca jest kompletna, posiada wiele informacji oraz prowadzi do
wniosków, które są bliskie Fundacji PAFERE. Wykazuje wyższość wolnego ryn-

ku i wolności nad kolektywizmem. Pokazuje konkretne przykłady, które pozwalają wyciągnąć wnioski każdemu.
Nagrodą główną w konkursie jest wydanie zwycięskiej pracy w formie książki. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc
otrzymają ponadto zastawy książek
o tematyce ekonomicznej, a także nagrody finansowe (I miejsce –  tys., II miejsce – , tys., III miejsce –  zł), cztery
dodatkowo wyróżnione osoby otrzymają
zestawy książek.
W tym roku tematami przewodnimi były relacje etyki i ekonomii, przedsiębiorczość i zagrożenia płynące z polityki prowadzącej do zadłużania państwa.
W składzie jury, obok kadry naukowej,
reprezentowani byli także przedsiębiorcy. Prace oceniali: prof. Witold Kwaśnicki (ekonomista, Uniwersytet Wrocławski – przewodniczący jury); prof. Michał Wojciechowski (teolog, Uniwersytet
Warmińsko- Mazurski, przewodniczący
Rady Programowej PAFERE), dr Sebastian Musioł (ekonomista, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej – WSBiF), Krzysztof Zawitkowski
ciąg dalszy na str. 

Z życia Fundacji
Zeszyty edukacyjne

PAFERE udostępnia na swojej stronie
w formie zeszytów edukacyjnych tłumaczenia krótkich i prostych w zrozumieniu tekstów poruszających tematykę społeczno-ekonomiczną. Do tej pory
ukazały się cztery zeszyty edukacyjne:
. omas diLorenzo — Jak kapitalizm
zbudował Amerykę; . Samuel Gregg

— Deus Caritas Est — Społeczne nauczanie Benedykta XVI; . Warren C. Gibson
— Bezrobocie — istota problemu i jego rozwiązanie; . William Anderson — Siedem
błędów ekonomicznych. Wszystkie zeszyty są dostępne w formie PDF-ów na naszej stronie internetowej. Wkrótce będą
kolejne.

Klub Fundacji PAFERE

to cykliczne spotkania z ciekawymi postaciami życia publicznego oraz ekspertami z różnych dziedzin życia. Pierwszym gościem Klubu był p. Andrzej
Szczęśniak, ekspert branży paliwowej,
który przybliżył zebranym w lokalu słuchaczom zasady funkcjonowania światowego rynku ropy naowej i ich przełożenie na ceny paliw na stacjach benzynowych. Nagranie wykładu i dyskusji jest
dostępne na naszym kanale filmowym.
Więcej informacji na temat Klubu można
znaleźć na naszej stronie. Wkrótce kolejne spotkania z ciekawymi osobami.

PAFERE na Pch24.pl

Z końcem marca ruszył nowy portal internetowy: www.pch24.pl stworzony
przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Członkowie zespołu Fundacji PAFERE otrzymali od redakcji portalu propozycję współpracy przy tworzeniu działu gospodarczo-ekonomicznego pch24.pl
Przygotowywane przez nasz zespół
informacje, analizy dotyczą najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce i na świecie, pojawia się wiele newsów opracowywanych z serwisów zagranicznych. A wszystko to w krótkiej
i atrakcyjnej formule. Mamy nadzieję,
że dzięki współpracy będziemy mogli
z wolnorynkowym przesłaniem dotrzeć
do sporego grona nowych odbiorców.
Koordynatorem współpracy z pch24.pl
z ramienia fundacji został Tomasz Tokarski.
Wszystkich zapraszamy na portal
pch24.pl, który oprócz redagowanego
przez PAFERE działu, posiada wiele innych cennych wiadomości oraz tekstów
formacyjno-edukacyjnych.
IDEE Kwartalnik Fundacji PAFERE, ISSN: .
Całkowity koszt  egzemplarza biuletynu wynosi , .
Wydawca: Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego,
ul. Adama Mickiewicza /, - Warszawa
Redaguje zespół w składzie: Konrad Rajca, Paweł Sztąberek,
Paweł Toboła-Pertkiewicz, Piotr Toboła-Pertkiewicz
Kontakt: pafere@pafere.org; tel.: +    , +    ,
fax: +    
Skład: Maciej Harabasz
Druk: ARWIL s.c. tel.    
Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo
skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów.
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Polsko-Amerykańska
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Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE, będąca niezależną, pozarządową organizacją,
wzajmującą się problemami ekonomii, gospodarki, etyki i cywilizacji, została założona przez
Jana Michała Małka w  roku
i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem . Wcześniej
fundacja działała jako oddział
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RE Pro Publico Bono, założonej
w  r.
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Z życia fundacji

Drugi Templeton dla PAFERE

W

listopadzie ub. roku Polsko-Amerykańska
Fundacja Edukacji i Rozwoju
Ekonomicznego po raz drugi została
wyróżniona prestiżową nagrodą Templeton Freedom Award, przyznawaną
niezależnym i pozarządowym organizacjom, które w swych działaniach
starają się promować wolnorynkowe
rozwiązania gospodarcze.
PAFERE konkurowała ze  innymi zgłoszeniami z  krajów, laureatów zaś było
. Nagrodę przyznano Fundacji w kategorii „Etyka i wartości”, za zorganizowanie i prowadzenie (ponieważ projekt jest

Laureaci 2011

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 prezesa 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 chcemy przekazać polskiemu
społeczeństwu.
Gala wręczenia Nagród tradycyjnie
odbyła się podczas dorocznego Atlas Freedom Dinner w Nowym Jorku,  listopada  roku. Wziął w niej udział między
innymi założyciel i honorowy prezes Fundacji PAFERE, Jan Michał Małek.
Nosząca nazwisko Sir Johna Templetona, nieżyjącego już biznesmena i filantropa Nagroda, ustanowiona została w roku
 celem corocznego uhonorowywania
niezależnych i pozarządowych organizacji, które w swych działaniach starają się
przybliżać i wyjaśniać ludziom sens i znaczenie wolności oraz promować wolnorynkowe rozwiązania gospodarcze. Przyznawana jest w kilkunastu kategoriach,
takich jak „Wolnorynkowa odpowiedź na
ubóstwo”, „Public relations”, „Etyka i wartości” czy „Aktywność studencka”, a jej
wartość finansowa wynosi  tysięcy dolarów. Każda kategoria obejmuje dwóch 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, która podkreśla, że łączna
pula wręczonych do tej pory nagród przekroczyła już półtora miliona dolarów.
Piotr Toboła-Pertkiewicz
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Konukrs

Magister PAFERE
Ciąg dalszy ze str. 
(przedsiębiorca i inwestor z Kalifornii,
Przewodniczący Rady Fundacji PAFERE)
i Andrzej Barański (przedsiębiorca, właściciel firmy Herbewo International).
Wśród patronów konkursu znalazło
się Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
a także portale ekonomiczne Bankier.pl
i PIT.pl, serwis Fronda.pl, miesięcznik
„Stosunki Międzynarodowe”, portal studencki Dlastudenta.pl, oraz portal rozwoju kariery zawodowej Kariera.com.pl.
Sponsorem konkursu była krakowska
firma Herbewo International (www.herbewo.krakow.pl), której głównym obszarem działalności jest zarządzanie nieruchomościami. – Ta nagroda to wyraz
wdzięczności za zmianę mojego myślenia

o absolwentach – mówi fundator nagrody, p. Andrzej Barański – Byłem bardzo
krytyczny do większości znanych mi prac
i uczonych z dziedziny ekonomii, zmieniłem zdanie po przeczytaniu prac Magistra PAFERE – dodaje. Dzięki naszemu
sponsorowi, laureaci konkursu otrzymają możliwość udziału w Acton University, międzynarodowym kursie ekonomii,
organizowanym przez Instytut Actona,
amerykański wolnorynkowy think-tank,
wspierający obecność wartości etycznych
w myśleniu o gospodarce i działalności
ekonomicznej. Konferencja odbędzie się
w dniach 12-15 czerwca w Stanach Zjednoczonych (www.university.acton.org).
Laureaci, oprócz pokrycia wszystkich
kosztów udziału w konferencji, otrzymają

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
4

Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego / wiosna 2012

znaczące dofinansowania kosztów przelotu do Stanów Zjednoczonych.
Konkurs Magister PAFERE odbywa się
co dwa lata, I jego edycja konkursu zakończyła się w 2008 roku. Celem konkursu jest zachęcanie studentów do podejmowania w ich pracach magisterskich tematyki społeczno-ekonomicznej oraz dostrzegania pozytywnej roli wolnorynkowych rozwiązań gospodarczych i znaczenia wartości etycznych w ekonomii.
Wszystkim laureatom i wyróżnionym
w tegorocznej edycji konkursu gratulujemy odniesionego sukcesu i życzymy kolejnych, zarówno w karierze naukowej,
jak i zawodowej!
Konrad Rajca

Temat numeru
Karol Gajewy

W obronie szarej strefy
Ciąg dalszy ze str. 
Ktoś, kto kiedykolwiek prowadził
działalność gospodarczą doskonale wie
dlaczego szara strefa na przekór rządowym regulacjom jest tak popularna
i systematycznie się rozrasta. Dla wielu ludzi ucieczka w szarą strefę zdaje się być jedynym rozwiązaniem, dzięki któremu mogą przetrwać i funkcjonować na przyzwoitym poziomie standardu życia. Większość drobnych handlarzy
nie odprowadza podatku, ponieważ gdyby opodatkować ich działalność, okazałaby się ona kompletnie dla nich niedochodowa, musieliby więc swoje, w trudzie
zarobione pieniądze oddać reżimowi.
Przedsiębiorcy również nie chcą ponosić tak wysokich kosztów zatrudnienia,
uciekając w szarą strefę. Przy świadczeniu wynagrodzeń gotowi są zaspokoić
pracownika, a tym samym swój portfel pozostawić bez uszczerbku. Za ten
fakt notorycznie obrywa się przedsiębiorcom, których określa się mianem
krwiożerczych kapitalistów, którzy nie
bacząc na prawa pracownicze, chcą jak
najmniejszym kosztem dorobić się fortun.
O czym mówi Krzywa Laffera?
Prawdy trzeba szukać jednak nieco głębiej, winę za to ponosi nadopiekuńcze
państwo, którego regulacje w żaden sposób nie wspierają przedsiębiorczości. To
państwo jest winne wysokich podatków,
to państwo sprawia, że przeciętny Kowalski nie decyduje się na założenie działalności gospodarczej i zmuszony jest porzucić swoje marzenia czy pomysły. Brak
dialogu pomiędzy państwem a podmiotami prywatnymi wynika po prostu
z niezrozumienia przez państwo sytuacji drobnych ciułaczy. Malejące w ten
sposób wpływy do budżetu zdają się
obrazować to o czym mówi nam zjawisko tzw. Krzywej Laffera. Ukrywanie działalności gospodarczej lub dochodów z jej tytułu stało się już powszechnie obowiązującą normą. Obniżenie stopy opodatkowania może
zwiększyć wpływy do budżetu, co empirycznie udowodnił ekonomista Arthur
Laffer, doradca prezydenta Reagana. Państwo nie bardzo jednak chce korzystać

z dorobku nauk ekonomicznych, zwłaszcza tych wolnorynkowych, które widzą
problem interwencjonizmu państwowego. W ten sposób reżim będzie zwalczał
szarą strefę, będzie chciał stosować sankcje i kary dla osób uprawiających ten haniebny w świetle państwowej ekonomii
czyn. Mimo różnego rodzaju spektakularnych działań i przeprowadzanych akcji urzędów skarbowych i innych pomagierów reżimu, szara strefa ma się całkiem dobrze, jej wielkość w miliardach
złotych sukcesywnie rośnie, co można
zaobserwować na poniższym wykresie:

źródło: GUS

Rządzący nie wyciągają wniosków,
być może nawet nie chcą. Doskonale zdają sobie sprawę, że nie pójdą na
ugodę z przedsiębiorcami, państwo po
prostu chce mieć nad wszystkim kontrolę i nie ma mowy o konsensusie.
Tam, gdzie państwo mocno ingeruje w gospodarkę, tam szara strefa jest
dość dobrze zorganizowana, a jej dochody relatywnie wysokie. Udział szarej strefy w PKB również jest znaczny, jak widać poniżej Polska nie odbiega od innych państw, niewiele brakuje nam do Korei Południowej.

źródło: GUS

Problem leży więc po stronie nadopiekuńczego państwa, tam gdzie przedsiębiorcom nie opłaca się uciekać w sza-

rą strefę, tam jej udział w PKB jest zdecydowanie mniejszy, czego ciekawym
przykładem są Stany Zjednoczone. Najwyraźniej w kraju Wuja Sama opłaca
się działać legalnie i odprowadzać podatki z tytułu działalności gospodarczej.
Od 2012 r. GUS będzie wliczał do
oficjalnego PKB wartość rynku z szarej strefy, chodzi rzecz jasna o prostytucję, narkotyki i przemyt. Tego typu zalecenie Eurostat zastosował do wszystkich
państw Wspólnoty Europejskiej. Na naszym rodzimym podwórku zjawisko szarej strefy kojarzy się raczej z dworcowym handlarzem starych książek czy
pucybutem. I dobrze, działalność takich
podmiotów jest pożądana, aby jednak
zapewniała należyty dochód i satysfakcję dla osób ją wykonujących musi niestety pozostawać w szarej strefie, nie
dlatego, że tak chce, ale dlatego, że w
ten sposób jest w stanie przeżyć. W innym przypadku działalność handlarza
starymi książkami można by przyrównać do działalności charytatywnej, gdyby opodatkować mu osiągany dochód
pewnie niewiele by mu zostało. Skoro są
klienci, którzy korzystają, to i firma prosperuje. Po cóż więc państwu mieszać się
do tego?
Czarna kontra szara strefa
W świetle wolnego rynku szara strefa nie
jest żadną szarą strefą, to najzwyczajniejsza w świecie działalność rynkowa oparta na pomnażaniu zysku bez dzielenia się
z arbitrem, który do szczęścia jest kompletnie nikomu niepotrzebny. W takim
przypadku szarej strefy trzeba bronić,
nigdy nie wiadomo kiedy sami będziemy zmuszeni do ucieczki w ten rejon
naszej aktywności zawodowej. I jeszcze jedna ważna rzecz – grey market nie
ma nic wspólnego z tzw. czarną strefą,
co usilnie próbują różnego rodzaju państwowi propagandyści narzucić opinii
publicznej. Szafowanie słowami i definicjami stało się już normą w dzisiejszym medialnym świecie. Nie dajmy się
jednak zwariować. Dopóki istnieje grey
market wielu ludzi jest w stanie żyć na
przyzwoitym i satysfakcjonującym poziomie, co z kolei bardzo złości agresywnego i nieustępliwego Lewiatana.
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Książka

Mentalność antykapitalistyczna

P

rezentujemy czytelnikom „IDEI”
fragment książki Ludwiga von
Misesa pt. Mentalność antykapitalistyczna.
4. Urazy zawiedzionej ambicji
Postarajmy się zrozumieć teraz, dlaczego
ludzie czują odrazę do kapitalizmu.
W społeczeństwie opartym na zasadach stanowych, człowiek może przypisać
swój niepomyślny los warunkom, na które
nie ma wpływu. Jest niewolnikiem, ponieważ wyższe siły, które określają wszystko
co się dzieje, wyznaczyły mu jego miejsce.
Cokolwiek by nie czynił, i tak nie będzie to
miało najmniejszego wpływu na jego pozycję i nie ma powodu, aby miał się wstydzić swojej nędzy. Żona nie może go za to
winić. Jeśliby bowiem rzekła: „Gdybyś był
księciem, ja byłabym księżniczką”, on odpowiedziałby: „Gdybym się urodził synem
księcia, to bym się z tobą nie ożenił – córką sługi – lecz z córką innego księcia; a to,
że nie jesteś księżniczką, to jest wyłącznie
twoja wina; dlaczego nie wybrałaś sobie
innych rodziców?”.
W kapitalizmie sprawy mają się zupełnie inaczej. W tym wypadku pozycja życiowa każdego zależy od jego własnego działania. Człowiek, którego ambicje nie zostały w pełni zaspokojone, doskonale wie, że zaprzepaścił okazję, że był
poddany próbie, w której został pokonany
przez innego. Gdy żona strofuje go: „Dlaczego zarabiasz tylko dwieście dolarów tygodniowo? Gdybyś był tak mądry jak twój
przyjaciel Paweł, byłbyś teraz szefem, a ja
bym miała lepsze życie”, staje się świadom
swej niższości i czuje się upokorzony.
Często powtarzane frazesy na temat
surowości kapitalizmu wynikają z faktu,
że traktuje on każdego człowieka w zależności od jego wkładu w dobrobyt innych.
Władanie zasady – „Każdemu według jego
zasług” nie pozwala na żadne tłumaczenie się co do powodów osobistych niedociągnięć. Każdy wie, że wielu z tych, którym zazdrości, zawdzięcza wszystko samym sobie, i że startowali z tego samego
punktu co on. Co gorsza, zdaje sobie sprawę, że wszyscy inni ludzie wiedzą to także. Czyta w oczach żony i dzieci cichy wyrzut: „Dlaczego nie byłeś mądrzejszy?”. On
wie jak ludzie podziwiają tych, którym poszczęściło się lepiej od niego, i jak patrzą
z lekceważeniem i politowaniem na jego
niepowodzenia.
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W kapitalizmie każdy otrzymuje moż- się nienawiść i wrogość przeciwko wszystliwość zdobycia wysokiej pozycji, lecz kim, którzy ich zdystansowali¹.
osiągnąć ją mogą tylko niektórzy i to właCechą rynkowego systemu kapitaliśnie czyni ludzi nieszczęśliwymi. Pojedyn- stycznego jest takie społeczeństwo, w któczy sukces jest zawsze tylko cząstką tego, rym sukces lub niepowodzenie człowieka
do czego zdobycia popycha go ambicja. są określone jego zasługami i osiągnięciaCzęsto spotyka ludzi, którzy osiągnęli to, co jemu
się nie udało. Są ludzie,
którzy prześcignęli go i w
stosunku do których żywi
w swej podświadomości
kompleks niższości. Taka
jest postawa włóczęgi
w stosunku do człowieka posiadającego stałą pracę, robotnika niew y k w a l i f i ko w a n e go
w stosunku do kierownika,
wykonawcy
To nie kapitalizm zawodzi, lecz ludzie i rządy, którzy psują rynek ingerując w niego.
w stosunku do zleceniodawcy, wicedyrektora w stosunku do dy- mi. Cokolwiek można myśleć o uprzedzerektora przedsiębiorstwa, człowieka, który niu Mösera w stosunku do zasady zasług,
posiada trzysta tysięcy dolarów w stosun- należy przyznać, że miał rację w opisie
ku do milionera, itd. Dobre samopoczucie i jednej z jego konsekwencji psychologiczrównowaga wewnętrzna zostają zachwia- nych. Miał wgląd w psychikę tych, którzy
ne na widok tych, którzy dali dowód więk- poddani zostali próbie i jej nie wytrzymali.
szych zdolności i przedsiębiorczości. KażCzłowiek dotknięty niepowodzeniem
dy jest świadom własnego niepowodzenia szuka kozła ofiarnego, by poprawić swoje
i swej własnej niedoskonałości.
samopoczucie i odzyskać wiarę we własne
Pierwszym z długiego szeregu nie- możliwości. Próbuje więc wytłumaczyć somieckich autorów, którzy radykalnie od- bie, że to nie on ponosi winę za klęskę. Nie
rzucali „zachodnie” idee Oświecenia i spo- jest przecież mniej zdolny, wydajny i prałecznej filozofii racjonalizmu, utylitary- cowity od tych, którzy z nim wygrali. Niezmu i leseferyzmu oraz kierunki propa- stety ten niegodziwy porządek społeczny
gowane przez te szkoły myślenia, był Ju- nie wynagradza najbardziej zasłużonych
stus Möser. Jedną z nowych zasad, która ludzi; koronuje natomiast nieuczciwych,
wywołała oburzenie Mösera, było żądanie, łajdaków, oszustów, wyzyskiwaczy, ludzi
by awansowanie oficerów armii i urzędni- bezwzględnych i bez skrupułów. To jego
ków opierało się na osobistych zasługach prawość spowodowała niepowodzenie.
i umiejętnościach, a nie na ich pocho- Był on zbyt uczciwy by stosować podłe
dzeniu i szlacheckich powiązaniach, lub chwyty, dzięki którym rywalom powiodło
na wieku i czasie trwania służby. Życie się w osiągnięciu wyższej pozycji. W kapiw społeczeństwie, w którym sukces za- talizmie człowiek jest zmuszany do wyboleżałby wyłącznie od osobistych zasług, ru między prawością i biedą z jednej strotwierdził Möser, byłoby nie do zniesie- ny, a złem i bogactwem z drugiej. On sam,
nia. Ludzką naturą jest, że każdy jest skory Bogu dzięki, wybrał pierwsze rozwiązanie,
do przeceniania swych własnych wartości odrzucając tym samym drugie.
i zasług. Jeżeli pozycja człowieka jest uwaTo poszukiwanie kozła ofiarnego jest
runkowana przez czynniki inne niż jego postawą ludzi żyjących w ustroju spowrodzona doskonałość, to ci, którzy pozo- łecznym, który traktuje każdego według
staną na dole drabiny społecznej, są w sta- jego wkładu w dobrobyt innych i gdzie
nie się z tym zgadzać i, znając swoją war- każdy jest z tego powodu „kowalem włatość, wciąż zachowywać swoją godność snego losu”. W takim społeczeństwie każi szacunek dla siebie. Ale jest inaczej jeśli dy człowiek, którego ambicje nie zostatylko zasługa ma mieć znaczenie decydu- ły całkowicie zaspokojone, może czuć
jące. Wtedy ci, którym się nie powiodło, się dotknięty losem tych, którym powioczują się urażeni i upokorzeni. Stąd rodzi dło się lepiej. Głupiec ujawnia te uczucia
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Książka
w oszczerstwach i zniesławieniu, mądrzejszy nie traci czasu na osobiste szkalowanie. Przekształca swoją nienawiść w filozofię antykapitalizmu, aby zagłuszyć cichy
wewnętrzny głos, który mówi, że doznane porażki są jego własną winą. Jego fanatyzm w popieraniu krytyki kapitalizmu
jest w rzeczywistości spowodowany tym,
że zwalcza własną świadomość fałszywości tej krytyki.
Cierpienia sfrustrowanej ambicji są
charakterystyczne dla ludzi żyjących
w społeczeństwie, w którym istnieje równość wobec prawa. Nie są one spowodowane tą równością, ale faktem, że w takim społeczeństwie nierówność ludzi pod
względem zdolności intelektualnych, siły
woli i zdolności realizatorskich staje się
widoczna. Przepaść między tym, czym
ktoś jest i co osiąga, a tym co myśli o swoich zdolnościach i osiągnięciach, jest ujawniana bezlitośnie. Marzenia o „sprawiedliwym świecie”, który by traktował człowieka według jego „prawdziwej wartości” są
ucieczką tych wszystkich, którzy są dotknięci brakiem znajomości siebie.
5. Urazy inteligentów
Przeciętny człowiek z reguły nie ma okazji
do przestawania z ludźmi, którym powiodło się lepiej niż jemu samemu. Obraca się
w kręgu innych zwyczajnych ludzi. Prawie nigdy nie spotyka się na gruncie towarzyskim ze swoim szefem i nie dowie się
z bezpośrednich kontaktów, czym różni się
od niego wielki przedsiębiorca lub naczelny dyrektor. Swoją zazdrość i urazy spowodowane powyższym często zwraca on
nie przeciwko określonemu człowiekowi,
ale przeciwko niewyraźnym pojęciom takim jak „dyrekcja”, „kapitał” i „giełda”. Nie
sposób z tą samą siłą nienawidzić pojęć, co
spotykanego co dzień człowieka.
Inaczej jest z tymi, którym szczególne
warunki zatrudnienia lub związki rodzinne dają okazję do osobistych kontaktów
z ludźmi zajmującymi wyższą pozycję.
Niechęć do odległych pojęć zamienia się w
nienawiść do konkretnych osób, a uczucia
frustracji i zawiedzionej ambicji stają sie
szczególnie silne. Ludzie tacy nie cierpią
kapitalizmu, ponieważ przydzielił on innemu człowiekowi pozycję, którą sami chcieliby zajmować.
Tak jest na przykład z tymi, których
ogólnie nazywa się inteligentami. Weźmy
np. lekarzy. Codzienna rutyna i doświadczenie czynią każdego doktora świadomym faktu, że istnieje hierarchia określona zasługami i osiągnięciami każdego pra-

cownika medycyny. Ci, którzy dziś są wybitniejsi od lekarza, zmuszonego do naśladowania ich metody w celu utrzymania się
w zawodzie, byli kiedyś kolegami na akademii medycznej, później pracowali, tak
jak i on, jako interniści. Teraz spotyka ich
zarówno przy łóżku pacjenta jak i na zebraniach stowarzyszenia lekarzy. Niektórzy z nich są jego osobistymi przyjaciółmi lub krewnymi; wszyscy oni odnoszą
się do niego z uprzejmością i nazywają go
swoim drogim kolegą. Ale niektórzy cieszą
się większym niż on uznaniem, co wyraża
się wyższymi dochodami. Zaszli dalej niż
on i teraz należą do innej klasy ludzi. Gdy
przyrównuje się do nich, czuje się poniżony. Ale musi uważać na siebie, ażeby swojej złości i zazdrości nikomu nie ujawniać.
Nawet najlżejszy ślad takich uczuć mógłby zostać zauważony, bardzo źle oceniony i mógłby go zdeprecjonować w oczach
innych. Musi przełknąć swoje upokorzenie i odwrócić gniew w innym kierunku.
Oskarża więc ustrój ekonomiczny i system kapitalistyczny, który uważa za szkodliwy. Gdyby nie ten nieuczciwy system,
jego zdolności, praca, jego zapał i osiągnięcia, przyniosłyby mu uznanie i wysokie
dochody.
Podobny mechanizm zaobserwować
można w przypadku prawników i nauczycieli, artystów, aktorów i dziennikarzy, architektów, pracowników naukowych i inżynierów. Oni także odczuwają frustrację, ponieważ przygnębia ich powodzenie
swoich bardziej zdolnych kolegów, swoich
dawnych szkolnych towarzyszy i przyjaciół. Urazy te pogłębiane są właśnie przez
zasady etyki i postępowania zawodowego,
które zarzucają zasłonę koleżeństwa i solidarności zawodowej na realia współzawodnictwa.
Niechęć inteligencji i inteligentów
do kapitalizmu bierze się więc stąd, że
w ich umyśle system ten utożsamiany jest
z określonymi ludźmi, których czynią odpowiedzialnymi za własne klęski, mając
im za złe ich sukcesy. Nienawiść inteligenta do kapitalizmu jest tylko maską ich zawiści żywionej wobec kolegów, którym się
lepiej powiodło.

Ludwig von Mises - Mentalność aktykapitalistyczna, Warszawa 2012, Fundacja PAFERE.
¹ Justus Möser, No Promotion According
to Merit [w:] Samtliche Werke, Berlin
1942, tom II, s. 187-191.

wydanie z roku 

wydanie z roku 

Ludwig von Mises - Mentalność aktykapitalistyczna,
Warszawa 2012, Fundacja PAFERE.

Mentalność aktykapitalistyczna ukazała się po raz pierwszy w  roku w języku angielskim. W  roku książka została przetłumaczona przez Jana Michała Małka, wydana w Wilnie, i w całości rozdana przez tłumacza. W  roku
ukazało się jej ponowne wydanie w Wilnie. W 1996 roku kolejne wydanie, tym razem w twardej oprawie, ukazało się nakładem krakowskiego wydawnictwa Arcana. Książka doczekała się kilku wznowień.
Z okazji -lecia Fundacji PAFERE postanowiliśmy ponownie udostępnić polskim czytelnikom tę niezwykle przenikliwą analizę postaw antykapitalistycznych,
tym bardziej, że uprzedzenia wobec kapitalizmu nie ustają. Jak napisał we wstępie
do najnowszego wydania Jan Michał Małek: „Mamy nadzieję, że lektura tej książki przyczyni się do znajdowania prawdy
w dziedzinie ekonomii przez tych, którzy
do prawdy dążą i do dzielenia się nią z innymi, z pożytkiem dla wszystkich”.
Już wkrótce nakładem Fundacji PAFERE wznowione zostaną kolejne prace Ludwiga von Misesa: Planowany chaos oraz
Biurokracja.
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Fotoreportaż

Pafere Liberty Weekend 2011
Trzeci zjazd PAFERE LIBERTY WEEKEND odbył się w październiku  roku w hotelu Niezły Młyn w Czeszowie (woj. dolnośląskie). Niemal stu uczestników przez dwa dni gorąco dyskutowało na różne tematy związane z wolnością gospodarczą i patologiami,
jakie wypływają z ingerencji państwa w gospodarkę. Oprócz wykładów i dyskusji odbył się tradycyjny bankiet oraz pokazy filmowe.
Całość imprezy uświetniło wspaniałe miejsce — hotel Niezły Młyn ze swoimi atrakcjami oraz miłą obsługą. Kto nie mógł być z nami
w  roku, tego zapraszamy w tym roku na kolejny zjazd. Tym razem do centrum Polski, czyli do Łodzi.

Pan Jan. M. Małek, Założyciel i Fundator Fundacji PAFERE.

Panowie Bogdan Dąbrowski, Jan Kubań oraz prof. Henryk Krzyżanowski dyskutują w przerwie między wykładami.

„Niezły młyn”, własność p. Ludkowskiego, w połowie swej
okazałości, ale i tak niezły.

Ciekawe wykłady owocowały sporą liczbą pytań, zadawanych prelegentom.

Prof. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski) przedstawił
znakomitą analizę obecnego, jak się okazało, złodziejskiego
systemu bankowego panującego na świecie.
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Zdecydowanie najgorętsza część PLW, czyli debata na temat kryzysu. Od lewej: prof. Victor Claar (Henderson State University),
Piotr Wojda (Mennica Wrocławska) oraz Bogdan Dąbrowski (Biznes TV).
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Nasz keynote speaker ubiegłorocznej edycji PLW, prof. Victor Claar, autor książki o „sprawiedliwym” handlu.

Restauracja w „Niezłym młynie” w starym, dobrym stylu.

Przemówienie p. Małka przed uroczystym toastem i bankietem.

Panel dyskusyjny o kondycji polskiej przedsiębiorczości
z udziałem W. Kubania, A. Barańskiego i J. Małka.

Państwo Ewelina i Kamil Churzępowie z najmłodszą uczestniczką konferencji, kilkumiesięczną córką.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji PAFERE LIBERTY WEEKEND w hallu głównym hotelu Niezły Młyn.
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Edukacja
Warren C. Gibson

Komu potrzebny jest PKB?

W

iele uwagi przywiązuje się
w dzisiejszych czasach do
Produktu Krajowego Brutto (PKB). Jest on przedmiotem oceny
blogerów, gadających głów, być może
twojego lokalnego fryzjera. Chociaż
większość zgadza się, że wyższy PKB
jest lepszy od niższego, to istnieją pewne wątpliwości — niektóre bardziej,
a niektóre mniej znane. Część teoretyków, jak np. austriacki ekonomista Oskar Morgenstern, uważa tę
koncepcję za beznadziejną. Nazwał
on PNB (poprzednika PKB) „maksymalnie prymitywnym i absolutnie
bezużytecznym”. Ubolewając nad pomysłem, że wszelką działalność gospodarczą narodu można ująć jedną liczbą, powiedział że „bardzo mało
osób, a nawet niewielu ekonomistów,
czy też, powinienem z żalem powiedzieć, zwłaszcza ekonomistów, posiada właściwą znajomość i zrozumienie
ogromnej złożoności systemu gospodarczego”.
Zanim przejdziemy dalej, zajmijmy się
jeszcze oficjalną definicją. PKB to wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym kraju
w danym roku. Federalne Biuro Analiz
Ekonomicznych oblicza tę wartość i publikuje ją kwartalnie. Wysokość PKB służy
za podstawę oceny innych rzeczy, takich
jak dług publiczny, który w Stanach Zjednoczonych wynosi obecnie około  procent rocznego PKB. Wskaźniki wzrostu
PKB są ściśle monitorowane. Są to wskaźniki po uwzględnieniu inflacji, wyrównywane sezonowo oraz w ujęciu rocznym,
które mają nam oczywiście powiedzieć,
w jakim stanie jest gospodarka.
Simon Kuznets zdobył uznanie za
pierwszą poważną próbę obliczenia dochodu narodowego, publikując swoją
pierwszą pracę na ten temat w  r. Podążając jego śladami, szacunki PKB i inne
„rachunki dochodu narodowego” stały się
kluczowym obszarem działania ekonomistów. Eksplozja gospodarczych i finansowych wiadomości ostatnich lat sprawiła,
że PKB znalazło się w centrum uwagi.
Jeśli wysoki wzrost PKB jest dobry, to
niski jest zły, a ujemny jeszcze gorszy. Recesję nieformalnie określa się jako spadek
10

„Jestże to więc tak, Boże mój, że mierzę, a nie wiem, co mierzę”.— św. Augustyn
realnego PKB przed dwa kolejne kwartały.
W  i  r. mieliśmy cztery kwartały spadków, a najgorszy moment to ujemne , procent w ujęciu rocznym w pierwszym kwartale  r. W trzecim kwartale
nastąpił wzrost o , procent, a skorygowana wartość w czwartym kwartale wyniosła , procent, sugerując zakończenie
recesji. Jednak, co często przedstawiano,
większość wzrostu z trzeciego kwartału
wynikała z programu Cash for Clunkers
(kasa za wraki), którym powszechnie pogardzano za jego marnotrawstwo. Wzrost
z czwartego kwartału został wzmocniony
przez uzupełnienia zapasów.
Robert Kennedy, w swoim przemówieniu w  r., tak powiedział na temat
PKB: „Produkt Krajowy Bruo nie bierze
pod uwagę zdrowia naszych dzieci, jakości ich edukacji czy przyjemności z ich zabawy. Nie uwzględnia piękna naszej poezji czy trwałości naszych małżeństw, inteligencji w naszej debacie publicznej czy
uczciwości urzędników państwowych.
Nie mierzy naszego rozumu, naszej odwagi, naszej wiedzy czy umiejętności, naszego współczucia ani przywiązania do
naszego kraju. Mówiąc krótko — mierzy
wszystko, za wyjątkiem tego, co czyni życie wartościowym”.
Kennedy miał rację, nawet jeśli ją wyolbrzymił. PKB rzeczywiście nie obejmuje produkcji na własny użytek, usług charytatywnych, barterowej wymiany towarów i nielegalnej produkcji. Jeżeli matka
zostaje w domu, by opiekować się dziećmi, to jej usługi się nie liczą. Jeśli natomiast podejmuje pracę, to liczy się zarówno to, co wytwarza, jak i usługi opiekunki, którą wynajmuje. Produkcja marihuany — dobra, które ceni wiele osób — nie
liczy się w Stanach Zjednoczonych, ale
liczy się w Kanadzie. Ekonomista Peter
Bauer zwykł mawiać, że narodziny krowy
zwiększają PKB per capita, natomiast narodziny dziecka zmniejszają go.
Kolejne problemy pojawiają się, kiedy spoglądamy na kształtowanie się PKB
w czasie. Jednym z nich jest inflacja, którą można rozliczyć przy użyciu wskaźnika
cen, który koryguje dane — choć wskaźniki cen same są problematyczne. Wskaźniki cen są zniekształcone przez ukazywanie się nowych dóbr i usług oraz poprawę
jakości. Przykładowo, za nasze pieniądze
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dostaniemy dziś dużo więcej komputerów
osobistych niż jeszcze pięć lat temu. Statystycy używają zaawansowanych technik
nazywanych „korektami hedonistycznymi” po to, by spróbować skorygować ten
rozwój, ale żadna z nich nie może w pełni
przezwyciężyć naturalnej subiektywności
takich rzeczy, jak jakość.
Przesadne korekty jakości komputerów mogły wprowadzić byłego prezesa
FED-u, Alana Greenspana, w wyolbrzymione przekonanie o wzrostach wydajności podczas jego kadencji. W rzeczywistości BEA w  r. po cichu obniżyła korekty hedonistyczne dla komputerów.
Porównania PKB na osobę między poszczególnymi krajami stwarzają różnego
rodzaju problemy. Czy, na przykład, nawet w Gwinei-Bissau, ktoś może naprawdę żyć za  dolarów rocznie (PKB per capita podane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy)? Ludzie w tym zubożałym zachodnioafrykańskim kraju są o wiele bardziej skłonni do uprawiania własnej
żywności i handlu wymiennego między
sobą, a ponieważ nie angażują w to pieniędzy, to taka produkcja nie jest wliczana
do PKB. Gdyby można ją było wliczyć, to
liczba  dolarów — około , dolara na
dzień — byłaby prawdopodobnie znacznie
większa, choć wciąż daleka od poziomu
w Stanach Zjednoczonych. Innym problemem jest to, że kursy walut, których trzeba użyć przy przekształcaniu gwinejskiego PKB z franków CFA na amerykańskie
dolary, mogą być nierealistyczne.
Wydatki rządowe wilcza się do PKB.
Problem z nimi polega na tym, że, ponieważ nie są to rynkowe transakcje, ich
wkład w ogólny dobrobyt jest wątpliwy.
Tak więc PKB wzrósł podczas  wojny
światowej ze względu na produkcję materiałów wojennych. Ta produkcja nie przyniosła obywatelom bezpośredniej korzyści, chociaż można twierdzić, że zapewniła przyszły dobrobyt, przyczyniając się do
wygrania wojny. Jednak, ponieważ wysokość PKB podczas wojny wzrosła, niemal
każdy uważa, że wojna zakończyła Wielki Kryzys. Robert Higgs pokazał w swojej
książce Depression, War, and Cold War, że
w rzeczywistości, wojna przyniosła niedobory, kontrole, reglamentację, zakazy, zawieszanie i ograniczanie zamówień
oraz niekończącą się propagandę — trud-
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ności ciężkie do oszacowania, niemniej
jednak prawdziwe. Prawdziwe ożywienie
przyszło dopiero po wojnie, kiedy kontrolowanie gospodarki znacznie się osłabiło.
Zastrzeżenia co do PKB pochodzą
właściwie od samego Kuznetsa. Powiedział on kiedyś: „Dobrobyt narodu trudno
byłoby wywnioskować z miernika dochodu narodowego”. I choć właśnie to ludzie
próbują robić, wzmaga się opozycja. Rośnie ona jeszcze mocniej, od kiedy zaczął
się kryzys gospodarczy.
Szczęście Narodowe Brutto?
Dostrzegając wady PKB, wielu mądrych
ludzi stara się wymyślić lepsze miary
ludzkiego dobrobytu. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
stoi na czele tych wysiłków. Próbuje ona
opracować mierniki, które wykraczają
poza PKB, obejmując zdrowie, wiedzę,
sztukę i wypoczynek, relacje międzyludzkie oraz inne dobre rzeczy. OECD poświęca temu projektowi dużo wysiłku, organizując konferencje międzynarodowe i wydając wiele publikacji. Interesującym byłoby zobaczyć, jak zamierzają przypisać
liczby niektórym z tych bardzo subiektywnych zjawisk, a do tego w sposób, który wytrzyma porównania w czasie i między granicami państw.
Niewielkie himalajskie Królestwo
Bhutanu próbowało przez pewien czas
zdefiniować i zastosować „szczęście naro-

dowe bruo”. „W naszym narodowym procesie rozwoju szczęście jest ważniejsze od
koniunktury gospodarczej” zadeklarował
w  r. król. W tym celu zwiększono
biurokrację i wdrożono plany pięcioletnie. Ale nie jest to oczywiste, że próby
przeszczepienia formy socjalistycznego
planowania do buddyjskiej tradycji Bhutanu rzeczywiście wywołują uśmiech na
twarzach zwykłych ludzi w tym kraju.
Władze znalazły jeden sposób na zwiększenie przeciętnego szczęścia narodowego: po prostu wyrzucili tysiące nieszczęśliwych, etnicznych Nepalczyków, o których mówiło się, że nielegalnie przebywają w tym królestwie.
Konsumpcja stanowi około  procent PKB (na resztę składają się inwestycje, zakupy rządowe i eksport neo). Jak
się wydaje, przewaga konsumpcji zrodziła dziwaczny pogląd, że, jeśli tylko moglibyśmy zwiększyć wydatki konsumpcyjne, to wzrosłoby PKB i wszystko byłoby
w porządku. Stąd takie sztuczki, jak czeki na  dolarów, które Bush wysłał do
większości gospodarstw domowych. Ale
konsumpcja jest celem samym w sobie —
jest celem całej działalności gospodarczej,
a nie sposobem na zwiększanie PKB. Jeżeli ludzie uważają, że muszą więcej oszczędzać, będą musieli zrezygnować z części
bieżącej konsumpcji, a to może tymczasowo obniżyć PKB. Mądrze zainwestowane oszczędności zwiększają przyszłą konsumpcję. Ale ta przyszłość może nie na-

dejść zanim nastąpią kolejne wybory.
PKB stało się oceną pracy prezydenta.
W powszechnym przekonaniu jego zadaniem jest, by gospodarka się kręciła. Musimy wierzyć, że prezydent, prezes FED-u
i wszyscy ich specjalni doradcy, będą tak
kierować polityką fiskalną i monetarną, by
wszystko poszło dokładnie tak, jak trzeba.
Zapomnijmy o stagflacji z lat ., o której eksperci mówili, że nie może się zdarzyć. Nieważne, że bezrobocie utrzymuje
się na wysokim poziomie, mimo wszystkich tych wydatków „stymulacyjnych”.
Keynes znów jest żywy.
Może nadszedł już czas, by przestać
próbować naprawić lub zastąpić PKB,
a, zamiast tego, skupić się na ponadczasowych fundamentach ludzkiego dobrobytu. Ludwig von Mises powiedział: „Jest
tylko jeden sposób poprawy dobrobytu
materialnego człowieka, a mianowicie,
przyspieszenie wzrostu ilości zgromadzonego kapitału w stosunku do wzrostu liczby ludności”. Akumulacja kapitału wymaga oszczędności, oszczędności wymagają
zaufania, a zaufanie kwitnie wśród prawa
obiektywnego, niskich podatków i minimalnych regulacji.
Artykuł ukazał się w magazynie
„e Freeman” wydawanym przez
Foundation for Economic Education
(www.fee.org) – wydanie z maja  r.
Tłumaczył: Grzegorz Jaeger
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Jak rząd zniekształca rynek pracy

O’Driscoll opiera swój wpis na raporcie „e Wall Street Journal”, który odnosi się do „wyników badań wskazujących,
że  procent producentów odnotowało
umiarkowany lub znaczny ubytek wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych (…) Płace wykwalifikowanych
pracowników rosną, w niektórych przypadkach w dwucyfrowym tempie”.
Autor zauważył, że: „Chybione inwestycje na rynku pracy są odpowiednikiem błędnych inwestycji w dobra kapitałowe. Szkolnictwo wyższe jest bańką,
a uczelnie wypuszczają absolwentów
z wykształceniem, które nie ma zastosowania w miejscu pracy. Pożyczki studenckie na uzyskanie takiego wykształcenia są równie błędną inwestycją, co
kredyty budowlane na budowę domów
w Las Vegas”.
Jego wniosek z tak prowadzonej polityki brzmi: „Nie istnieje mechanizm,
dzięki któremu obniżanie stóp procentowych („bodziec monetarny”) lub wydawanie pieniędzy na pracowników publicznych („bodziec fiskalny”) mogłoby
uzdrowić sytuację. Niedopasowanie siły
roboczej jest przejawem braku koordynacji (…) Jest problemem mikroekonomicznym”.
Obserwacje O’Driscolla podkreślają
mocny kontrast teoretyczny pomiędzy
dzisiejszymi keynesistami i hayekowcami w ich podejściu do „makro” problemów, pomimo ostatnich stwierdzeń m.in.
Paula Krugmana, że wkład Hayeka w tę
dziedzinę był znikomy.
Dzisiejsze problemy gospodarcze nie
wynikają przede wszystkim z niedoboru zagregowanych wydatków, ale raczej
ze słabej synchronizacji między milionami pojedynczych czynników produkcji
12

fot. Paweł Toboła-Pertkiewicz

W

niedawnym wpisie na blogu inkMarkets, dziennikarz miesięcznika „e Freeman”, Gerald P. O’Driscoll, przytoczył jako przykład niedopasowania
umiejętności posiadanych przez pracowników do tych pożądanych z kolei przez potencjalnych pracodawców, problemy kadrowe Union Pacific Railroad. O’Discroll twierdzi,
że nastąpił tam niezrównoważony
wzrost „kapitału ludzkiego”, charakteryzujący się masowymi błędnymi
inwestycjami, czyli takimi, jakie wg
austriackich ekonomistów występują przy fizycznych dobrach kapitałowych. Ta perspektywa jest przydatną odtrutką na keynesowską analizę obecnego kryzysu i prowadzi do
całkowicie odmiennych zaleceń politycznych.

(w tym pracy), które zazwyczaj współdziałają ze sobą płynnie dla utrzymania
naszego fantastycznego standardu życia.
Kiedy uświadomimy sobie, że jest to kluczowa sprawa, klasyczne keynesowskie
lekarstwo okazuje się już nie tyle placebo, ile trucizną.
W tradycyjnym ujęciu Ludwiga von
Misesa i F.A. Hayeka, austriacka teoria cyklu koniunkturalnego wyjaśnia, że
recesja jest nieuniknioną konsekwencją
poprzedzającego ją boomu inflacyjnego.
Boom pojawia się, kiedy banki komercyjne (obecnie działające w porozumieniu
z bankiem centralnym) udzielają nowych
kredytów, mimo że społeczeństwo nie
oszczędza więcej, a tym samym zwiększają ilość pieniądza i obniżają stopę procentową poniżej jej „naturalnego” poziomu. Niższe stopy procentowe – „tańszy
pieniądz” – sprzyjają poczuciu euforii,
kiedy firmy inwestują, a gospodarstwa
domowe konsumują więcej.
Austriacy uważają, że ożywienie jest
iluzoryczne, ponieważ banki nie mogą
tworzyć prawdziwych zasobów zwiększając po prostu udział kredytóww swoich bilansach. Jeśli gospodarka była
wcześniej zrównoważona, to teraz będzie
się rozwijać niezrównoważonym torem.
Kiedy ekonomiści głównego nurtu
słyszą wyjaśnienie cyklu koniunkturalnego Misesa-Hayeka, często opisują je
jako „teorię przeinwestowania”. Jednak
sam Mises zadał sobie w Ludzkim działaniu (rozdział ) trud wyjaśnienia, że nie
w tym rzecz:
Błędne przekonanie o tym, że zasadniczą cechą boomu jest przeinwestowanie, a nie chybione inwestycje, wynika
z nawyku oceny sytuacji, która opiera
się wyłącznie na tym, co dostrzegalne
i namacalne. Obserwator zauważa jedynie błędne inwestycje, które są wi-
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doczne, a nie pojmuje, że te przedsięwzięcia są chybione tylko dlatego, iż
nie powstały zakłady wytwarzające
komplementarne czynniki produkcji
oraz produkujące dobra konsumpcyjne, na które istnieje spore zapotrzebowanie społeczne.
W standardowym, neoklasycznym
modelu wzrostu zdecydowanie możemy mówić o „przeinwestowaniu” prowadzącym do nieoptymalnych wyników. W szczególności, jeśli ludzie
z jakiegoś powodu (być może dlatego,
że byli namawiani przez politykę rządu)
oszczędzają większą część swoich dochodów, niż czyniliby to w normalnej sytuacji, to dobra kapitałowe będą narastać
w szybszym tempie, a produkt krajowy
bruo (PKB) też będzie rosnąć szybciej.
Kiedy jednak ocenimy prawdziwe
preferencje gospodarstw domowych, to
takie rezultaty nie okażą się niczym dobrym, ponieważ więcej inwestycji i szybszy wzrost osiągane są przy zbyt wysokiej cenie w postaci utraconej konsumpcji w teraźniejszości i bliskiej przyszłości.
W sytuacji, gdy ekscentryczny gangster
stale grozi, że zniszczy rodzinny biznes,
jeśli nie reinwestuje on  procent swojego zysku nieprzerwanie przez  lat, to
na papierze może się ten biznes rozwijać,
ale członkowie rodziny będą oczywiście
takim układem poszkodowani.
Jednak kiedy Mises i Hayek omawiali niezrównoważony boom, nie mieli na
myśli takiego przeinwestowania. Podstawowym problemem, co ilustrują cytaty z Misesa, nie jest to, że społeczeństwo
(podczas boomu) przechyla się zbyt mocno w stronę inwestycji względem konsumpcji. Problemem jest raczej to, że inwestycje nie są zrównoważone.
Niewłaściwe narzędzia
Posłużmy się „przesadzonym” przykładem: ekonomiści głównego nurtu, klasyfikując austriacką teorię jako jedną z teorii „przeinwestowania”, mają na myśli to,
że firmy wytwarzają zbyt wiele narzędzi,
a za mało pizzy. Jednak ten rodzaj błędu niekoniecznie prowadzić musi do pojawienia się recesji. Oznaczałby po prostu, że konsumenci wymienialiby obecne
przyjemności (przy założeniu, że cenili je
wyżej) na większy dochód w przyszłości,
który będzie możliwy dzięki narzędziom
zwiększającym wydajność.
Zamiast interesować się produkcją zbyt wielu narzędzi i niewystarczających ilości pizzy, austriacka teoria zajmuje się bardziej przedsiębiorstwami,
które wytwarzają tylko tysiące śrubokrętów przy milionach gwoździ. Przez
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krótki czas, zwłaszcza jeśli koncentrowalibyśmy się tylko na kilku fabrykach,
taka absurdalna gospodarka wydawałaby się faktycznie bardzo „produktywna”, znajdująca się na skraju gwałtownego rozwoju. Jednak z ogólnosystemowej perspektywy jest oczywistym, że
taka gospodarka szybko upadłaby, gdy
tylko zużyłyby się istniejące narzędzia,
a pracownicy musieliby polegać na nowej dostawie. Kiedy nastąpiłby kryzys,
błędem byłoby przypisywać ten problem do kategorii „zbyt dużo inwestycji
w narzędzia”. Podstawowym problemem
byłyby chybione inwestycje w składzie
asortymentu nowych narzędzi.
Bezczynne zasoby
Ponieważ keynesowscy ekonomiści nie
podkreślają znaczenia struktury produkcji, podczas recesji spoglądają oni na
bezczynne zasoby, czy też na „nadwyżkę mocy produkcyjnych” i widzą czystą
stratę. Oczywiście gospodarka rynkowa
funkcjonuje nieprawidłowo, jeśli fabryki pracują poniżej swoich możliwości,
a zwłaszcza jeśli pracownicy siedzą
w domu przed telewizorem. Dlatego też
(twierdzą keynesiści) recesja wymaga ekspansywnej polityki fiskalnej i monetarnej
w celu zwiększenia zagregowanych wydatków i przesunięcia tych zasobów z powrotem do pracy.
To proste spojrzenie jest całkowicie błędne w świetle austriackiego wyjaśnienia. Zostańmy przy architekcie Misesa, rozpoczynającym budowę domu przy
użyciu planów, które opierają się na błędnej liczbie cegieł. Jaka będzie jego reakcja, kiedy odkryje swój błąd? Kiedy
uświadomi sobie, że na początku miał
tylko   cegieł zamiast   cegieł, które były ujęte w planach? Zawoła:
„Wstrzymać pracę!”.
Powód tego natychmiastowego polecenia zatrzymania prac jest jasny. Jeśli każdy pracownik kontynuowałby to, co robił, malejące zapasy różnych zasobów
(cegieł, dachówek, gwoździ, szyb okiennych, itd.) zostałyby przekształcone
w mniej „płynne” przedmioty. Budowniczy musi oczywiście dostosować plany do nowych informacji. Fizycznie niemożliwe jest ukończenie budowy domu
zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami.
Dlatego musi wstrzymać wszelkie działania, dopóki, po rozważeniu wszystkich okoliczności, nie wybierze najlepszego sposobu wykorzystania pozostałych środków.
Odnawianie
W końcu, coraz więcej pracowników
może stopniowo wznowić działalność,
ale wielu z nich nie będzie robić dokładnie tego, co robili wcześniej, a niektórzy z nich mogą wykonywać zupełnie
inne zadania. Ponadto, niektórzy wysoko wyspecjalizowani pracownicy mogą

nie być w ogóle potrzebni przez pozostałą część projektu. Według oryginalnych
planów ich praca miała sens, ale po koniecznych zmianach budowniczy uświadomił sobie, że ci konkretni pracownicy
nie są potrzebni.
Analogia ze współczesną gospodarką powinna być jasna. Gdy niezrównoważony bum załamuje się, początkowo
gwałtownie spada zatrudnienie zarówno ludzkich, jak i fizycznych zasobów.
Stopniowo – zwłaszcza, jeśli rząd pozwala na swobodne działanie procesów rynkowych – coraz więcej zasobów zostaje
przywróconych do (usprawnionej) struktury produkcji. Ten proces może być niestety boleśnie powolny dla niektórych
zasobów i pracowników o wysoko wyspecjalizowanych umiejętnościach.
Niezależnie od jego tragizmu, wysokie bezrobocie jest konieczną konsekwencją poprzedzającego go boomu inflacyjnego. Austriacy podkreślają, że to
ożywienie jest problemem. Jak na ironię,
krach jest lekarstwem. Jak wiele innych
lekarstw, recesje nie są tak przyjemne jak
działania, które do nich doprowadziły.
Tego typu rozważania doprowadziły
O’Driscolla do przedstawienia obecnych
problemów gospodarczych jako „mikroekonomicznych”. Pomyślmy raz jeszcze
o analogii z architektem budowlanym.
Przed odkryciem błędnej liczby cegieł,
problemem nie było to, że budowniczy
„budował zbyt agresywnie”, lecz to, że
budował dom, stosując niewłaściwe proporcje. Później, po odkryciu swojego błędu, problemem nie było to, że „budował
zbyt bojaźliwie”. Natomiast problemem –
jeśli chcemy tak to nazwać – było to, że
pozostałe zapasy zasobów użytkowych
były źle dopasowane do ukończenia półgotowego domu.
W metaforze architekta budowlanego odpowiednikiem ekspansywnej polityki byłoby zapewnienie budowniczego, że posiada dokładnie tyle cegieł, ile
potrzeba. Dla przykładu, podwładny
może nie chcieć, by pracownicy „stracili morale”, więc może przenosić plandeki
z miejsca na miejsce, przykrywając malejące zapasy cegły i okłamywać architekta budowlanego, podając mu fałszywą
liczbę pozostałych cegieł. Pozwoliłoby
to, przynajmniej na chwilę, przedłużyć
trwanie „dobrych czasów”. Jednak sprawi
to tylko, że kryzys, kiedy w końcu się pojawi, będzie dużo gorszy niż to konieczne.
Przenoszenie plandek z miejsca na miejsce nie stworzy większej ilości cegły, tak
samo jak przenoszenie złych pożyczek
przy użyciu TARP (Troubled Asset Relief Program – przyp. tłum.) nie utworzy
większej ilości zasobów fizycznych.
Jak zauważyliśmy, nawet podstawowe wyjaśnienie austriackiej teorii cyklu
koniunkturalnego zawierało aspekt siły
roboczej. Musiało ją uwzględniać, jeśli
miało wyjaśniać wysokie bezrobocie. Jednak typowy opis Misesa / Hayeka skupia
się na chybionych inwestycjach w dobra

kapitałowe, które doprowadziły ostatecznie do wzrostu bezrobocia na rynku pracy. O’Driscoll dodaje jeszcze, że prawdziwymi błędnymi inwestycjami w okresie
boomu mogą być same inwestycje w „kapitał ludzki”.
Twórcy boomu
Część tych nietrafionych inwestycji
bezpośrednio związanych jest z bańką
mieszkaniową. Tak, jak za dużo gwoździ i dachówek trafiło w latach  do Las Vegas i Miami, tak też zbyt
wiele osób przeprowadziło się do tych
miast i spędziło lata na rozwijaniu umiejętności w zakresie budowy domów. Kiedy bańka mieszkaniowa pękła, gwoździe
i dachówki były już bezpowrotnie zużyte
przy konstrukcji domów, które nigdy nie
powinny zostać zbudowane, a setki tysięcy pracowników pozostało z trudnymi do
zmodyfikowania umiejętnościami, których nigdy nie powinni byli się nauczyć.
Podobna sytuacja była w usługach finansowych. W zwariowanych dla tego
sektora latach, najlepsi studenci o matematycznym uzdolnieniu odciągani
byli od fizyki i innych dziedzin naukowych, by przybyć na Wall Street i stać
się bogatymi analitykami giełdowymi.
Z perspektywy czasu zdajemy sobie sprawę z tego, że część najjaśniejszych umysłów naszej planety poświęciła dosłownie
lata na wyczerpującą pracę, by (w efekcie) opracować różne techniki wzmocnienia finansowych następstw kryzysu
gospodarczego. Nie było to raczej optymalne wykorzystanie ograniczonych zasobów pracy.
O’Driscoll zauważył też, że w świetle
teorii austriackiej nawet samo szkolnictwo wyższe może być postrzegane jako
niezrównoważona bańka. Fałszywy dobrobyt okresu boomu doprowadził do
znacznego zwiększenia budżetów edukacyjnych, sprzyjając błędnym oczekiwaniom dotyczącym liczby miejsc pracy,
jaka będzie dostępna dla przyszłych doktorów „nauk miękkich” i innych dziedzin,
na których, poza uczelniami, nie ma zapotrzebowania.
Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego pokazuje, w jaki sposób zaburzenia
monetarne mogą prowadzić do „prawdziwych” dysproporcji w strukturze produkcji. Klasyczna wersja teorii skupia się na
błędnych inwestycjach w dobra kapitałowe, ale może być łatwo zmodyfikowana
w celu uwzględnienia niezrównoważonego rozwoju kapitału ludzkiego. W obu
tych przypadkach najlepszą reakcją rządu jest wyeliminowanie dotacji, niskooprocentowanych pożyczek i innych
działań, które sprzyjają powstawaniu
rozważanych tu problemów.
Artykuł ukazał się w magazynie
„e Freeman”, styczeń-luty .
Przekład: Grzegorz Jaeger
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Bastiat
Co widać i czego nie widać (część 5)

Pośrednicy
Społeczeństwo to ogół ludzi świadczących sobie wzajemnie usługi
– pod przymusem lub dobrowolnie,
to znaczy usługi publiczne i usługi
prywatne.
Pierwsze, narzucone i ustanowione
przez prawo, którego nie da się na ogół
zmienić, kiedy by należało, mogą razem
z owym prawem długo przetrwać na
swój własny użytek i ciągle zachowywać
nazwę usług publicznych, nawet gdy już
wcale nie są usługami, nawet kiedy są
już tylko publicznym przymusem. Drugie zależą od chęci, od indywidualnego poczucia odpowiedzialności obywatela. Każdy je świadczy, a w zamian dostaje, co chce i co może otrzymać. Takie
usługi są zawsze uznawane za rzeczywiście użyteczne, a ich wartość dokładnie
wyliczona.
To z tego względu usługi publiczne na
ogół się nie zmieniają, podczas gdy usługi prywatne podlegają prawom postępu.
Przesadny rozwój usług publicznych, pociągając za sobą marnotrawienie zdolności i sił, zmierza do stworzenia wewnątrz społeczeństwa zgubnego pasożytnictwa. To dość osobliwe, że
wiele współczesnych szkół, przypisując ten charakter wolnym i prywatnym
usługom, stara się przekształcić profesje
w stanowiska.
Szkoły te ostro protestują przeciwko temu, co nazywają pośrednikami. Z chęcią usunęłyby kapitalistę, bankiera, spekulanta, przedsiębiorcę, handlowca i kupca, oskarżając ich
o to, że stają między produkcją a konsumpcją, że grabią jedną i drugą,
a nie stwarzają żadnej wartości. Szkoły
te pragną, by to państwo przejęło pracę, jaką trudnią się pośrednicy, gdyż ktoś
musi to robić.
Sofizmat socjalistów, w tym względzie, polega na wskazaniu społeczeństwu, że płaci pośrednikom za ich usługi, a jednocześnie na ukrywaniu tego, co
społeczeństwo musiałoby za to samo zapłacić państwu. To ciągła walka między
tym, co widzą oczy, a tym, co dostrzega
umysł, między tym, co widać, a tym, czego nie widać.
Zwłaszcza w  roku, kiedy panował niedostatek, socjaliści rozpowszechniali z powodzeniem swoją zgubną teorię. Doskonale wiedzieli, że najbardziej
absurdalna propaganda ma zawsze jakieś
14

szanse powodzenia wśród ludzi, którzy
cierpią; malesuada fames¹.
A zatem za pomocą doniosłych słów,
takich jak: wyzysk człowieka przez człowieka, spekulacja bazująca na głodzie,
kupno w celu spekulacji, zabrali się za
oczernianie handlu i zasłanianie płynących z niego korzyści.
„Dlaczego – pytali – sprowadzanie
towarów ze Stanów Zjednoczonych czy
Krymu mamy powierzać kupcom? Dlaczego państwo, departamenty, gminy nie
sprowadzają towarów i nie tworzą magazynów rezerw? Wtedy towary byłyby sprzedawane po kosztach produkcji,
a naród, biedny naród, byłby uwolniony od kosztów, jakie wiążą się z wolnym
handlem, czyli handlem egoistycznym,
indywidualistycznym i anarchicznym”.
Koszty, jakie naród płaci kupcom, widać,
natomiast kosztów, jakie naród płaciłby
państwu lub jego urzędnikom w systemie socjalistycznym, nie widać. Na czym
polegają te rzekome koszty związane
z handlem? Mianowicie na tym, że dwóch
ludzi świadczy sobie wzajemnie usługi,
w sposób zupełnie wolny, w warunkach
konkurencji i po wynegocjowanej cenie. Kiedy głodny żołądek jest w Paryżu,
a zboże, które może go nakarmić, w Odessie, to jedyną szansą na zaspokojenie
głodu jest ich wzajemne zbliżenie. Istnieją trzy sposoby, by doszło do tego zbliżenia. Pierwszy polega na tym, że ludzie
głodni sami wyruszają po zboże. Drugi
występuje wówczas, gdy zwracają się do
tych, którzy trudnią się tym zawodowo.
Trzeci, kiedy organizują składkę i to zadanie zlecają urzędnikom publicznym.
Który z tych trzech sposobów jest
najbardziej korzystny?
Od zawsze, w każdym kraju, a tym
bardziej od czasu, kiedy ludzie cieszą
się wolnością, kiedy są bardziej oświeceni, bardziej doświadczeni, z własnej woli wybierają sposób drugi. Przyznaję, że w moich oczach jest to powód wystarczający, by przychylić się
do tego rozwiązania. Nie mogę bowiem
uwierzyć, by cała ludzkość myliła się
w sprawie, która tak bardzo jej dotyczy.
Przeanalizujmy jednak ten problem.
Nie można zaprzeczyć, że jest niewykonalne, by trzydzieści sześć milionów
obywateli wyruszyło do Odessy po potrzebne im zboże. Pierwszy sposób jest
nic niewarty. Konsumenci nie mogą dzia-
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łać sami, są zmuszeni korzystać z usług
pośredników, czyli urzędników lub kupców.
Zauważmy jednak, że ten pierwszy sposób byłby najbardziej naturalny. W gruncie rzeczy, jeśli ktoś jest
głodny, powinien postarać się o zboże. To trud, który dotyczy jego osoby; to usługa, którą jest winien sam sobie. Jeżeli ktoś inny, z jakiegokolwiek
powodu, wyświadcza mu tę usługę
i bierze na siebie związany z nią trud,
wówczas ten ktoś ma prawo do rekompensaty. Pragnę tutaj powiedzieć,
że usługi pośredników wiążą się nieuchronnie z wynagrodzeniem. Jakkolwiek by było, skoro trzeba skorzystać z pomocy kogoś, kogo socjaliści nazywają pasożytem, to który
z tych pasożytów jest mniej wymagający? Kupiec czy urzędnik?
Handel (zakładam, że wolny handel,
bo czy w przeciwnym razie mógłbym
prowadzić te rozważania?), handel – powtarzam – dla własnej korzyści musi badać pory roku, dzień po dniu sprawdzać
stan zbiorów, gromadzić informacje ze
wszystkich stron świata, przewidywać
potrzeby, z góry się zabezpieczać. Ma
przygotowane statki, wszędzie swoich
wysłanników, a w jego bezpośrednim interesie jest zakup po najbardziej korzystnej cenie, oszczędzanie na wszystkich etapach operacji oraz osiąganie najlepszych
rezultatów przy najmniejszym wysiłku.
To nie tylko francuscy kupcy, lecz kupcy z całego świata pracują, by dostarczyć
towary do Francji na konkretny dzień.
A jeżeli w ich interesie leży wykonywanie swojej pracy po najniższych kosztach,
to konkurencja, jaką tworzą między sobą,
tak samo zmusza ich do podzielenia się
z konsumentami uzyskanymi oszczędnościami. Zboże dotarło. Teraz kupiec musi sprzedać je jak najszybciej,
aby zmniejszyć ryzyko, zebrać fundusze i rozpocząć operację od nowa, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Porównawszy ceny, rozprowadza żywność po całym obszarze kraju, zaczynając zawsze
od najdroższego miejsca, to znaczy od
tego, gdzie potrzebę daje się odczuć najbardziej. Nie można sobie zatem wyobrazić organizacji, która lepiej działałaby w interesie tych, którzy są głodni,
a piękno tej organizacji, niedostrzegalne
dla socjalistów, bierze się dokładnie stąd,

Bastiat
że jest wolna. Oczywiście konsument
jest zmuszony zwrócić kupcowi koszty transportu, przeładunku, magazynowania, prowizji itd. Ale czy istnieje jakiś
system, w którym ktoś, kto potrzebuje
zboża, nie pokrywa kosztów związanych
z jego sprowadzeniem? Nie ulega wątpliwości, że trzeba jeszcze zapłacić wynagrodzenie za wyświadczoną usługę. Ale
jeżeli chodzi o jego wysokość, to dzięki
konkurencji jest ono ograniczone do minimum; a co do słuszności tego wynagrodzenia, to byłoby dziwne, gdyby paryscy
rzemieślnicy nie pracowali dla kupców
z Marsylii, skoro kupcy z Marsylii pracują dla rzemieślników z Paryża.
Co by się działo, gdyby tak zgodnie z zamysłem socjalistów państwo zastąpiło kupców? Powiedzcie mi, w jaki sposób społeczeństwo by na tym zaoszczędziło. Czy na kosztach zakupu? Wyobraźmy sobie delegatów czterdziestu tysięcy gmin, którzy przybywają
w danym dniu, kiedy nastąpi taka potrzeba, do Odessy. Wyobraźmy sobie,
jak wpłynęłoby to na ceny towarów.
A może zaoszczędzilibyśmy na kosztach? Jednak czy potrzeba będzie mniej
statków, mniej marynarzy, mniej przeładunków, mniej magazynów? Czy tych
kosztów nie musielibyśmy pokrywać?
A może zaoszczędzilibyśmy na prowizji kupców? Ale czy wasi delegowani
urzędnicy wyruszą do Odessy za darmo?
Czy będą podróżowali i pracowali na zasadzie braterstwa? Czyż nie muszą oni
z czegoś żyć? Czyż ich czas nie powinien
być opłacony? I sądzicie, że te wszystkie
koszty nie przekroczą tysiąc razy tych
dwóch czy trzech procent, jakie zarabia
kupiec, czyli tej stawki, na którą jest gotów przystać?
Ponadto pomyślcie o kłopotach związanych z podniesieniem podatków, z rozdzielaniem takiej ilości żywności. Pomyślcie o niesprawiedliwości, nadużyciach,
które nieodparcie wiązałyby się z takim
przedsięwzięciem. Pomyślcie o odpowiedzialności, jaka ciążyłaby na rządzie.
Socjaliści, którzy wymyślili te bzdury i którzy w trudnych czasach głoszą je
społeczeństwu, chętnie określają się mianem ludzi postępowych, a istnieje niebezpieczeństwo, że jeżeli będą często
publicznie tak siebie nazywać, to społeczeństwo zacznie w końcu ich w ten sposób postrzegać. Postępowi! To słowo zakłada, że ci panowie widzą trochę dalej niż pospólstwo; że ich jedynym błędem jest to, że wyprzedzają swoją epokę,
a jeżeli nie nadszedł jeszcze czas, by zlikwidować prywatne usługi, rzekomo pasożytnicze, to wina leży po stronie społeczeństwa, które nie nadąża za socja-

lizmem. Moja dusza i umysł mi podpowiadają, że prawda leży po stronie przeciwnej, i nie wiem do jakiego wieku barbarzyństwa musielibyśmy się cofnąć, by
odnaleźć w tym względzie poziom wiedzy socjalistów.
Współcześni zwolennicy tej szkoły
bez przerwy przeciwstawiają zrzeszenie
obecnemu społeczeństwu. Nie biorą pod
uwagę faktu, że w wolnym ustroju społeczeństwo jest prawdziwym zrzeszeniem,
dużo lepszym niż wszystkie te, które pochodzą z ich płodnej wyobraźni.
Wyjaśnijmy to za pomocą przykładu.
Aby jakiś człowiek, przebudziwszy
się, mógł włożyć na siebie ubranie, trzeba
najpierw ogrodzić ziemię, wyrównać ją,
osuszyć, zaorać, obsiać jakimś rodzajem
roślin; następnie owce muszą się nimi
żywić, aby dały wełnę; tę wełnę trzeba prząść, tkać, farbować i zrobić z niej
sukno; sukno zaś trzeba pociąć, zszyć, aż
wreszcie powstanie ubranie. A ta seria
operacji pociąga za sobą całe mnóstwo
innych działań. Zakłada bowiem korzystanie z narzędzi rolniczych, owczarni,
fabryk, węgla kamiennego, maszyn, powozów itd.
Gdyby społeczeństwo nie było rzeczywistym zrzeszeniem, człowiek, który chciałby sprawić sobie ubranie, byłby zmuszony do pracy w osamotnieniu,
to znaczy sam wykonywałby niezliczone
ilości działań z tej całej serii, począwszy
od pierwszego uderzenia motyką, które
rozpoczyna proces, aż po ostatnie przeciągnięcie igły, które ów proces kończy.
Ale dzięki skłonności do życia
w grupie, która wyróżnia nasz gatunek,
operacje te są rozdzielane między wielu pracowników i dzielą się coraz bardziej, w miarę jak wzrasta konsumpcja,
aż w końcu każde odrębne działanie wykonuje nowa gałąź przemysłu. Następnie
dochodzi do podziału zysku, który dokonuje się zgodnie z wkładem, jaki każdy
wniósł do całego dzieła. I jeśli to nie jest
zrzeszenie, to pytam – co to jest?
Zauważcie, że żaden z pracowników nie wydobył najmniejszej cząstki materii z nicości. Ograniczyli się
oni do świadczenia sobie usług, do pomagania sobie wzajemnie w realizacji wspólnego celu, a wszyscy mogą
być uważani, jedni wobec drugich,
za pośredników. Jeżeli na przykład
w trakcie jakiejś operacji transport jest
tak ważny, że wymaga zaangażowania jednej osoby, przędzenie wymaga drugiej, a tkanie trzeciej, to dlaczego ta pierwsza osoba ma być uważana za
większego pasożyta niż dwie pozostałe?
Czyż transport nie jest konieczny? Czy
ten, kto się go podejmuje, nie poświę-

ca swojego czasu i sił? Czy nie jest on
niezbędny dla swoich wspólników? Czy
ci ostatni robią więcej albo coś innego
niż on? Czyż oni wszyscy nie zasługują
w równym stopniu na wynagrodzenie, to
znaczy na podział zysku zgodnie z prawem wynegocjowanej ceny? Czyż, przy
zachowaniu wolności, nie jest sprzyjające dla dobra wspólnego, by istniał taki
podział prac i by zawierano takie układy? Czy pragniemy więc, by przyszedł
jakiś socjalista i zniszczył nasze dobrowolne umowy, zatrzymał podział pracy,
zastąpił połączone wysiłki wysiłkami pojedynczego człowieka i sprawił, że cywilizacja zaczęłaby się cofać?
Czy to zrzeszenie, które tutaj opisuję, nie jest zrzeszeniem tylko dlatego,
że każdy bierze w nim udział dobrowolnie, sam wybiera swoje miejsce, dokonuje wyboru na własną odpowiedzialność,
wnosi do niego swój wkład i dba o osobisty interes? Czy aby zasługiwało na swoją nazwę, potrzebujemy, by rzekomy reformator narzucał nam swoją formułę
i wolę oraz skupiał, że tak powiem, ludzi
na samych sobie?
Im bardziej przyglądamy się tym postępowym szkołom, tym mocniej jesteśmy przekonani, że w gruncie rzeczy dostrzec tutaj można tylko jedno: ignorancja ogłasza swą nieomylność i w imię tej
nieomylności domaga się despotyzmu.
Niech czytelnik zechce wybaczyć mi
tę dygresję. Być może nie jest ona tak
całkiem zbędna w czasach, kiedy tyrady
przeciwko pośrednikom, żywcem wzięte z książek saintsimonistów i fourierystów, opanowują gazety i trybuny i w poważny sposób zagrażają wolności pracy
i umów.
. Łac. Głód to zły doradca.
Frédéric Bastiat – „Co widać i czego
nie widać” w: Dzieła zebrane t. , Warszawa , Wydawnictwo Prohibita
Paweł Toboła-Pertkiewicz.

Dwutomowe Dzieła zebrane Bastiata
można zakupić w fundacyjnym sklepie
wspierając jednocześnie naszą fundację
finansowo.

sklep.pafere.org

Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego / wiosna 2012

15

