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Niedawno w jednym z czo³owych czasopism ekonomicznych pewien znany profesor opublikowa³ artyku³, który znakomicie ujawnia g³ówne zagro¿enie
zarówno dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, jak
i dla innych krajów.
Wiêkszoœæ argumentacji tego artyku³u zosta³a dog³êbnie przemyœlana i jasno sformu³owana. Autor rozpocz¹³ od wyra¿enia aprobaty dla w³asnoœci prywatnej i kapitalizmu. Opowiedzia³ siê za wolnym rynkiem na towary i us³ugi, potêpiaj¹c jednoczeœnie monopol którejkolwiek grupy, czy to „kapita³u” czy te¿
„si³y roboczej”. Domaga³ siê równoœci wobec prawa
oraz ochrony swobody dla przedsiêbiorczoœci, produkcji i wymiany. Jedynie w takich warunkach –
stwierdzi³ – ludzie mog¹ osi¹gn¹æ maksymalny dobrobyt i powodzenie.
Jak dot¹d, wszystko wydaje siê w porz¹dku.
Jednak od tego punktu ów autor przeszed³ do rekomendacji polityki polegaj¹cej na przejmowaniu
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przez rz¹d w³asnoœci i dochodów od osób najbardziej
produktywnych na rzecz domniemanej korzyœci osób
najmniej produktywnych. Innymi s³owy, zaleca nie
wolnoœæ ekonomiczn¹, lecz tak zwany „system mieszany” w deklarowanym celu „uspo³ecznienia” dobrobytu. System ten – twierdzi – powinno siê wprowadzaæ powoli i stopniowo, przy pomocy ró¿nych
instrumentów. Jednoczeœnie potêpia rewolucyjnych
socjalistów utrzymuj¹c, ¿e – wbrew ich twierdzeniom
– nie jest konieczny rozlew krwi i u¿ycie si³y. Cierpliwoœci¹ i spokojn¹ wytrwa³oœci¹ – utrzymuje – mo¿na
wprowadziæ te zmiany w sposób pokojowy.
Na pierwszy rzut oka wydarzenia zdaj¹ siê potwierdzaæ opiniê, ¿e owo wyw³aszczenie czy „uspo³ecznienie” w³asnoœci mo¿e nast¹piæ w sposób pokojowy, to znaczy bez zbrojnej rewolucji i wojny domowej. Jednak dok³adniejsza analiza wykazuje, ¿e niszczenie wolnoœci na ca³ym œwiecie przynios³o w konsekwencji dwie najbardziej krwawe wojny w ca³ej jej
historii. A czy bez przemocy odby³o siê to w Ameryce?
Niszczenie wolnoœci w naszym kraju, tak jak i gdzie
indziej, odbywa siê zarówno przez indywidualne stosowanie przemocy, jak te¿ przez niemal nieprzepart¹
si³ê wspó³czesnego pañstwa.
Takie „³atwe, bezkrwawe i pokojowe” przejœcie do
socjalizmu stanowi w³aœnie temat Planowanego chaosu.
Pocz¹wszy od Niemiec z koñca ubieg³ego wieku ów
„interwencjonizm” zwiêksza³ swoj¹ popularnoœæ po
kolei w jednym kraju po drugim na ca³ym œwiecie. Pod
ró¿nymi nazwami: Sozialpolitik, pañstwa dobrobytu,
Nowego £adu\, czy gospodarki planowej, ten program
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jest g³oszony i krzewiony w koœcio³ach, szko³ach, organizacjach ch³opskich i stowarzyszeniach przemys³owych jako „nieradykalna, rozs¹dna droga œrodka”.
W Planowanym chaosie profesor Mises wyjaœnia, sk¹d
bierze siê taka popularnoœæ tych idei, dlaczego tak piêknie brzmi¹ce has³a w rzeczywistoœci zawodz¹ w realnym dzia³aniu i w koñcu, jakie konsekwencje przynosi
taka polityka realizuj¹cym j¹ krajom.
Naukowe badanie interwencjonizmu pañstwowego to dzie³o ca³ego ¿ycia tego wybitnego ekonomisty
i naukowca. Stanowi³o ono równie¿ g³ówny przedmiot zainteresowania austriackiej szko³y ekonomii, której profesor Mises jest wybitnym przedstawicielem. Ta
szko³a myœli ekonomicznej ma swój pocz¹tek w dzie³ach Carla Mengera i Eugena Böhm-Bawerka. Poza
Misesem, wœród jej dzisiejszych czo³owych przedstawicieli s¹ Friedrich von Hayek z Komitetu Myœli Spo³ecznej Uniwersytetu Chicago, autor Drogi do zniewolenia oraz Konstytucji wolnoœci i rosn¹ca liczba m³odych
ekonomistów w wielu krajach.
Ta szko³a myœli ekonomicznej wypracowa³a koncepcjê tzw. marginal utility, czyli w dziedzinie wartoœci i dystrybucji, tzn. metodê analizy, która wypar³a
prymitywne i wprowadzaj¹ce w b³¹d teorie „kosztu
robocizny” lub „nak³adów pracy”. To osi¹gniêcie uczyni³o z austriackich ekonomistów wiod¹cych krytyków
marksistowskiego socjalizmu i „socjalistów z katedr
profesorskich”, którzy w uniwersytetach niemieckich
s³u¿yli za rzeczników pañstwa dobrobytu Bismarcka
i za zwiastunów zarówno socjaldemokracji jak i w póŸniejszym czasie nazizmu.
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Bezpoœrednim owocem tych wielu lat wysi³ków
naukowych by³ traktat profesora Misesa, Socjalizm, który
po raz pierwszy ukaza³ siê w 1922 r., a w wersji poprawionej w 1932 r., w jêzyku niemieckim. Przek³ad
na jêzyk angielski wydano po raz pierwszy w 1936 r.,
przek³ad francuski w 1938 r., zaœ t³umaczenie w jêzyku hiszpañskim – do którego Planowany chaos zosta³
specjalnie napisany jako epilog – w roku 1947. Epilog
ten równie¿ ukaza³ siê w póŸniejszym wydaniu Socjalizmu, opublikowanym przez Yale University Press
w 1951 r.
Zwolennicy komunizmu, dzia³aj¹cy na jego rzecz
– zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w innych
krajach – szykuj¹ siê do przejêcia w³adzy politycznej 1 . Jednak wnikliwy badacz powinien dog³êbnie
przemyœleæ, w jaki sposób interwencjonizm – pod ró¿nymi zachêcaj¹cymi has³ami – przygotowuje grunt dla
ostatecznego obalenia wolnego spo³eczeñstwa, gospodarki rynkowej i konstytucyjnie uprawomocnionego
rz¹du. Napisana przez œwiatowego eksperta ksi¹¿ka
zatytu³owana Planowany chaos mo¿e okazaæ siê cenn¹
pomoc¹ w zrozumieniu tej problematyki. Pomóc mo¿e
w wyjaœnieniu b³êdów tych, którzy – jak ów profesor
ekonomii, którego artyku³ przywo³a³em na pocz¹tku
– wierz¹, ¿e system oparty na wolnoœci indywidualnej mo¿na „zmieszaæ” z socjalizmem.
Leonard E. Read
Fundacja Edukacji Ekonomicznej,
wrzesieñ 1961
1

Te s³owa by³y pisane w 1961 roku [red].
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Charakterystyczn¹ cech¹ naszej epoki dyktatorów,
wojen i rewolucji jest jej antykapitalistyczne nastawienie. Wiêkszoœæ rz¹dów i partii politycznych gor¹co
pragnie ograniczyæ sferê inicjatywy prywatnej i wolnej przedsiêbiorczoœci. Niemal¿e niepodwa¿alnym
dogmatem jest przekonanie, ¿e kapitalizm siê skoñczy³ i ¿e nadchodzi okres poddania surowej dyscyplinie ca³ej dzia³alnoœci gospodarczej, okres zarówno
nieunikniony, jak i wysoce po¿¹dany.
Niemniej jednak kapitalizm jest wci¹¿ bardzo
¿ywotny na Pó³kuli Zachodniej. Produkcja kapitalistyczna uczyni³a nadzwyczajny postêp choæby
w ci¹gu ostatnich kilku lat. Znacznie ulepszono równie¿ metody produkcji. Konsumentom zapewniono
dostawy lepszych i tañszych towarów oraz licznych
nowych artyku³ów, o których niedawno w ogóle jeszcze nie s³yszano. Wiele krajów rozszerzy³o wielkoœæ
i podnios³o jakoœæ swej produkcji. Mimo antykapitalistycznych programów wszystkich rz¹dów i niemal
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wszystkich partii politycznych, kapitalistyczny sposób produkcji wci¹¿ pe³ni swoj¹ spo³eczn¹ funkcjê
dostarczania konsumentom towarów lepszych, tañszych i w wiêkszych iloœciach.
Z pewnoœci¹ nie jest zas³ug¹ rz¹dów, polityków
i dzia³aczy zwi¹zków zawodowych to, ¿e w krajach
przestrzegaj¹cych zasady prywatnej w³asnoœci œrodków produkcji standard ¿ycia wci¹¿ siê podnosi. To
nie biura i biurokraci, ale wielki biznes zas³uguje na
uznanie za fakt, ¿e wiêkszoœæ rodzin w Stanach Zjednoczonych posiada samochód i odbiornik radiowy2.
Amerykañski wzrost konsumpcji w przeliczeniu na
jedn¹ osobê, w porównaniu z warunkami panuj¹cymi tu zaledwie æwieræ wieku temu, nie jest skutkiem
praw i zarz¹dzeñ wykonawczych. Jest to osi¹gniêcie
biznesmenów, którzy powiêkszali swoje fabryki lub
budowali nowe. Nale¿y wci¹¿ podkreœlaæ ten fakt,
gdy¿ nasi wspó³czeœni maj¹ sk³onnoœæ do ignorowania go. Zagubieni w przes¹dach etatyzmu i wszechmocy rz¹du, zajmuj¹ siê wy³¹cznie instrumentami rz¹dowymi. Wszystkiego oczekuj¹ od dzia³añ autorytarnych, a bardzo niewiele od inicjatywy przedsiêbiorczych obywateli. A przecie¿ jedynym sposobem
wzrostu dobrobytu jest zwiêkszenie iloœci dostêpnych
produktów. I to jest w³aœnie cel biznesu.
To œmieszne, ¿e mówi siê znacznie wiêcej o osi¹gniêciach Tennessee Valley Authority3 ni¿ o wszyst2

W roku 1947 [red.].
Tennessee Valley Authority – niezale¿na agencja powsta³a
18 maja 1933 r. dla zarz¹dzania systemem rzeki Tennessee, wraz
z jej dop³ywami i kana³ami, nadwy¿kami produkcji energii elektrycznej i produkcji nawozów sztucznych [przyp. t³um.].
3
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kich bezprecedensowych i bezprzyk³adnych zdobyczach amerykañskich przemys³ów przetwórczych
zarz¹dzanych prywatnie. A jednak to w³aœnie te
przedsiêbiorstwa prywatne umo¿liwi³y Stanom Zjednoczonym wygranie wojny.
Nikt prawie nie kwestionuje dogmatu, ¿e pañstwo lub rz¹d stanowi ucieleœnienie wszystkiego, co
jest dobre i korzystne, i ¿e wszyscy obywatele to nieszczêœni najemnicy, którzy s¹ nastawieni wy³¹cznie na krzywdzenie siê nawzajem i bardzo potrzebuj¹ opiekuna. Kwestionowanie tego dogmatu,
choæby w najmniejszym stopniu, sta³o siê tematem
tabu. Ten, kto og³asza boskoœæ pañstwa i nieomylnoœæ jego kap³anów, czyli biurokratów, uwa¿any
jest za bezstronnego badacza nauk spo³ecznych.
Wszyscy zaœ, którzy zg³aszaj¹ sprzeciwy, s¹ piêtnowani jako stronniczy i ograniczeni. Wyznawcy
nowej religii – statolatrii – s¹ jeszcze bardziej
fanatyczni i nietolerancyjni ni¿ muzu³mañscy zdobywcy Afryki i Hiszpanii.
Historycy okreœl¹ nasze czasy mianem epoki
dyktatorów i tyranów. W ostatnich latach byliœmy
œwiadkami upadku dwóch takich napuszonych
„nadludzi” 4. Przetrwa³ jednak duch, który wyniós³
tych ³otrów do autokratycznej w³adzy. Przenika
on podrêczniki i czasopisma, przemawia ustami
nauczycieli i polityków, ujawnia siê w programach
partyjnych, w sztukach teatralnych i ksi¹¿kowych
powieœciach. I dopóki ten duch panuje, nie mo¿na
4

Chodzi o Hitlera i Mussoliniego [przyp. red.].
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I Spo³eczna charakterystyka kapitalizmu...
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5

mieæ nadziei na trwa³y pokój, demokracjê , zachowanie wolnoœci czy na sta³¹ poprawê ekonomicznego dobrobytu narodów.
I

Klêska interwencjonizmu

5
Okreœlenie „demokracja” – stosowane w tej pracy – oznacza system rz¹dów, w którym rz¹dzeni s¹ w stanie zadecydowaæ bezpoœrednio – drog¹ plebiscytu, lub poœrednio – poprzez
wybory, o sposobie, w jaki ma byæ sprawowana w³adza ustawodawcza i wykonawcza, jak równie¿ o doborze w³adz wykonawczych. Demokracja stanowi ca³kowite przeciwieñstwo
systemów bolszewickiego, faszystowskiego i nazistowskiego,
w których grupa samozwañczych postêpowców ma „prawo i
obowi¹zek” przechwycenia steru rz¹dów poprzez u¿ycie si³y
i narzucenie wiêkszoœci swej w³asnej woli.

Nic nie jest dziœ tak niepopularne jak gospodarka
wolnorynkowa, a dok³adniej kapitalizm. Kapitalizm
obwinia siê za wszystko, co budzi wspó³czesne niezadowolenie. Dla ateistów kapitalizm jest odpowiedzialny za to, ¿e przetrwa³o chrzeœcijañstwo. Ale jednoczeœnie encykliki papieskie obwiniaj¹ kapitalizm
o szerzenie postaw antyreligijnych i wspó³czesne grzechy, z kolei zaœ koœcio³y i sekty protestanckie równie
energicznie oskar¿aj¹ kapitalistyczn¹ chciwoœæ. Przyjaciele pokoju uwa¿aj¹ nasze wojny za odroœl kapitalistycznego imperializmu. Jednak wczeœniej nieugiêci
nacjonalistyczni pod¿egacze wojenni w Niemczech
i we W³oszech oskar¿ali kapitalizm o jego „bur¿uazyjny” pacyfizm, sprzeczny z ludzk¹ natur¹ i nieuniknionymi prawami historii. Kaznodzieje obwiniaj¹
kapitalizm o rozbicie rodziny i sprzyjanie rozwi¹z³oœci. Z kolei „progresiœci” wini¹ kapitalizm za zachowanie rzekomo przestarza³ych regu³ seksualnej
wstrzemiêŸliwoœci. Niemal wszyscy ludzie zgadzaj¹
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siê, ¿e ubóstwo jest wynikiem kapitalizmu. Z drugiej
strony, wielu ubolewa nad faktem, ¿e kapitalizm –
hojnie spe³niaj¹c ¿yczenia ludzi uparcie ¿¹daj¹cych
coraz wiêcej u³atwieñ i lepszego ¿ycia – promuje karygodny materializm. Te sprzeczne oskar¿enia wobec
kapitalizmu nawzajem siê znosz¹. Rzeczywistoœæ jest
jednak taka, ¿e pozosta³o ju¿ niewielu ludzi, którzy
w ogóle nie potêpialiby kapitalizmu.
Chocia¿ kapitalizm jest systemem gospodarczym
wspó³czesnej cywilizacji zachodniej, programy wszystkich pañstw zachodnich kieruj¹ siê ca³kowicie antykapitalistycznymi ideami. Celem tych interwencjonistycznych programów nie jest zachowanie kapitalizmu, ale
zast¹pienie go gospodark¹ mieszan¹. Zak³ada siê, ¿e
owa gospodarka mieszana nie jest ani kapitalizmem,
ani socjalizmem. Opisuje siê j¹ jako tzw. trzeci¹ drogê,
system tak samo odleg³y od kapitalizmu, jak i od socjalizmu. Twierdzi siê, ¿e znajduje siê ona w po³owie drogi miêdzy socjalizmem i kapitalizmem, zachowuj¹c
zalety obu i unikaj¹c wad w³aœciwych ka¿demu z nich.
Ponad pó³ wieku temu wybitny przedstawiciel brytyjskiego ruchu socjalistycznego, Sidney Webb, oœwiadczy³, ¿e filozofia socjalistyczna jest „jedynie œwiadomym
i otwartym potwierdzeniem zasad organizacji spo³ecznej, które ju¿ w wiêkszej czêœci nieœwiadomie przyjêto”. Doda³ równie¿, ¿e historia gospodarcza dziewiêtnastego stulecia to „niemal ci¹g³a kronika postêpu socjalizmu”6. Kilka lat póŸniej wybitny brytyjski m¹¿ stanu, Sir William Harcourt, og³osi³: „Teraz wszyscy jeste6
Sidney Webb [w:] Fabian Essays in Socialism, pierwsze wydanie w 1889 r., wydanie amerykañskie: New York 1891, s. 4.
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7

œmy socjalistami” . Kiedy w 1913 r. Amerykanin Elmer
Roberts opublikowa³ ksi¹¿kê o gospodarczej polityce
Rz¹du Cesarstwa Niemieckiego prowadzonej od koñca lat siedemdziesi¹tych, okreœli³ tê politykê mianem
„socjalizmu monarchicznego”8.
B³êdem jest jednak proste uto¿samianie interwencjonizmu pañstwowego z socjalizmem. Jest wielu zwolenników interwencjonizmu, którzy uwa¿aj¹ go za
najw³aœciwsz¹ metodê realizacji – krok po kroku – pe³nego socjalizmu. Ale jest równie¿ wielu interwencjonistów, którzy nie s¹ socjalistami w pe³nym tego s³owa
znaczeniu; ich celem jest ustanowienie gospodarki mieszanej jako sta³ego systemu zarz¹dzania gospodark¹.
Usi³uj¹ ograniczyæ, poddaæ kontroli i „poprawiæ” kapitalizm poprzez interwencjê rz¹du w sferê biznesu
i za pomoc¹ zwiêkszania roli i znaczenia ruchu zwi¹zków zawodowych.
Aby zrozumieæ dzia³anie interwencjonizmu i gospodarki mieszanej, trzeba wyjaœniæ dwa punkty.
Po pierwsze: jeœli w ramach spo³eczeñstwa opartego o prywatn¹ w³asnoœæ œrodków produkcji, niektóre
z tych œrodków stanowi¹ w³asnoœæ rz¹du czy zarz¹dów
miast i s¹ przez nie zarz¹dzane, to jeszcze nie czyni to
systemu mieszanego, który ³¹czy³by socjalizm i w³asnoœæ
prywatn¹. Dopóki tylko niektóre indywidualne przedsiêbiorstwa s¹ pod publiczn¹ kontrol¹, w zasadzie nie
ulegaj¹ os³abieniu te cechy gospodarki rynkowej, które
7
Zob. G. M. Trevelyan, A Shortened History of England, London 1942, s. 510.
8
Elmer Roberts, Monarchical Socialism in Germany, New
York 1913.
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determinuj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Równie¿ przedsiêbiorstwa stanowi¹ce w³asnoœæ publiczn¹, jako nabywcy surowców, pó³produktów i si³y roboczej, oraz
jako sprzedawcy towarów i us³ug, musz¹ dostosowaæ
siê do mechanizmów gospodarki rynkowej. S¹ one równie¿ poddane prawom rynku – musz¹ walczyæ o zysk
lub przynajmniej unikaæ strat. Kiedy zaœ próbuje siê
umniejszyæ lub wyeliminowaæ tê zale¿noœæ przez pokrywanie strat takich przedsiêbiorstw przy pomocy
subsydiów z funduszy publicznych, jedynym skutkiem
jest przesuniêcie gdzie indziej tej zale¿noœci. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e œrodki na te subsydia musz¹ byæ zdobyte gdzie indziej. Mo¿na je otrzymaæ poprzez zbieranie
podatków. Jednak ciê¿ar takich podatków wywiera
wp³yw na obywateli, a nie na rz¹d zbieraj¹cy podatek.
To rynek, a nie ministerstwo skarbu, decyduje o tym,
na kogo spadnie ciê¿ar podatku i jak wp³ynie on na
produkcjê i konsumpcjê. Rynek i jego nieuniknione prawa utrzymuj¹ najwy¿sz¹ pozycjê.
Po drugie: istniej¹ dwa ró¿ne wzorce realizacji
socjalizmu. Jeden wzorzec – mo¿emy go nazwaæ
marksistowskim lub sowieckim – jest czysto biurokratyczny. Wszystkie przedsiêbiorstwa gospodarcze staj¹
siê departamentami rz¹du, tak samo jak kierowanie
armi¹, marynark¹ czy systemem pocztowym. Ka¿da
pojedyncza fabryka, sklep czy gospodarstwo rolne
znajduje siê w takim samym stosunku do nadrzêdnej
organizacji centralnej jak jakiœ urz¹d pocztowy wobec Ministerstwa Poczty. Ca³y naród tworzy jedn¹
armiê si³y roboczej na przymusowej s³u¿bie, zaœ dowódc¹ tej armii jest szef pañstwa.
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Drugi wzorzec – mo¿na go okreœliæ systemem niemieckim lub Zwangswirtschaft9 – ró¿ni siê od pierwszego tym, ¿e pozornie i nominalnie zachowuje on
prywatn¹ w³asnoœæ œrodków produkcji, przedsiêbiorczoœæ i wymianê rynkow¹. Tak zwani przedsiêbiorcy
dokonuj¹ transakcji kupna i sprzeda¿y, p³ac¹ robotnikom, zaci¹gaj¹ d³ugi oraz sp³acaj¹ odsetki i amortyzacjê. Ale nie s¹ ju¿ prawdziwymi przedsiêbiorcami. W nazistowskich Niemczech nazywano ich zarz¹dcami zak³adu, tzw. Betriebsführer. Rz¹d narzuca tym pozornym przedsiêbiorcom co maj¹ produkowaæ, w jaki sposób, w jakiej iloœci, za jak¹ cenê i od
kogo kupowaæ, po ile i komu sprzedawaæ. Rz¹d decyduje za jak¹ pensjê pracownicy najemni maj¹ pracowaæ oraz komu i na jakich warunkach kapitaliœci
powinni powierzaæ swoje fundusze. Wymiana rynkowa staje siê w tym wypadku ju¿ tylko fasad¹. Poniewa¿ wszystkie ceny, p³ace i stopy procentowe ustalane s¹ przez pañstwo, jedynie pozornie s¹ one cenami, p³acami i stopami procentowymi; w rzeczywistoœci s¹ to tylko iloœciowe kategorie w autorytarnych
zarz¹dzeniach okreœlaj¹ce dochód, konsumpcjê i standard ¿ycia ka¿dego obywatela. To w³adze, a nie konsumenci, kieruj¹ produkcj¹. Centralne w³adze s¹
w zarz¹dzaniu i kierowaniu produkcj¹ najwy¿szym
autorytetem; wszyscy obywatele to jedynie pracownicy rz¹dowi. To jest w³aœnie socjalizm, z zachowa9
Zwang oznacza nakaz, natomiast Wirtschaft – gospodarkê. Angielskim odpowiednikiem terminu Zwangswirtschaft by³oby okreœlenie compulsory economy, czyli gospodarka przymusowa albo nakazowa.
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niem zewnêtrznych pozorów kapitalizmu. Zachowane zostaj¹ te¿ niektóre etykiety gospodarki rynkowej, ale oznaczaj¹ one coœ zupe³nie innego ni¿ w kapitalistycznej gospodarce rynkowej.
Konieczne jest podkreœlenie tego faktu, aby nie
dopuœciæ do pomieszania socjalizmu z interwencjonizmem. System skrêpowanej gospodarki rynkowej,
czyli interwencjonizm, ró¿ni siê od socjalizmu ju¿
przez sam fakt, ¿e jest to wci¹¿ gospodarka rynkowa.
W³adze usi³uj¹ wp³ywaæ na rynek poprzez interwencjê swojego aparatu przymusu, ale nie chc¹ one ca³kowitego wyeliminowania rynku. Pragn¹, aby produkcja i konsumpcja rozwija³y siê w kierunkach innych
ni¿ te, które wyznacza rynek nieskrêpowany, oraz
chc¹ osi¹gn¹æ ten cel poprzez w³¹czenie do dzia³ania
rynku poleceñ, nakazów i zakazów, i do ich wymuszenia zawsze maj¹ gotowe si³y policyjne i ca³y aparat przymusu. S¹ to jednak pojedyncze interwencje.
Ich autorzy utrzymuj¹, ¿e nie planuj¹ po³¹czenia ich
w ca³kowicie zintegrowany system, który regulowa³by wszystkie ceny, p³ace i stopy procentowe, i który
zatem oddawa³by pe³n¹ kontrolê nad produkcj¹ i konsumpcj¹ w rêce w³adz.
Jednak¿e wszystkie metody interwencjonizmu skazane s¹ na niepowodzenie. Oznacza to, ¿e programy
interwencjonistyczne musz¹ przynieœæ w rezultacie
warunki, które z punktu widzenia ich w³asnych zwolenników bêd¹ bardziej niezadowalaj¹ce, ni¿ wczeœniejszy stan rzeczy, który mia³y w zamierzeniu zmieniæ. Programy te s¹ zatem sprzeczne z zak³adanym
celem.
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Bez wzglêdu na to, czy to dekret rz¹dowy narzuci³ minimalne stawki p³ac czy te¿ zosta³y one wymuszone przez naciski i ¿¹dania zwi¹zków zawodowych, s¹ one naturalnie bezu¿yteczne, jeœli ustalaj¹
wynagrodzenia na poziomie rynkowym. Jeœli jednak
próbuj¹ podnieœæ stawki p³ac powy¿ej poziomu, na
którym ustali³by je nieskrêpowany rynek pracy, to ich
konsekwencj¹ jest sta³e bezrobocie dla du¿ej czêœci
potencjalnej si³y roboczej.
Wydatki rz¹dowe nie mog¹ stworzyæ dodatkowych miejsc pracy. Jeœli rz¹d dostarcza potrzebnych
funduszy poprzez opodatkowanie obywateli lub po¿yczki publiczne, po jednej stronie znosi tyle miejsc
pracy ile tworzy po drugiej. Jeœli wydatki rz¹dowe
finansowane s¹ za pomoc¹ po¿yczek z banków komercyjnych, oznacza to podwy¿kê kosztów kredytu
i inflacjê. Jeœli podczas takiej inflacji wzrost cen towarów przewy¿szy wzrost nominalnych stawek p³ac,
bezrobocie rzeczywiœcie siê zmniejszy. Ale w takiej
sytuacji ów spadek bezrobocia spowodowany bêdzie
w³aœnie przez fakt, ¿e spadaj¹ realne stawki p³ac.
Nieod³¹czn¹ tendencj¹ ewolucji kapitalizmu jest
sta³e podnoszenie realnych stawek p³ac. Jest to efekt
progresywnej akumulacji kapita³u, przy pomocy której poprawia siê technologiczne metody produkcji. Nie
istnieje inny sposób, dziêki któremu mo¿na by podnieœæ wysokoœæ stawek p³ac tym wszystkim, którzy
chc¹ zarabiaæ, ni¿ poprzez zwiêkszenie udzia³u zainwestowanego kapita³u w przeliczeniu na pracownika. Gdy tylko ustaje akumulacja dodatkowego kapita³u, wygasa tak¿e tendencja do dalszego zwiêksza-
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nia p³ac realnych. Jeœli konsumpcja kapita³u zast¹pi
wzrost dostêpnego kapita³u, p³ace realne musz¹ czasowo siê obni¿yæ, a¿ do chwili usuniêcia zahamowañ
dalszego wzrostu kapita³u. Decyzje rz¹dowe, które
opóŸniaj¹ akumulacjê kapita³u lub prowadz¹ do
konsumpcji kapita³u – takie jak opodatkowanie konfiskacyjne – s¹ zatem szkodliwe dla ¿yciowych interesów pracowników.
Ekspansja kapita³u mo¿e spowodowaæ przejœciow¹
dobr¹ koniunkturê. Ale takie fikcyjne o¿ywienie gospodarcze musi skoñczyæ siê ogóln¹ depresj¹ gospodarki, czyli kryzysem.
Trudno by³oby utrzymywaæ, ¿e historia gospodarcza ostatnich dziesiêcioleci toczy³a siê wbrew pesymistycznym przepowiedniom ekonomistów. Nasza
epoka musi stan¹æ wobec wyzwañ wielkich problemów ekonomicznych. Nie jest to jednak kryzys kapitalizmu. Jest to raczej kryzys interwencjonizmu, polityki maj¹cej na celu wprowadzenie programów tworzonych dla ulepszenia kapitalizmu i zast¹pienia go
jakimœ lepszym systemem.
¯aden ekonomista nigdy nie oœmieli³ siê twierdziæ,
¿e interwencjonizm móg³by przynieœæ coœ innego ni¿
klêska i chaos. Zwolennicy interwencjonizmu – a wiod¹cymi postaciami wœród nich s¹ przedstawiciele Pruskiej Szko³y Historycznej i Amerykañscy Instytucjonaliœci – nie byli ekonomistami. Wprost przeciwnie. Aby
spopularyzowaæ swoje projekty kategorycznie zaprzeczali, ¿e istnieje coœ takiego, jak prawa ekonomiczne.
Ich zdaniem rz¹dy maj¹ pe³n¹ swobodê w osi¹ganiu
wszystkiego, co planuj¹ i nie s¹ wcale ograniczane
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przez nieub³agaln¹ regularnoœæ przebiegu zjawisk ekonomicznych. I jak niemiecki socjalista, Ferdynand Lasalle, utrzymuj¹, ¿e Pañstwo jest Bogiem.
Interwencjoniœci nie podchodz¹ do studiów nad
sprawami ekonomicznymi z naukow¹ bezstronnoœci¹.
Wiêkszoœæ z nich kieruje siê zawistnym oburzeniem
na tych, których dochody s¹ wiêksze ni¿ ich w³asne.
Ta stronniczoœæ uniemo¿liwia im dostrze¿enie spraw
takimi, jakimi one s¹ naprawdê. Dla nich g³ówn¹
rzecz¹ nie jest poprawa warunków ¿ycia mas, ale
przyniesienie szkody przedsiêbiorcom i kapitalistom,
nawet jeœli ofiarami takiej polityki stanie siê ogromna
wiêkszoœæ ludzi.
W oczach interwencjonistów ju¿ samo istnienie
zysków jest godne potêpienia. Mówi¹ o zysku, ale nie
zajmuj¹ siê wcale jego niezbêdnym przeciwieñstwem,
czyli strat¹. Nie potrafi¹ zrozumieæ, ¿e zyski i straty
to instrumenty, dziêki którym konsumenci trzymaj¹
mocno w ryzach wszystkie dzia³ania przedsiêbiorców.
To w³aœnie zysk i strata czyni¹ z konsumentów najwy¿szego arbitra w stosunku do biznesu. Absurdem
jest przeciwstawianie sobie produkcji dla zysku i produkcji u¿ytecznej. Na nieskrêpowanym rynku cz³owiek mo¿e osi¹gn¹æ zyski jedynie poprzez dostarczanie konsumentom w najlepszy i najtañszy sposób towarów, których oni zechc¹ u¿ywaæ. Zyski i straty
odbieraj¹ materialne czynniki produkcji z r¹k niewydajnych i oddaj¹ je w rêce bardziej wydajnych. Ich
funkcja spo³eczna polega wiêc na tym, aby daæ wiêkszy wp³yw na prowadzenie biznesu temu cz³owiekowi, który odnosi wiêksze sukcesy w produkowaniu
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towarów, o które ludzie siê dobijaj¹. To konsumenci
ponosz¹ szkodê, kiedy prawa danego kraju nie
pozwalaj¹ najwydajniejszym przedsiêbiorcom poszerzaæ sfery swej dzia³alnoœci. Tym, co sprawi³o, ¿e niektórzy przedsiêbiorcy rozwinêli siê w „wielki kapita³”,
by³ w³aœnie ich sukces w najlepszym zaspokajaniu
potrzeb mas.
Antykapitalistyczna polityka sabotuje dzia³anie
kapitalistycznego systemu gospodarki rynkowej. Klêska interwencjonizmu nie dowodzi koniecznoœci przyjêcia socjalizmu – ujawnia jedynie bezowocnoœæ interwencjonizmu. Wszystkie te z³a, które samozwañczy „progresiœci” interpretuj¹ jako dowody na rzecz
klêski kapitalizmu, s¹ wynikiem ich rzekomo korzystnej interwencji w mechanizmy dzia³ania rynku. Jedynie ignoranci, b³êdnie uto¿samiaj¹cy interwencjonizm i kapitalizm, wierz¹, ¿e lekarstwem na te z³a
jest socjalizm.

I Spo³eczna charakterystyka kapitalizmu...
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II

Dyktatorski,
antydemokratyczny i socjalistyczny
charakter interwencjonizmu

Wielu zwolenników interwencjonizmu wyra¿a zdziwienie, kiedy im siê powie, ¿e zalecaj¹c interwencjonizm, sprzyjaj¹ antydemokratycznym i dyktatorskim
tendencjom oraz ustanowieniu totalitarnego socjalizmu. Protestuj¹ wówczas, ¿e naprawdê s¹ szczerymi
zwolennikami demokracji, przeciwstawiaj¹cymi siê
jednoczeœnie zarówno tyranii, jak i socjalizmowi.
Chodzi im jedynie o poprawê warunków ¿ycia ubogich. Mówi¹, ¿e kieruj¹ siê wzglêdami sprawiedliwoœci spo³ecznej i opowiadaj¹ siê za bardziej uczciw¹
dystrybucj¹ dochodów w³aœnie dlatego, ¿e zamierzaj¹
zachowaæ kapitalizm i jego polityczn¹ strukturê lub
nadbudowê, tzn. rz¹d demokratyczny.
Ludzie ci jednak nie potrafi¹ zdaæ sobie sprawy
z tego, ¿e ró¿norakie proponowane przez nich programy nie s¹ w stanie przynieœæ tych korzystnych efektów,
o jakie im chodzi. Wrêcz przeciwnie, powoduj¹ one tak¹
sytuacjê, która z punktu widzenia ich zwolenników jest
gorsza, ni¿ poprzednia sytuacja, któr¹ mia³y w³aœnie

