PAFERE
Polsko-Amerykańska Fundacja
Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego

IDEE
Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
Nr 12 / Zima 2010 ISSN: 1898-5866

Jeśli ktoś walczy o wolny rynek i wolną konkurencję, nie staje w obronie tych, którzy są już bogaci, lecz
zabiega o swobodę działania dla anonimowych ludzi, którzy niebawem zostaną przedsiębiorcami, a ich
pomysłowość sprawi, że życie przyszłych pokoleń stanie się lżejsze.
Ludwig von Mises

Magister PAFERE
rozstrzygnięty!
Ludwik Papaj, autor pracy magisterskiej Koncepcja człowieka
w pracach Ludwiga von Misesa, został zwycięzcą II edycji konkursu
Magister PAFERE na najlepszą pracę magisterską z dziedziny
ekonomii. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się zdecydowanie
większym zainteresowaniem od pierwszej, a wybór najlepszych
prac, co przyznają zgodnie członkowie jury, był trudniejszy.

Owocna
wizyta
Foto: Paweł Toboła Pertkiewicz

Wizyta Michaela Reagana, najstarszego syna 40 prezydenta
USA Ronalda Reagana, w Polsce na zaproszenie Fundacji
PAFERE obfitowała w spotkania, wykłady i relacje medialne.
Reakcje na wizytę świadczą, że
może być ona bez wątpienia
uznana za spory sukces w propagowaniu wolnościowej myśli
prezydenta Ronalda Reagana
oraz za jeden z większych sukcesów Fundacji od początku jej
działalności w Polsce.
Czytaj dalej na str. 3

W

tym roku jury w składzie: prof.
Witold Kwaśnicki (przewodniczący jury, Uniwersytet Wrocławski),
prof. Michał Wojciechowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr Sebastian Musioł (tygodnik „Gość Niedzielny”), dr Eryk Łon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) i Andrzej Szczęśniak (analityk rynku paliw) zdecydowało się na nagrodzenie czterech prac (wybrano dwa równorzędne III miejsca) i wyróżnienie czterech innych. — Mieliśmy
w tym roku wyjątkowo trudne zadanie.
Do konkursu zgłoszonych zostało kilkadziesiąt prac, z których większość to prace bardzo wartościowe. O trudności wyboru najlepszych świadczy długa i gorąca dyskusja jury — podkreśla prof.
Kwaśnicki.
Ludwik Papaj jest absolwentem filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także aktywnym członkiem
Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii.
Jego praca jest filozoficzną analizą

prakseologicznego-ekonomicznego rozumienia koncepcji „człowieka działającego”. „Ładnie, zajmująco napisana.
Spojrzenie na koncepcje Misesa z szerszej perspektywy, na tle filozofii Kanta. Wywód logiczny i przekonujący” —
napisał w uzasadnieniu werdyktu przewodniczący jury, prof. Witold Kwaśnicki. Zdaniem dr. Sebastiana Musioła
Ludwik Papaj bada antropologię Misesa z dużym wyczuciem, ale i słuszną
dozą krytycyzmu. — Dzięki temu wychwytuje niedopowiedzenia i przemilczenia, które, mimo potężnych rozmiarów dzieła Misesa, nie zamykają dyskusji o kondycji człowieka działającego, zwłaszcza aktywnego gospodarczo
— podkreśla.
Czytaj dalej na str. 5
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PAFERE
na Facebooku

F

undacja PAFERE rozwija swoją
aktywność w Internecie, wykorzystując najnowsze środki komunikacji. Od kilku tygodni jesteśmy dostępni na Facebooku (www.facebook.com),
najpopularniejszym portalu społecznościowym na świecie. Nie może nas
zabraknąć w miejscu, gdzie informacja
rozprzestrzenia się w błyskawicznym
tempie, w którym idee wolnorynkowe
mogą być skutecznie promowane. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków wolności i naszej aktywności

do odwiedzenia naszego profilu pod
angielskim szyldem (Polish-American
Foundation for Economic Research
and Education). Po kilku tygodniach
od momentu uruchomienia mamy już
kilkuset fanów z całego świata!
Będziemy tam na bieżąco prezentować działalność Fundacji. Zachęcamy do rejestrowania się na portalu i do
przyłączenia się do naszej społeczności, tak by możliwie szybko i na bieżąco
otrzymywać informacje o kolejnych projektach PAFERE.

PAFERE
Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji
i Rozwoju Ekonomicznego, będąca niezależną,
pozarządową organizacją zajmującą się
problemami etyki, cywilizacji i gospodarki,
została założona przez Jana Michała Małka
w 2007 roku i została wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem
0000278610. Wcześniej Fundacja działała jako
oddział amerykańskiej Fundacji PAFERE
założonej w 2000 roku.
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Nowy ekspert
Fundacja PAFERE wzbogaciła się o nowego eksperta.
Jest nim od niedawna pan Damian Kot, który w naszej Fundacji
specjalizował się będzie w dziedzinie bankowości i finansów.

W

obszarze jego zainteresowań znajdują się: system
emerytalny,
zarządzanie
ryzykami finansowymi (ryzyko walutowe, płynności i stopy procentowej),
nieruchomości, złoty pieniądz oraz
rynki finansowe. Od skończenia studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (finanse i bankowość,
specjalizacja: zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa) p. Damian Kot związany jest z instytucjami finansowymi,
a obecnie pracuje jako skarbnik w jednym z polskich banków.
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W

izyta Michaela Reagana odbywała się w kontekście
polskiego Święta Niepodległości i 20 rocznicy upadku komunizmu.
Nasz gość przyjechał do Polski
prosto z Berlina, gdzie uczestniczył
w uroczystościach z okazji 20 rocznicy
upadku Muru Berlińskiego, podczas
których niestety — co nasz gość wielokrotnie podkreślał — ani razu nie padło nazwisko Ronalda Reagana, czyli
człowieka, który najgłośniej i w najbardziej stanowczy sposób domagał się
obalenia muru.
Wizyta w Polsce miała więc w zamierzeniu podkreślić rolę Polski
w upadku systemu komunistycznego
w świecie oraz rolę polityki prezydenta
Ronalda Reagana w tym procesie. Reagan poprzez swoją zdecydowanie wolnorynkową politykę uzdrowił gospodarkę amerykańską, która w konfrontacji
z centralnie planowaną gospodarką
Związku Sowieckiego doprowadziła ją
do upadku, co pociągnęło za sobą roz-

Nasz gość wygłosił wykład
o reaganomice w Wyższej Szkole
Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu dla kilkuset studentów.

Michael Reagan podczas spotkania
z prezydentem Lechem Kaczyńskim.
pad bloku komunistycznego. Niezwykle
istotną rolę odgrywała tu także współpraca Reagana z papieżem Janem Pawłem II.
Michael Reagan podczas swojej 3dniowej wizyty w Polsce odwiedził
Warszawę i Toruń. Wygłosił dwa wykłady dla studentów: na Uniwersytecie
Warszawskim i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Podczas obydwu wykładów podkreślał
znaczenie i aktualność wolnorynkowej
polityki gospodarczej Reagana, czyli
reaganomiki. W wykładach uczestniczyło łącznie ponad pół tysiąca studentów. Nasz gość wziął udział w dyskusji
zorganizowanej przez dziennik „Rzeczpospolita”, spotkał się także w sejmie
z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Andrzejem Halickim i zwiedził multimedialną wystawę poświęconą upadkowi systemu komunistycznego. W wąskim gronie sympatyków
myśli konserwatywno-liberalnej Reagan spędził kameralny wieczór w Jazzowni Liberalnej.
Z okazji Święta Niepodległości
nasz gość uczestniczył w uroczystościach na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w Pałacu Namiestnikowskim, gdzie miał okazję porozmawiać
z prezydentem Lechem Kaczyńskim
oraz Marią Kaczyńską, której podarował m.in. breloczek z wizerunkiem ojca i słynnym cytatem: „Panie Gorbaczow! Rozwal Pan ten mur!”.
Wizyta Reagana cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem mediów.
Relacje z niej ukazały się w największych polskich mediach oraz na licznych portalach internetowych, a wywiady z Michaelem Reaganem opublikowano w takich tytułach, jak „Rzecz

pospolita”, „Polska — The Times”
„Wprost”, radiowa Jedynka, „Stosunki
Międzynarodowe”, „Nasz Dziennik”
oraz portal i telewizja Bankier.pl.
W ostatnim dniu swojej wizyty Michael Reagan gościł w Radiu Maryja i telewizji Trwam w audycji „Rozmowy
niedokończone”. Wszystkie materiały
z wizyty dostępne są na naszym portalu.
Smutną konstatacją jest fakt, że do
dziś nie ma w Warszawie miejsca upa

Michael Reagan w towarzystwie
Konrada Rajcy (PAFERE) oraz
Larry’ego Greenfielda (Reagan
Legacy Foundation) na spotkaniu
w sejmie z szefem Komisji Spraw
Zagranicznych, posłem Andrzejem
Halickim.
miętniającego wielkiego Ronalda Reagana. Podjęta kilka lat temu inicjatywa
budowy jego pomnika w stolicy stanęła
w miejscu i chyba nic już z niej nie
będzie. Może wizyta syna wielkiego
prezydenta i przyjaciela Polski przyczyni się do naprawy tego stanu rzeczy.
Także Ronald Reagan Legacy Foundation, której przewodniczy Michael
Reagan, zapowiada wzmożenie działań
na rzecz upamiętnienia dorobku Ronalda Reagana w Europie, w tym w szczególności w Polsce.
W 2011 roku przypada 100 rocznica urodzin Ronalda Reagana. Czy do
tego czasu uda się w godny sposób
upamiętnić prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego rolę w najnowszej historii Polski? Politycy, z którymi spotkał
się Michael Reagan, zapowiadali poparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięcia. Czas pokaże, czy za tymi deklaracjami pójdą jakieś realne, konkretne działania.
Konrad Rajca
Paweł Toboła-Pertkiewicz

Foto: Paweł Toboła-Pertkiewicz
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PAFERE w 2010 roku
Rozmowa z Pawłem
Tobołą-Pertkiewiczem,
wiceprezesem Fundacji PAFERE.
Jakie będą priorytety działalności
fundacji PAFERE w tym roku?
Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja ekonomiczna Polaków. Wciąż
chcemy robić to, co dotychczas, tylko
na jeszcze większą skalę i jeszcze skuteczniej niż dotychczas. Mamy wiele
kolejnych pomysłów, jak skutecznie
promować wolnorynkowe idee i rozwiązania, między innymi wśród młodzieży i studentów.
Jak zamierzacie docierać do młodzieży?
Fundacja współpracuje już z kilkoma
liceami, chcemy ją rozszerzać na większą skalę. Dysponujemy już dwoma
ciekawymi filmami, które chcemy wyświetlać uczniom szkół średnich
w Polsce. Wydaje się nam, że dzięki
nowej formie przekazu będzie nam
jeszcze łatwiej zachęcić młodych ludzi
do zupełnie nowego spojrzenia na otaczający ich świat i gospodarkę. Nowego, gdyż z doświadczenia wiem, że
spotkanie młodych ludzi z Fundacją
PAFERE w większości przypadków
jest pierwszym spotkaniem z ideami
wolnorynkowymi, zupełnie im wcześniej nieznanymi. Organizowane przez
PAFERE wizyty zagranicznych gości
również są znakomitą promocją kapitalizmu w umysłach młodych ludzi, dlatego nie zamierzamy rezygnować z tej
formy spotkań.

Foto: Mirosław Toboła

Jakie zadania stawia sobie Fundacja
oprócz promocji wolnego rynku
wśród młodzieży?
Wkrótce nastąpi otwarcie naszego lokalu na warszawskim Żoliborzu. Mamy nadzieję, że stanie się on miejscem
częstych spotkań, wykładów i dyskusji
różnych środowisk z całej Polski. Mamy obecnie do czynienia wręcz z wysypem klubów lewicowych, które promują niebezpieczne dla ludzkiej wolności idee, więc już najwyższy czas,
abyśmy również i my zaczęli się integrować i spotykać regularnie. Chcemy,
by nasz lokal stał się miejscem wymia4

ny poglądów i idei. Na miejscu będzie
biblioteka wolnorynkowa, a w przyszłości chcielibyśmy uruchomić w jednym z pomieszczeń ministudio telewizyjne. Wciąż narzekamy, że w telewizji
panuje wszechobecna mentalność
socjalistyczna. Chcielibyśmy zaproponować internautom możliwość oglądania na bieżąco czegoś na kształt wolnorynkowej telewizji internetowej. Przy
okazji: zachęcam wszystkich do współpracy przy tym projekcie, szczególnie
młodych ludzi z zacięciem w tej dziedzinie.

niądze do dyspozycji organizacjom,
które walczą o to, aby jeszcze bardziej
nas zniewolić (vide: Krytyka Polityczna). Z pozyskanych środków chcielibyśmy przede wszystkim dokończyć
urządzanie lokalu, a także — jeśli wystarczy środków — zacząć realizację
projektu internetowej telewizji wolnorynkowej.

W tym roku nie zabraknie w programie PAFERE konferencji z udziałem
zagranicznych prelegentów. Na zdjęciu prof. Ken Schoolland.

Paweł Toboła-Pertkiewicz
Od tego roku jest możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na
Fundację. Jak ewentualne środki
chciałaby spożytkować Fundacja?
Dzięki uzyskaniu przez PAFERE statusu OPP każdy z Państwa może mieć
udział w tym dziele. Wystarczy przekazać 1% swojego podatku PIT lub CIT
na naszą Fundację, wpisując w zeznaniu podatkowym nasz numer KRS:
0000278610. Przekazanie 1% nic nie
kosztuje ani nie uszczupla zawartości
niczyjej kieszeni, gdyż państwo i tak
zabiera nam te pieniądze. Możemy jednak przekazać te pieniądze na zdecydowanie lepszy cel, aniżeli przeznaczyłby
je rząd, który wspiera nierentowne firmy, płaci zasiłki ludziom, którym nie
chce się pracować, albo oddaje te pie-

Czy światowy kryzys finansowy spowodował zwiększenie szansy promowania wolnorynkowych idei, czy też
— przeciwnie jeszcze trudniej jest
trafić do ludzi?
Kryzys spowodował przede wszystkim
większe zainteresowanie ekonomią
w ogóle. Wielu ludzi, którzy wcześniej
ignorowali ekonomię, zaczęło się zastanawiać, co robić w tej sytuacji, jak
inwestować pieniądze, sięgnęło po literaturę. Z punktu widzenia przyszłości
ważne jest, aby szczególnie młodzi ludzie sięgnęli po wolnorynkową literaturę. Ponieważ jednak w Polsce coraz
mniej mamy wolności, szczególnie
wolności gospodarczej, praca organiczna, jaką wykonuje PAFERE, jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej. Dlatego liczymy na Państwa
pomoc i chęć współpracy, aby szeregi
zwolenników wolności, rosły. Aby
zamiast pokolenia biurokratów, którzy
żyją na koszt innych, utrudniając przy
tym rzeszy ludziom życie, wychowywać kreatywnych i uczciwych przedsiębiorców, którzy będą pomnażać
bogactwo Polski. Taki jest nasz cel i taki program będziemy realizować w kolejnych latach.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Paweł Sztąberek
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II miejsce w konkursie zajął Piotr
Śliwiński, autor pracy Podatek liniowy, równoległe III przypadło zaś
Annie Paluszkiewicz (Polska w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej
— argumenty za i przeciw członkostwu)
i Tymoteuszowi Juszczakowi (Koncepcja państwa, gospodarki i społeczeństwa u ordoliberałów). Wśród wyróżnionych znaleźli się: Arkadiusz
Nowak, autor pracy Myśl Chrześcijańska wobec socjalizmu i kapitalizmu,
Marta Olesińska za pracę Egzemplifikacja politycznych uwarunkowań strategii marketingowej koncernu energetycznego Gazprom w relacjach z krajami WNP, Karol Pogorzelski za Od homo-oeconomicusa do człowieka-przedsiębiorcy. Próba rekonstrukcji koncepcji człowieka gospodarującego w programie badawczym szkoły austriackiej,
i Marcin Chmielowski — Konserwatyzm i post-konserwatyzm w myśli Hansa Hermana Hoppego.
Miejsce II w tegorocznej edycji
Magistra PAFERE to szerokie omówienie koncepcji podatku liniowego
w Polsce i na świecie. Autor pracy,
Piotr Śliwiński, jest absolwentem prawa warszawskiego Uniwersytetu im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zdaniem prof. Michała Wojciechowskiego
praca Śliwińskiego to dobra panorama
kwestii podatku liniowego, zarówno
w sferze stosowania tego podatku
w świecie, jak i jego oceny. — Autor

przejawia umiejętność samodzielnego
przedstawienia złożonej argumentacji
i krytycyzm — podkreśla prof. Wojciechowski. — Praca obszerna, o szerokim zakresie tematycznym, płynnie
i konsekwentnie napisana, przedstawiająca tematykę bardzo rozlegle,
z dużym „oddechem” i w sposób przystępny dla niezorientowanego czytelnika — uważa z kolei Andrzej Szczęśniak.
W tym roku jury, po długich naradach, postanowiło wręczyć dwie równoległe III nagrody. Otrzymali je Anna
Paluszkiewicz, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
i Tymoteusz Juszczak, absolwent
nauk politycznych Uniwersytetu im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu
— Anna Paluszkiewicz w sposób
kompleksowy przeprowadza analizę
argumentów za przystąpieniem Polski
do strefy euro i przeciw niemu. Tego
typu prace należą do nielicznych. Z reguły bowiem w pracach poświęconych
tematyce członkostwa danego kraju
w unii walutowej dominuje bardzo
euroentuzjastyczne nastawienie. Autorka zaś stara się wyważyć punkty widzenia dwóch spierających się stron:
euroentuzjastów oraz eurosceptyków.
Poza tym stara się wypracować własny
pogląd na ten temat. Praca zawiera
liczne odsyłacze literaturowe i cechuje
się ogromnym bogactwem różnych
materiałów źródłowych — napisał
w uzasadnieniu werdyktu jury dr Eryk
Łon.

Z kolei praca Tymoteusza Juszczaka na temat filozofii niemieckich
ordoliberałów jest w ocenie prof. Wojciechowskiego szerokim, bardzo dobrym warsztatowo, opracowaniem tematu. — Łączy tematykę ekonomiczną
i polityczną w ich wzajemnym związku. Uwypukla wartość wolnego rynku
i wartości moralne w życiu społecznym. Dotyczy także sposobu realizacji
tych zasad, a nie tylko samej teorii —
uważa prof. Wojciechowski.
Wydaje się, że konkurs Magister
PAFERE trwale zagościł w polskim
świecie naukowym jako jedyny promujący wolnorynkową myśl gospodarczą i znaczenie wartości etycznych
w gospodarce. Świadczy o tym zwiększające się zainteresowanie konkursem
ze strony polskiego świata naukowego
i mediów. Przed nami kolejne edycje
Magistra PAFERE. Już teraz myślimy
nad udoskonalenie formuły konkursu
i przyszłorocznymi tematami, które
najprawdopodobniej obracać się będą
w kręgu promocji postaw przedsiębiorczych, innowacyjności w gospodarce i rozwiązań przyspieszających
rozwój gospodarczy i gwarantujących
modernizację kraju.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można przeczytać na naszej
stronie internetowej: www.pafere.org,
do czego niniejszym zachęcamy i co
polecamy.

Konrad Rajca

Wolnorynkowe filmy!
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” oraz „Narodziny wolności”
Filmy zostały zrealizowane przez Acton Media — pierwszy film, „Powołanie przedsiębiorcy”, pokazuje naturę przedsiębiorcy,
obala wiele mitów, jakie wiążą się z działalnością gospodarczą, i pozwoli spojrzeć na nie zupełnie z nowej perspektywy. Drugi film,
„Narodziny wolności”, to pasjonująca historia walki o ludzką wolność od zarania dziejów aż po czasy współczesne.
Dlaczego wciąż musimy o nią walczyć?
Koszt jednego filmu wynosi 50,00 zł (koszty wysyłki wliczone są w cenę).
Przy zakupie obu filmów 10 proc. rabatu
— prosimy o wpłatę 90,00 zł (koszty wysyłki wliczone są w cenę).
Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
ul. Korfantego 9A, 01-496 Warszawa
Volkswagen Bank Direct
33 2130 0004 2001 0409 4215 0001
Z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe — projekty filmowe
Nabywców prosimy koniecznie o kontakt mailowy na adres: pafere@pafere.org
z podaniem dokładnego adresu wysyłki płyt z filmami.
Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego / Zima 2010
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Kreatywny przedsiębiorca
„Przedsi ębiorczość to twórcze nastawienie człowieka do otaczającego go świata” — pisze
w swojej pracy magisterskiej laureat II edycji konkursu Magister PAFERE Ludwik Papaj.
Poniżej prezentujemy jeden z podrozdziałów zwycięskiej pracy zatytułowany:
Kreatywny przedsiębiorca.

N

6

polski również dobrze oddaje intencje
Misesa, wskazuje jednak inną cechę
przedsiębiorcy. Jest nim ten, kto «przed
się bierze» środki do osiągnięcia zamierzonego przez siebie celu, a zatem
ten, kto umie dostrzec sposobność
korzystnego działania i podejmuje inicjatywę. Przedsiębiorca zazwyczaj zmuszony jest do odsunięcia w czasie
skutków swoich działań, spodziewając
się uzyskania korzyści w przyszłości.
Im bardziej skutek działania będzie
przesunięty w przyszłość, tym większe
staje się ryzyko nieosiągnięcia celu
(także dlatego, że proces może zostać
przerwany w wyniku śmierci działającego). Człowiek jako przedsiębiorca
zawsze działa w warunkach niepewności osiągnięcia celu3, w przeciwieństwie zarówno do człowieka jako
konsumenta (który wybiera natychmiastowe zaspokojenie swych potrzeb)
jak i człowieka w funkcji kapitalisty
(którego inwestycje są zabezpieczone
majątkiem przedsiębiorcy, którego kredytuje). Przedsiębiorca nie musi być
kapitalistą posiadającym czynniki produkcji, może być zwykłym człowiekiem dążącym do maksymalizacji psy-

chicznej przyjemności z wykorzystania
swego wolnego czasu. W ramach języka
prakseologii. prakseologii zysk, do którego dąży działający, jest nieredukowalnym zjawiskiem psychicznym4 — dopiero w warunkach ekonomii rynkowej
zostaje zdeterminowany działaniami innych ludzi i jest wyrażony w pieniądzu.
Twierdząc, że ktoś zyskał poparcie bądź
uzyskał czyjeś pozwolenie, mówimy
poprawnie tak długo, dopóki powyższe
zamierzenia były celem danego człowieka. Potoczny język doskonale oddaje
fakt, który dostrzega Mises: zysk przynależy tylko istotom aktywnym i jedynie
jako taki ma związek z obiektywną zewnętrzną rzeczywistością.
Kreatywny przedsiębiorca stanowi
dla Misesa protagonistę procesów społecznych. Świadczy o tym termin promoter5, który Mises uznaje za synonim pojęcia «przedsiębiorca» (entrepreneur).
Dla austriackiego ekonomisty przedsiębiorca jest więcej niż jedynie graczem rynkowym. Celnie charakteryzuje tę funkcję wiązka znaczeniowa: organizator, propagator, krzewiciel, promotor, a nawet popularyzator czy pionier. Choć kieruje się on zyskiem
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eoklasyczny model ekonomii
zakłada, że gospodarka dąży
do punktu równowagi podaży
i popytu, zaś osiągnięcie równowagi
równoznaczne jest z wyeliminowaniem
możliwości błędu w alokacji zasobów.
Koncepcja ta jednak jest niezgodna
z rzeczywistością, gdyż zakłada możliwość obiektywnej prognozy przyszłego stanu świata niezależnie od czynnika ludzkiego, jakim jest przedsiębiorczość. W realnej gospodarce niedobór
produktów i brak równowagi będzie
motywował przedsiębiorcę do podjęcia
działania. Przedsiębiorca realizujący
zmiany i dokonujący transformacji rzeczywistości w oczywisty sposób wytrąca rynek ze stanu równowagi, dokonuje przekształceń w strukturach cen
oraz odkrywa nowe standardy, które
wypierają stare, dotąd stabilne. Ludwig
von Mises jednoznacznie twierdzi —
przy założeniu, że gospodarka się nie
rozwija — że suma zysków przedsiębiorców będzie równa sumie ponoszonych przez nich strat, w związku
z czym jeśli jakakolwiek równowaga
może mieć miejsce, to jest ona równoznaczna właśnie z istnieniem błędów,
a nie z ich brakiem. Przedsiębiorczość
będzie zatem nazwą dla zdolności do
działania w warunkach niepewności,
a termin «przedsiębiorca» w rozumieniu teorii katalaktycznej oznacza działającego człowieka widzianego jedynie
w aspekcie niepewności nieodłącznie
związanej z każdym działaniem1.
Jesús Huerta de Soto twierdzi, że
etymologicznie słowo przedsiębiorca
(francuskie i angielskie entrepreneur,
hiszpańskie empresario) pochodzi z łaciny2 — od emprendo, co znaczy «odkrywać, zdawać sobie z czegoś sprawę,
chwytać coś». Łaciński źródłosłów
wskazuje na odkrywczy i rozumowy
aspekt działań przedsiębiorcy. Język
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w działaniu, przesłanki, dla których
podjął się swych zamierzeń, mogą być
pozamaterialne; może współtworzyć
pewne produkty (a zatem i związane
z nimi wartości) dla samego zysku
z owej działalności, jak i odwrotnie;
może rozwijać branżę, którą uważa za
cenną samą w sobie, zaś zysk traktować przede wszystkim jako źródło dalszych inwestycji w rozwój tego, co
tworzy. Przedsiębiorca wpływając na
procesy społeczne, musi dostrzegać
możliwość przekształcania tego, co
jest, w coś, co być powinno, w sposób
akceptowany przez konsumentów —
inaczej będziemy mieli do czynienia
z błędem. W ten sposób to, co powstaje, musi zostać wcześniej zaakceptowane przez szeroką rzeszę odbiorców —
wszystko pojawia się za sprawą pewnych wartościowań, a równocześnie
zmienia ich istniejący stan. Zdolność
do wpływania na otoczenie, jaką posiada przedsiębiorca, jest sprawą szeregu
czynników, z których najważniejsze to
umiejętność podejmowania decyzji
w warunkach niepewności i przewidywania oczekiwań ludzi, talent organizacyjny oraz innowacyjność — wszystkie one zakładają wolność. Nie sposób
nabyć umiejętności osiągania sukcesu
w toku powszechnej edukacji. Stanowi
to jeden z argumentów Misesa przeciwko gwarantowanej przez państwo
edukacji publicznej, która ma — jego
zdaniem — z konieczności konserwatywny charakter i ogranicza ludzką
kreatywność6.
Zdaniem Misesa, aby człowiek
mógł działać, najpierw musi pojawić
się myśl — przedsiębiorca, nim zadziała, musi najpierw stworzyć mentalną
mapę wiedzy o rzeczywistości7. Dopiero skutki podjętego działania, czyli informacja zwrotna, pozwalają mu zweryfikować i poszerzyć swój stan wiedzy. [...] Różnica między dobrze prosperującym przedsiębiorcą i organizatorem a innym polega właśnie na tym, że
nie kieruje się on tym, co było bądź
jest, lecz planuje swoje działania na
podstawie własnej oceny przeszłości.
Przeszłość i teraźniejszość widzi tak
samo jak inni, lecz przyszłość odmiennie8. Rozumienie zjawisk i możliwość

ich przewidywania nie poddaje się systematyzacji, jest tym, co odróżnia dobrego przedsiębiorcę od tego, który nie
odnosi sukcesów. Choć wszyscy ludzie
uczą się na błędach, to ludzie sukcesu
— skuteczni organizatorzy — popełniają ich mniej.
Wśród kontynuatorów i komentatorów Ludwiga von Misesa występuje
spór, czy przedsiębiorczość należy
traktować bardziej jako gotowość dostrzegania istniejących możliwości zysku (entrepreneurship as alertness / as
discovery), czy jako zdolność osądu
istniejącej rzeczywistości i aktywnej
kreacji alternatyw (entrepreneurship as
judgement). Israel Kirzner definiuje
czystą przedsiębiorczość jako akt bycia
świadomym istniejących możliwości
zysku (alertness) przez tych, którzy nie
posiadają zasobów. Przedsiębiorczość
stanowi dla niego siłę, która pozwala
na alokację zasobów zgodnie z ich najwyższymi wartościami użytkowymi
w świecie, w którym proces dostosowywania nie następuje natychmiastowo. Ponieważ kirznerowski czysty
przedsiębiorca nie posiada kapitału, nie
może ponosić straty, co upodabnia go
do misesowskiego menadżera. Z kolei
Frank Knight rozwija teorię przedsiębiorczości, aby rozbić termin dochód
na jego dwa komponenty: procent
i zysk. Procent jest wypłatą za odłożenie konsumpcji w czasie, zysk zaś —
za trafne osądy i decyzje w warunkach
niepewności (judgement). Nie zajmuje
się on psychologiczną analizą zjawiska, jak Kirzner, niemniej jego ujęcie
przedsiębiorczości wyraża skłonność
do ekspansywnego tworzenia przyszłości. Zdaniem Misesa przedsiębiorczość trzeba ujmować przede wszystkim jako działanie w warunkach niepewności tworzące — na drodze konkurencji — ceny. Z dwóch wymienionych koncepcji przedsiębiorczości bardziej wierna Misesowi będzie zatem ta
druga, niemniej obie traktują przedsiębiorczość dość podobnie — jako twórcze nastawienie człowieka do otaczającego go świata. Tak szeroko rozumianą cechę przedsiębiorczości można
dostrzec zarówno w działalności Billa
Gatesa, jak i w społecznej

aktywności twórcy judo Jigoro Kano
czy Matki Teresy z Kalkuty.
Przypisy:
1. Mises, Ludzkie działanie. s. 219.
2. Za wykładem Jesúsa Huerta de Soto,
Socjalizm niemożliwością naukową;
http://www.youtube.com/watch?v=S
pQ-Zeq8mLo.
3. W tym fragmencie używam terminów ryzyko i niepewność zgodnie
z intuicjami potocznymi i pomijam
klasyczne rozróżnienie.
4. Mises, Profit and loss; http://www.
mises.org/story/2321.
5. Mises, Ludzkie działanie s. 220.
W wydaniu polskim termin został
przetłumaczony na organizator. Aby
odróżnić typ idealny od funkcji katalaktycznej Mises na opisanie przedsiębiorcy w tej drugiej funkcji używa terminu przedsiębiorca-organizator (entrepreneur-promoter).
6. Por. Tamże s. 270.
7. Za: Strategic entrepreneurship pod
red. Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Camp S. Michael, Donald L.
Sexton s. 134. Takie stanowisko
bliskie jest antropologii psychologicznej opisanej w części piątej niniejszej pracy.
8. Mises, Ludzkie działanie s. 496.

Ludwik Papaj, Koncepcja człowieka
w pracach Ludwiga von Misesa,
I nagroda w konkursie Magister
PAFERE 2009.
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Papież wzywa do odnowy!
Z Krisem A. Maurenem, dyrektorem wykonawczym Acton Institute w Stanach Zjednoczonych,
rozmawiają Paweł Toboła-Pertkiewicz i Bogumił Łoziński.
Jak najnowsza papieska encyklika
została odebrana w USA, szczególnie
w kręgach ekonomicznych?
Encyklika miała bardzo szeroki oddźwięk w Stanach Zjednoczonych,
zwłaszcza na łamach prasy. Trzeba tu
podkreślić szczególną rolę propagatorską Instytutu Actona, cenną zwłaszcza w przypadku kręgów biznesowych,
bo pomagającą zrozumieć papieskie
nauczanie. Zainteresowanie myślą papieską zdecydowanie wzrosło od czasu
pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych. Zanim papież przyjechał, wielu
ludzi miało słabe wyobrażenie o Benedykcie XVI i posłaniu, które nam niesie. Od czasu tej pielgrzymki zainteresowanie papieżem oraz jego pracami
zdecydowanie wzrosło, co z pewnością
musi cieszyć.
Encyklika społeczna Benedykta XVI
ukazała się w czasie światowego kryzysu ekonomicznego i do niego nawiązuje. Co według papieża leży u źródeł
tego kryzysu i jakie daje on propozycje wyjścia z niego?
Głównym zagadnieniem najnowszej encykliki rzeczywiście jest światowy kryzys gospodarczy, spowodowany moralną pustką, w której brutalny materializm zastąpił miłość do prawdy. Kryzys
objawia się brakiem moralnych fundamentów, tymczasem we wszechobecnej
panice i wielkim wrzasku, jaki towarzyszy obecnym ekonomicznym perturbacjom, wielu ludzi nie dostrzega,
skąd naprawdę wziął się kryzys. Wydaje mi się, że papież pokazuje zdecydowanie głębsze podłoże obecnego kryzysu niż tylko straty finansowe czy
spadki na giełdach. Te ostatnie są bowiem konsekwencją oszustw, nadużyć
czy żądzy zawłaszczania cudzych pieniędzy. Takie działania wynikają z faktu, że etyka została wypchnięta ze sfery
ekonomicznej. Papież zauważa, że kryzys „zobowiązuje nas do ponownego
przemyślenia naszej drogi, do przyjęcia
8

nowych reguł i znalezienia nowych
form zaangażowania, do korzystania
z pozytywnych doświadczeń i odrzucenia negatywnych. W ten sposób kryzys
staje się okazją do rozeznania i czynienia nowych projektów”.
Papież postuluje: „Ekonomia potrzebuje etyki dla swego poprawnego
funkcjonowania; nie jakiejkolwiek
etyki, lecz etyki przyjaznej osobie”.
Czy to nie jest propozycja utopijna?
Jak zmusić ludzi, którzy na skutek
braku stosowania zasad etyki doprowadzili świat do kryzysu, aby jej
przestrzegali? Czy spotkał się Pan
z taką postawą?
Moja wizyta w Polsce związana była
z wzięciem udziału w konferencji poświęconej XIX-wiecznemu ekonomiście Frédéricowi Bastiatowi. Tenże Bastiat pisał o ekonomicznych harmoniach, które są rezultatem ludzkiego
działania w wolnej gospodarce, a z kolei te działania wynikają z etycznych
wartości i solidarności względem bliźniego. Kiedy etyka odgrywa ważną rolę w życiu człowieka, wówczas ludzie
hamują chęć oszustw i kradzieży. Jeśli
etyka zaczyna kuleć, kryzys gospodarczy jest tego prostą konsekwencją.
Skoro system wartości nie mówi: tak
nie wolno, to jest złe i nieuczciwe, to
wielu uznaje, że tak właśnie należy
postępować. Tymczasem papież podkreśla tę myśl o harmoniach we
fragmencie, w którym pisze, że dobro
wspólne — właśnie te harmonie ekonomiczne — może zostać osiągnięte
jedynie w świetle dobra i prawdy. Czy
to jest utopijne? Myślę, że nie. Czy jest
jakaś alternatywa dla takiego systemu?
Alternatywą jest centralne planowanie,
ale jego powrotu chyba nikt nie powinien oczekiwać, mając w pamięci
brak potrzebnych towarów, a przede
wszystkim dlatego, że ta forma nie
zdała właśnie etycznego egzaminu,
jakiemu poddał centralne planowanie

Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus.
Krytycy papieskiej encykliki uważają,
że ma ona charakter postulatywny,
ogólny, natomiast nie wskazuje konkretnych rozwiązań. Czy zgadza się
Pan z takimi opiniami?
Nie, uważam, że encyklika jest wezwaniem do odnowienia kultury. Gdy papież
słusznie krytykuje wiele konkretnych
rzeczy i zjawisk, to wydźwięk tej encykliki jest pozytywnym, realistycznym
i pełnym nadziei wezwaniem do budowy
wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa opartego na fundamentach prawdy
i miłości bliźniego.
Pewnym zaskoczeniem jest brak ze
strony Kościoła krytyki globalizacji.
Papież nie widzi zła w zjawiskach globalizacji. Pisze: „Globalizacja, a priori,
nie jest ani dobra, ani zła. Nie powinniśmy być jej ofiarami, lecz protagonistami, postępując rozumnie, prowadzeni
przez miłość i prawdę”. Jak w praktyce
wykorzystać globalizację dla rozwoju
świata w miłości i prawdzie?
Jak panowie powiedzieli, papież rzeczywiście nie potępia globalizacji, ale wierzy, że powinna ona być wykorzystywana w pozytywnym celu. Dlatego wraz
z rozwojem ekonomicznym, jaki jest
związany z globalizacją, powinniśmy
jednocześnie troszczyć się o rozwój moralny. Papież wzywa nas, abyśmy byli
względem siebie nie tylko sąsiadami, ale
przede wszystkim braćmi. Nie powinniśmy patrzeć na drugą osobę jak na klienta
czy kontrahenta, ale jak na bliźniego.
Myślę, że jest to bardzo głębokie
przesłanie Benedykta XVI, na co być
może mało kto zwrócił uwagę, czytając
encyklikę.
Benedykt XVI stwierdza: „Ubodzy nie
mogą być traktowani jako brzemię,
lecz jako bogactwo również z punktu widzenia ściśle ekonomicznego”.
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W jaki sposób ubodzy mogą być bogactwem?
Przywołując Centesimus Annus Jana
Pawła Wielkiego, papież Benedykt
przypomina katolikom oraz wszystkim
ludziom dobrej woli, iż najważniejszym i największym zasobem na świecie jest sama osoba ludzka. To człowiek rozwiązuje, używając swojego
umysłu i zdolności, problemy, jakie napotykamy. Zwolennicy teorii Malthusa
od ponad stulecia straszą, że liczba
ludzi przekroczy możliwości wyżywienia, jakie może dać Ziemia. W ten sposób jednak odmawiają oni uznania kreatywnej roli ludzkiego umysłu i jego
możliwości, w które wyposażył go sam
Stwórca. Papież natomiast wzywa w
encyklice do większej otwartości na
życie. Mówiąc w skrócie: kiedy ludzie
odwracają się od szacunku dla życia,
niszczą wszelką solidarność.
Papież postuluje powołanie do zarządzania ekonomią ogólnoświatowej
władzy, która m.in. uzdrowi gospodarki będące w kryzysie, zagwarantuje bezpieczeństwo wyżywienia i pokój, czy zapewni ochronę środowiska. Czy widzi Pan możliwość powołania takiego rządu, np. w ramach
OZN?
Trzeba pamiętać, że kiedy papież wzywa do utworzenia międzynarodowych
organów rządzenia, to jednocześnie
wskazuje, że muszą one respektować
dwie zasady: solidarności i subsydiarności. Kiedy wczytamy się w definicję
obu, nie znajdziemy w nich argumentu
za światowym państwem. Proszę spojrzeć na punkty 38 i 93 encykliki. Nie
widzę również w najbliższym czasie
politycznych możliwości powołania takiego światowego rządu. Ewentualne
wprowadzenie nowej, jednej światowej
waluty, o czym zaczęło się wspominać,
odkąd nastał kryzys, byłoby krokiem
w tym kierunku, ale nie sądzę, aby
wielkie mocarstwa porozumiały się
w tej sprawie.

Wówczas, zaledwie kilka miesięcy po
upadku komunizmu, powszechne było
mniemanie, iż był to system niemoralny, depczący samą naturę człowieka.
Zabrakło jednak jasnej wizji, jakim
moralnym i opartym na wolnym rynku
systemem zastąpić stan poprzedni.
Wkrótce po powołaniu Instytutu Jan
Paweł II ogłosił encyklikę Centesimus
Annus, która na długie lata wyznaczyła
kierunek naszej działalności. Działamy
w oparciu o to nauczanie, jak również
późniejsze wypowiedzi papieskie, bogate w odniesienia do związku moralności z wolnością. Dziś nasza akcja
edukacyjna objęła praktycznie cały
świat, a nasze wysiłki przynoszą wymierne sukcesy. Na nasze seminaria
i konferencje przyjeżdżają księża i biskupi ze wszystkich kontynentów. Nasz
Instytut posiada biuro w Rzymie, planujemy również otworzyć kolejne placówki w innych krajach europejskich.
Spędził Pan kilka dni w Polsce. Jak
się Panu podoba nasz kraj?
Mimo że dziadkowie mojej żony pochodzą z Polski, jest to dopiero druga
moja wizyta w waszym kraju. Wcześniej, w 1991 roku, byłem dwa dni
w Krakowie. Jednym z momentów,
które na pewno zostaną mi w pamięci z
obecnej podróży, była możliwość odwiedzenie grobu ks. Jerzego Popiełuszki i pomodlenia tam. Jego męczeńską
śmierć w 1984 roku przeżywałem osobiście, gdyż dzieliłem wówczas pokój,
jako student, ze swoim polskim przyjacielem. To od niego dowiedziałem się

o tym niezłomnym głosicielu prawdy
i o wielu faktach z historii Polski
w ogóle. Nie ukrywam, odwaga i męstwo ks. Popiełuszki miały ogromny
wpływ na mój późniejszy rozwój życiowy. Dlatego bardzo się cieszę, że
dane mi było pomodlić się nad jego
grobem.
Rozmawiali: Paweł Toboła-Pertkiewicz
i Bogumił Łoziński
Kris A. Mauren jest absolwentem
ekonomii i stosunków międzynarodowych na John Hopkins Univeristy,
współzałożycielem i dyrektorem wykonawczym w Instytucie Studiów nad
Religią i Wolnością im. Actona, międzynarodowej organizacji z siedzibą
w Grand Rapids (USA), zajmującej się
działaniami edukacyjnymi i badaniami
związków między etyką a ekonomią.
Instytut organizuje na całym świecie
wykłady promujące etyczny wymiar
wolnorynkowej gospodarki. Instytut
współpracuje również z przedstawicielami biznesu, pomagając im odnaleźć
znaczenie wyznawanej wiary w miejscu pracy. Od czasu założenia w 1990 r.
Instytut Actona ogromnie się rozrósł,
aktualnie zatrudnia ponad trzydzieści
osób, a jego roczny budżet przekracza
pięć milionów dolarów i w całości pochodzi z dobrowolnych wpłat prywatnych darczyńców. Strona Instytutu:
www.acton.org. Mauren gościł w Polsce na zaproszenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE.
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Foto: Internet

Jest Pan jednym z założycieli Instytutu Studiów nad Religią i Wolnością
im. Lorda Actona. Dlaczego powstał
ten instytut i czym się zajmuje?
W porównaniu ze stanem sprzed dwudziestu lat, kiedy zakładaliśmy Instytut
Actona, świat jest diametralnie inny.

Kris Mauren przemawia podczas ubiegłorocznego Pafere Liberty Weekend.
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Deficyt
handlowy
– wiele hałasu
o nic

M

am mały, nieprzyzwoity
sekret, którym chciałbym
się podzielić z czytelnikami
„The Freeman”. Chodzi o dręczący
mnie od dłuższego czasu problem, który chyba sam się nie rozwiąże. Dotychczas nie chciałem się do niego przyznać publicznie, gdyż nagłówki gazet
co miesiąc przypominają mi, że to coś
złego i krępującego. Jednakże chcę się
do tego przyznać — w nadziei, że może ktoś będzie w stanie mi pomóc.
Mój problem jest następujący:
mam deficyt handlowy w stosunku do
firmy J.C. Penney. Właśnie tak. Co
miesiąc kupuję od J.C Penney więcej,
niż firma ta kupuje ode mnie.
Tak naprawdę J.C. Penney nigdy
dotąd nic ode mnie nie kupiło. Ten jednokierunkowy proces trwa od dnia,
kiedy otrzymałem pocztą swoją kartę
kredytową. Nie oczekuję, że to się
szybko zmieni, ponieważ sieć sklepów
sprzedaży detalicznej nie okazuje żadnego zainteresowania zakupem mojego
głównego towaru eksportowego, którym są felietony takie jak ten. To niesprawiedliwe.
Właściwe rozważam kilka możliwości. Każda z nich prawdopodobnie
zmniejszyłaby lub wyeliminowała mój
deficyt handlowy wobec J.C. Penney,
ale jakiś mądrala zawsze doszuka się
nowych problemów, które może zrodzić każdy obmyślony przeze mnie
scenariusz:
• Mógłbym sprawić, by Kongres zmusił firmę do zakupu wystarczającej
liczby moich felietonów, aby zrównoważyć te pieniądze, które wydałem
w jej sklepach. Jednak im więcej J.C.
Penney kupi ode mnie, tym mniej będzie mogło kupić od innych, co tylko
spowoduje wzrost ich deficytu handlowego.
10

• Mógłbym sprawić, by Kongres zmusił firmę do obniżenia cen, tak abym
nie musiał wydawać aż tyle pieniędzy
na robione w jej sklepach zakupy. Sądziłem, że to przynajmniej zredukuje
mój deficyt, ale niższe ceny tak naprawdę mogłyby mnie skusić do robienia większych zakupów. Albo też
J.C. Penney mogłoby stać się celem
ataków ze strony przeciwników monopolu za to, że pozbywa się swych
towarów poniżej kosztu.
• Mógłbym po prostu przestać robić zakupy w sieci sklepów J.C. Penney. To
by firmie dało nauczkę. Ale, do diaska, lubię te rzeczy, które tam kupuję.
Jeśli ich zbojkotuję, czy nie będzie to
tak, jakbym na złość mamie chciał
odmrozić sobie uszy?
Oczywiście nie mówię tego poważnie. Jako ekonomista wolnorynkowy wiem, że jest czwarta opcja i jest
ona jedyną sensowną: powinienem zignorować ten „problem” i nigdy więcej
nie zwracać uwagi na to, jaka jest
sytuacja w handlu między mną a J.C.
Penney. Mam jedynie płacić swoje rachunki na czas. Ameryka jako całość
powinna zrobić dokładnie to samo. Powinniśmy zwolnić ludzi w Waszyngtonie, DC, odpowiedzialnych za opracowywanie danych liczbowych — i problem sam się rozwiąże.
Co miesiąc Departament Handlu
USA publikuje oficjalny „bilans handlowy”, pokazujący różnicę pomiędzy
wartością towarów importowanych do
Stanów Zjednoczonych a wartością towarów eksportowanych. Jeśli import
przewyższa eksport, Ameryka ma deficyt handlowy, który sprawia, że w Waszyngtonie dzwony biją na alarm. Jeśli
natomiast ilość towarów eksportowanych jest większa niż ilość towarów
importowanych, powinniśmy świętować z powodu nadwyżki handlowej.
Zgodnie z tą logiką odpływ z kraju
wszystkich towarów i nieprzyjmowanie żadnych z zagranicy to byłyby najlepsze możliwe wieści dotyczące handlu. Nie bylibyśmy jednak w stanie
świętować z tego powodu, gdyż wszyscy byśmy głodowali. Ale przynajmniej
księgi urzędnicze odnotowałyby diabelnie dużą nadwyżkę handlową.
To głupie mówienie o deficycie
handlowym jest powrotem do mniej
światłych czasów szesnastowiecznych

merkantylistów. Utrzymywali oni, że
narodowi nie wolno kupować od cudzoziemców więcej, niż sam im sprzedaje, bo to wytworzy „niekorzystny bilans handlowy”, który musiałby zostać
wyrównany przez odpływ złota lub
srebra. Merkantyliści mylnie zakładali,
że złoto i srebro, nie zaś towary i usługi, to prawdziwe bogactwo narodu.
Mylili się również, wydając sądy wartościujące na temat handlowej działalności innych ludzi. W rzeczywistości
z punktu widzenia jednostek, które
handlują, nie ma nic „niekorzystnego”
w spontanicznym handlu — w przeciwnym razie nie angażowałyby się
one przede wszystkim w handel.
Zasada mówiąca o tym, że dwie
strony czerpią korzyść z handlu, jest doskonale widoczna, kiedy obie zaangażowane w handel strony znajdują się
w obrębie jednego kraju. Sprawy komplikują się, gdy strony te dzieli niewidoczna bariera polityczna. Ani dawni
merkantyliści, ani też ci, którzy dzisiaj
robią zamieszanie wokół deficytu handlowego, nigdy nie udzielili satysfakcjonującej odpowiedzi na fundamentalne
pytanie: skoro wszystkie transakcje
handlowe są „korzystne” dla indywidualnych handlowców, jak to możliwe, że
te transakcje zsumowane mogą wytworzyć coś „niekorzystnego”?
Wracając do mojego początkowego
przykładu, kiedy kupuję od J.C Penney,
czerpię korzyści, inaczej bym tego nie
robił. Ludzie w J.C. Penney także czerpią
korzyści, gdyż wolą mieć moje pieniądze
niż rzeczy, które mi sprzedają. Dlatego
że nawiązaliśmy relację handlową, oboje
jesteśmy lepiej sytuowani, więc żadna ze
stron nie narzeka. Byłoby to nie mniej
prawdziwe, gdyby J.C. Penney było firmą z Japonii czy Ugandy.
Deficyt handlowy Ameryki w stosunku do reszty świata gościł regularnie
w nagłówkach gazet w 1998 roku, dlatego że pobił przynajmniej jeden kwartalny rekord. Jednym z powodów był
kryzys azjatycki. Nękani przez trudności
gospodarcze wywołane słabością swych
gospodarek Azjaci nabywali mniej amerykańskich towarów. Spadek wartości
wielu azjatyckich walut sprawił, że towary z takich miejsc, jak Japonia czy Indonezja, były tańsze tu, gdzie stosunkowo
mocna gospodarka zwiększyła już wartość
amerykańskiego popytu na zagraniczne
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towary. Nikt, kto faktycznie angażował się
w transakcje wytwarzające przepływ towarów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Azją, nie robił tego, aby sobie zaszkodzić, a mimo to panikarze z powodu
deficytu handlowego nadal mówią, że ci
handlowcy w jakiś sposób skrzywdzili
kraj. Ostatecznie dolary, które odpłynęły
za granicę, by zapłacić za towary importowane, wrócą, by kupić amerykańskie to-

wary eksportowane. A nawet gdyby nie
wróciły — innymi słowy, gdy towary
napłyną tu, zaś dolary odpłyną tam, by
po prostu wypychać zagraniczne
materace — dla Amerykanów z ich
podobno szkodliwym deficytem handlowym koniec transakcji byłby lepszy.
My otrzymalibyśmy takie towary, jak
kamery videoczy auta, zaś cudzoziemcy
nie mogliby się pozbyć kawałków pa-

pieru udekorowanych zdjęciami zmarłych Amerykańskich polityków.
Zapomnijmy o deficycie handlowym. Zajmijmy się lepiej ważniejszymi sprawami, takimi jak następny
kiermasz w J.C. Penney.

Teoria,

strzeni wieków. Poznajemy tu życiorysy poszczególnych przedstawicieli tego
nurtu, które — jak zauważa autor —
„miały niemały wpływ na głoszone
przez nich idee”. W drugiej części zapoznać się można z szerszym kontekstem historycznym, w którym koncepcje
ordoliberałów powstawały. Autor opisuje tu kryzys, jaki — w sferze społecznej, gospodarczej i państwowej —
dotknął państwa Zachodu. Ostatnia,
trzecia część pracy przybliża czytelnikom koncepcję ordoliberałów, ich
kompleksowe spojrzenie na takie zagadnienia, jak państwo, społeczeństwo
i gospodarka.
Wiek XX to m.in. pasmo totalitaryzmów i różnych socjalizmów. Ordoliberalizm kształtował się w opozycji
do tych niszczycielskich dla ludzkiego
życia systemów. Ale nie wszystkim
przedstawicielom tego nurtu (np. Alfred Müller-Armack) udało się uniknąć
naiwnej wiary w pewne koncepcje narodowego socjalizmu. Również Ludwig Erhard pracował w Wyższej Szkole Handlowej w Norymberdze, prowadząc badania rynku, z których naziści
czerpali wiedzę, przygotowując swoje
plany wojenne. Instytut, w którym Erhard pracował, „w swoich ekspertyzach ekonomicznych wypowiadał się
na temat zintegrowania ekonomicznego nowych obszarów ekspansji nazistowskiej, takich jak Polska, Austria czy
Lotaryngia”. Autor pracy zauważa, że
przyszły twórca niemieckiego cudu
gospodarczego nie zgadzał się jednak
z polityką wojenną nazistów, którzy popierali przemysł ciężki, czemu on był
przeciwny. Erhard ostatecznie odszedł
z instytutu w 1942 roku i zatrudnił się
w stworzonym przez przemysłowców
Instytucie do spraw Badań Przemysłu.
Pracował w nim nad przestawieniem
gospodarki wojennej na pokojową. Gdy
Amerykanie zajęli rodzinne miasto Er-

to Erharda, powierzyli mu zadanie jego
gospodarczego odbudowania. Potem
kariera Erharda potoczyła się dość
szybko — od stanowiska ministra
handlu i rzemiosła Bawarii w 1946 roku, poprzez mandat posła, aż po fotel
kanclerza Niemiec, na którym zasiadał
do 1967 roku.
Świadomie nie dotykam tu kwestii,
które stanowią o istocie pracy magisterskiej Tymoteusza Juszczaka, czyli
prezentacji całościowej koncepcji ordoliberałów, która teraz ukazuje się
drukiem w formie książki. Ludwig Erhard uważany jest za praktyka tego
nurtu, niemniej ważne jest również to,
skąd czerpał siłę i wiedzę do tego, by
wcielić w życie program określany dziś
często mianem „społecznej gospodarki
rynkowej”. Niniejsza praca przybliża
czytelnikom, jak teoria ordoliberalizmu
powstawała, jak w umysłach niemieckich teoretyków kształtowała się wizja,
którą Erhard potrafił umiejętnie zastosować w praktyce, co w dzisiejszych
czasach zdarza się niezwykle rzadko...
Paweł Sztąberek

która stała się
praktyką

„P

rzydałby się Polsce ktoś taki
jak Ludwig Erhard”. Tak
mniej więcej brzmiące zdanie, płynące z ust zwolenników wolnorynkowej gospodarki, zdarzało mi się
słyszeć w przeszłości wielokrotnie.
Wiedziałem, że chodzi o praktyczne
zastosowanie pewnej doktryny odnoszącej się do ekonomii, które pozwoliło powojennym pokonanym Niemcom
wydobyć się z gospodarczego dołka
i stać się jednym z najbogatszych
państw świata. Dotarcie jednak do
kompleksowej analizy tego, czego Erhard w Niemczech dokonał i na czym
ów erhardowski wolny rynek miał polegać, nie było zadaniem łatwym. Jak
przypuszczam, nie byłem w tym odczuciu odosobniony.
Teraz może się to zmienić. Praca
magisterska autorstwa Tymoteusza
Juszczaka pt. Koncepcja państwa, gospodarki i społeczeństwa u ordoliberałów, napisana pod kuratelą dra hab.
Jacka Bartyzela na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, z pewnością jest w stanie wypełnić lukę w tym
zakresie. Potwierdza ona też sens organizowania konkursu Magister PAFERE, dzięki któremu przesłanie prac takich jak ta dotrzeć może do szerszego
kręgu odbiorców, wychodząc poza mury uniwersyteckich bibliotek.
Praca Tymoteusza Juszczaka składa się z trzech części. W pierwszej autor stara się przybliżyć zawiłą historię
niemieckiego liberalizmu, różne jego
oblicza (nacjonalistyczny, etatystyczny), tak jak kształtował się on na prze

Lawrence W. Reed
Tłumaczyła Karolina Jurak

Tymoteusz Juszczak, Ordoliberalizm.
Historia niemieckiego cudu gospodarczego Warszawa 2010, PROHIBITA.
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Co widać
i czego nie widać
(odcinek 1)
Od tego wydania naszego biuletynu będziemy regularnie publikować kolejne części
znakomitego eseju Frédérica Bastiata Co widać i czego nie widać.

W

sferze ekonomii każdy
czyn, zwyczaj, instytucja,
prawo pociąga za sobą nie
jeden, lecz całą serię skutków. Niektóre
z nich są natychmiastowe — te widać,
inne pojawiają się stopniowo — tych
nie widać. Można pozazdrościć tym,
którzy potrafią je prze wi dywa ć.
Między złym a dobrym ekonomistą istnieje tylko jedna różnica: pierwszy poprzestaje na skutku wi docz nym , drugi zaś bierze pod uwagę zarówno skutek, który widać, jak i skutki,
które należy przewidzieć.
Ta różnica ma jednak ogromne
znaczenie. Niemal zawsze bowiem
zdarza się tak, że jeżeli skutek natychmiastowy jest korzystny, wówczas
skutki późniejsze są szkodliwe, i vice
versa. Dlatego też zły ekonomista
troszczy się o niewielkie teraźniejsze
korzyści, ryzykując wielkie straty
w przyszłości, podczas gdy prawdziwy
ekonomista dąży do wielkich korzyści
w przyszłości, nawet jeżeli na początku
naraża się na małe straty.
Zresztą podobnie ma się rzecz
w zakresie zdrowia, moralności. Na
ogół im słodszy jest pierwszy owoc,
tym bardziej gorzkie są następne. Przykładem tego jest rozpusta, lenistwo,
rozrzutność. Tedy człowiek, który pozostaje pod wrażeniem skutku, który
widać, nie potrafiąc jeszcze dostrzegać
skutków, których nie widać, oddaje się
zgubnym zwyczajom, nie tylko w wyniku słabości, lecz i z wyrachowania.
To tłumaczy tak bolesne dzieje
ludzkości. U ich źródła leży ignorancja. Ludzie utwierdzają się w swych
działaniach, biorąc pod uwagę tylko
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pierwsze konsekwencje, które jako jedyne na początku są dostrzegalne. Dopiero z czasem uczą się uwzględniać
również inne, a uczą się tego od dwóch
zupełnie różnych mistrzów: doświadczenia i przewidywania. Doświadczenie działa skutecznie, lecz brutalnie.
By uświadomić nam wszystkie skutki
danego czynu, daje nam je odczuć.
I tak musimy w końcu stwierdzić, że
pali się ogień, kiedy zaczyna on nas
palić. Chciałbym, w miarę możliwości,
tego surowego nauczyciela zastąpić innym, bardziej łagodnym: przewidywaniem. Z tego też względu przeanalizuję
konsekwencje kilku zjawisk ekonomicznych, przeciwstawiając skutki,
które wi da ć, tym skutkom, których
ni e wi dać .
I. Rozbita szyba
Czy byliście kiedykolwiek świadkami gniewu mieszczanina Jakuba
Poczciwca, kiedy to jego niesforny syn
zbił szybę? Gdybyście byli świadkami
takiej sceny, to z całą pewnością
stwierdzilibyście, że wszyscy tam
obecni, choćby było ich nawet trzydziestu, starają się pocieszyć nieszczęsnego właściciela takimi samymi słowami: „Nie ma tego złego, co by na dobre
nie wyszło. Tego typu przypadki
wspierają rozwój przemysłu. Wszak ludzie muszą z czegoś żyć. Co poczęliby
szklarze, gdyby nigdy nie tłuczono
szyb?”.
Jednak w tych słowach pocieszenia
zawarta jest pewna teoria, którą dobrze
byłoby poznać bliżej. W tym przypadku jest to bardzo proste, dokładnie ta

sama teoria rządzi bowiem, niestety,
w większości instytucji ekonomicznych.
Zakładamy, że należy wydać sześć
franków, by naprawić szkodę. Oznacza
to, że wypadek przynosi przemysłowi
szklanemu sześć franków, że owe sześć
franków wspiera wspomnianą gałąź
przemysłu. Zgadzam się, w żadnym razie
nie zaprzeczam, to słuszne rozumowanie. Przyjdzie szklarz, zrobi, co do niego
należy, otrzyma sześć franków, będzie
zacierał ręce i w głębi serca błogosławił
to niesforne dziecko. To wi dać .
Ale jeżeli, a często się tak dzieje,
drogą dedukcji dojdziemy do wniosku,
że dobrze jest tłuc szyby, że dzięki temu wprowadzamy w obieg pieniądze,
że tym sposobem ogólnie wspieramy
przemysł, jestem zmuszony zawołać:
Stop! Wasza teoria uwzględnia tylko
to, co widać, nie bierze zaś pod uwagę
tego, czego nie widać.
Nie widać, że skoro nasz mieszczanin wydał sześć franków na jedną
rzecz, to nie będzie już mógł ich wydać
na coś innego. Nie widać, że gdyby nie
musiał wymienić szyby, kupiłby sobie
na przykład nowe buty albo wzbogacił
swoją biblioteczkę o kolejną książkę.
Krótko mówiąc, z owych sześciu franków zrobiłby jakikolwiek inny użytek,
którego już nie zrobi.
Przyjrzyjmy się teraz przemysłowi
j ako cał oś ci .
Zbito szybę. Przemysł szklarski
został wsparty kwotą sześciu franków
— to widać. Gdyby szyba nie została
zbita, kwota sześciu franków zasiliłaby
przemysł szewski (bądź jakikolwiek
inny) — tego nie widać.
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A gdybyśmy tak wzięli pod uwagę
to, czego nie widać, czyli fakt negatywny, jak i to, co widać, czyli fakt pozytywny, wówczas zrozumielibyśmy,
że dla przemysłu jako całości czy dla
krajowego rynku pracy nie ma znaczenia, czy zbija się szyby, czy nie.
Przyjrzyjmy się teraz sytuacji Jakuba Poczciwca.
W pierwszej hipotezie, mówiącej
o zbitej szybie, wydaje on sześć franków i może cieszyć się wyłącznie
szybą.
W drugiej hipotezie, która zakłada,
że wypadek się nie wydarzył, wydaje
on sześć franków na buty, zatem będzie
miał i parę butów, i szybę.
Jakub Poczciwiec jest częścią
społeczeństwa, dlatego patrząc na nie
jako całość i na bilans wynikający
z jego pracy i dóbr, należy wnioskować, że społeczeństwo straciło wartość szyby.
Uogólniając prezentowany tutaj
przykład, dochodzimy do następującej,
nieoczekiwanej konkluzji: „Społeczeństwo traci wartość niepotrzebnie niszczonych przedmiotów”, i do stwierdzenia,
które sprawia, że zwolennikom protekcjonizmu włosy powinny się zjeżyć na
głowie: „Tłuczenie, niszczenie i marnotrawienie nie wspiera krajowego rynku
pracy”, albo krótko mówiąc: „Niszczenie
nie przynosi zysku”.

Cóż powiecie, panowie z „Monitora
Przemysłowego”, cóż powiecie, zwolennicy poczciwego pana de Saint-Chamansa, który z taką precyzją wyliczył, ile
zarobiłby przemysł, gdyby doszło do
pożaru w Paryżu, z racji konieczności
odbudowy zniszczonych domów?
Przykro mi, że jestem zmuszony
obalić te jego skrupulatnie sporządzone
rachunki, tym bardziej że ich duch
przeniknął do naszej władzy ustawodawczej. Proszę go jednak, by swoje
obliczenia przeprowadził raz jeszcze,
tym razem uwzględniając to, czego nie
widać, obok tego, co widać.
Dobrze by było, gdyby czytelnik
dostrzegł, że w tym krótkim dramacie,
jaki przedstawiłem pod jego rozwagę,
nie występuje dwóch, ale trzech bohaterów. Pierwszy — Jakub Poczciwiec,
reprezentuje konsumenta, który w wyniku powstałego zniszczenia cieszy się
tylko jedną rzeczą zamiast dwiema.
Drugi — pod postacią szklarza,
symbolizuje producenta, którego przemysł zostaje wsparty dzięki wypadkowi. Trzeci to szewc (lub przedstawiciel każdej innej gałęzi przemysłu),
który z tej samej przyczyny ponosi
stratę. Ten trzeci bohater, który pozostaje przez cały czas w cieniu, a który
uosabia to, czego nie widać, jest niezbędnym elementem rozważanego tutaj
problemu.

To on niedługo nauczy nas, że absurdem jest doszukiwać się zysku w ograniczeniu, które koniec końców jest
tylko częściową destrukcją. Przyjrzyjcie się dogłębnie wszystkim przedstawionym tu argumentom, a dostrzeżecie
w nich jedynie parafrazę tej popularnej
maksymy: „Co poczęliby szklarze,
gdyby nigdy nie tłuczono szyb?”.
Cdn.
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Moralna istota
wolnej przedsiębiorczości
Na rynku konsument jest „królem”. Aby w warunkach wolnej konkurencji stać się bogatym, trzeba
zwykle nastawić się na masową produkcję dla równie licznych odbiorców. Wolny rynek nagradza
bowiem przedsiębiorców za prawidłowe prognozowanie popytu konsumpcyjnego. Dlatego
właśnie ludzie tacy jak Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, John D. Rockefeller,
Andrew Carnegie dorobili się ogromnych majątków, gdyż wydatnie podnieśli jakość życia
niezliczonych konsumentów.

S

kontrastujmy to teraz ze społeczeństwem socjalistycznym lub
prekapitalistycznym. Przoduje
ono w generowaniu ubóstwa, głodu,
chorób i przemocy. Pasożytniczy urzędnicy państwowi żyją w bogactwie,
jednak tworzą wyłącznie nędzę i chaos.
Tylko wolność gospodarcza jest w stanie radykalnie zmienić ten stan poprzez
stworzenie licznej klasy średniej i społeczeństwa konsumpcyjnego.
Produkcyjne możliwości kapitalizmu winny uczynić go najbardziej kochanym przez ludzi systemem na świecie. A wszyscy wiemy, iż mimo to jest
najbardziej znienawidzony, potępiany
i rutynowo rozdeptywany przez wielu
intelektualistów. Lewica, uparcie przywiązana do socjalizmu, całkowicie odrzuca logikę, twierdząc, że może i wolny rynek działa, ale nie jest etyczny.
Któż zatem ma moralną rację: kapitaliści-przedsiębiorcy czy oświeceni socjaliści?
Mówiąc szczerze, przedsiębiorcy
na ogół nie mają pojęcia, dlaczego
wolność gospodarcza jest tak atakowana. A przecież wściekłość lewicy
wobec kapitalizmu bierze się z olbrzymiej moralnej wyższości tego ostatniego. Wszak trzy główne zasady wolnej
przedsiębiorczości to swobody polityczne, prawa jednostki i własność prywatna.
Kapitalizm opiera się na fundamencie prawa własności prywatnej, wolnej
wymiany, praw człowieka i nienaruszalności jego własności.
Wolny rynek to triumf i zarazem
szczyt architektury życia. Wolność gospodarcza to prawdziwa „świątynia społeczna”, która nie narzuca jakiegoś
14

wspólnego celu lub wartości, ale służy
miliardom indywidualnych potrzeb
wszystkich ludzi. Każdy, zarówno producent, jak i konsument, ma swobodę
wyboru sposobu życia, który uzna za
właściwy dla siebie. W centrum tego
modelu stosunków społecznych stoi
swoboda umów.
Stosowanie przemocy z jednej
i nieuczciwość z drugiej strony niszczą
podstawy wolnego społeczeństwa.
Wszelkie umowy winny respektować
prawa własności drugiej strony. Zamiast przemocy i dominacji, należy
wszak stosować negocjacje. Uczciwość
i rzetelność nie tylko odpowiadają istocie tego, czym jest umowa, ale również
przyczyniają się do umocnienia ludzkiego charakteru. Dobrobytu i harmonia społeczna naturalnie wynikają
z etyki cnót wolnej przedsiębiorczości.
„Moralny konsensus” wynikający
z umowy sprawia, że nawet naturalna
ludzka chciwość prowadzi do wyników
korzystnych społecznie. Nie jest to gra
o sumie zerowej. Obie strony transakcji muszą być zadowolone, inaczej
nie dochodzi do konsensusu. Porównajmy teraz etykę kapitalizmu i różnorakie odmiany socjalizmu. Socjalizm
domaga się kozłów ofiarnych dla
określonych politycznie „celów społecznych”. A jeśli ktoś nie pasuje do
celów planu? Cóż, wówczas rząd zmusza takiego do wyrzeczenia się praw do
istnienia i rozwoju i przechodzi do porządku dziennego nad wolnością i autonomią ludzi. System gułagów nie był
wypadkiem przy pracy: to nic innego
jak logiczna konsekwencja zwycięstwa
socjalistycznej „moralności” i polityki
gospodarczej.

Przed nastaniem ery wolnej przedsiębiorczości społeczeństwo oparte było na klasowości, statusie, rasie, kaście,
władzy i eksploatacji. Wolny rynek
i prawo własności podniosły ludzi ponad rutynę barbarzyństwa i unicestwiania, dały natomiast moralne podstawy
społeczeństwu przedsiębiorców. Kapitalizm burzy wszelkie bariery ekonomiczne i pozwala na odblokowanie naszego maksymalnego potencjału ludzkiego. Pozwala on nie tylko na rozległą
współpracę wewnątrz społeczeństwa,
ale prowadzi również do pokoju między narodami. Dlatego to nie kiedy indziej, ale w XIX wieku świat był najbliższy systemowi wolnego gospodarowania, w tym wymiany towarów, kapitału i migracji ludzi. Był to wiek bezprecedensowego pokoju i rozwoju gospodarczego. Skoro państwa przekonały
się o wartości swobodnego handlu i inwestowania ponad granicami, w ich
własnym interesie leżało utrzymanie
pokoju i stabilności ich sąsiadów. Ludzie zajęci zarabianiem pieniędzy mają
mało czasu na prowadzenie wojen.
Kiedy ludzki apetyt na podbój
i dominację jest stłumiony, wzrasta
chęć zysku i zwiększanie wzajemnych
korzyści. Dlatego właśnie zysk jest
moralnym symbolem wzrostu naszego
ducha, uzyskanym dzięki zmysłowi
przedsiębiorczości. Na wolnym rynku
nie można polepszyć swojego losu bez
równoczesnego polepszenia go innym
polepszenia go innym członkom społeczeństwa. Jednak dobrobyt powstaje
tylko w wyniku dobrowolnej współpracy.
Słowo „zysk” cieszy się wyjątkowo złą sławą. Jest ono codziennie wy-
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kulturowego współczesnej Ameryki. Oto nasi polityczni „bogowie” zadecydowali, że sukces
prywatnego biznesu lat osiemdziesiątych był „zły” i „niesprawiedliwy”. Dlatego teraz szukają
łańcucha, żeby przykuć wolną
przedsiębiorczość do skały i pozwolić rządowi na szarpanie jej
trzewi.
W dzisiejszych czasach, dla
przykładu, surowe prawa antytrustowe powodują, że jakiekolwiek samodzielne ustalanie cen produktów ma
znamiona nielegalności, bowiem przy
tak skonstruowanym prawie praktycznie wszystko jest nielegalne. Podniesiesz ceny — niedobrze, bo oznacza to,
że dążysz do pozycji dominującej; obniżysz — jesteś drapieżnikiem; pozostawisz na tym samym poziomie — to
dowód milczącej zmowy.
Zawsze można znaleźć jakieś prawa,
z punktu widzenia których wszystko jest
nielegalne. To jest sprzeczne z prawem
antytrustowym — podnieść cenę (dowód
pozycji dominującej), obniżyć cenę (zalążek drapieżnych praktyk) albo sprzedawać za taką samą cenę jak konkurencja
(dowód milczącego ustalania cen).
Kiedy jakiś twórczy geniusz prosperuje dzięki wolności konkurencji,
z pewnością znajdzie się na rządowej
liście przeznaczonych „do odstrzału”.
Przywołajmy przykład Billa Gatesa.
Stworzył on i zorganizował największą
na świecie firmę handlującą oprogramowaniem. Jego Microsoft zatrudnia tysiące wysoko opłacanych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy produkują większość naszych komputerów
osobistych. Bill Gates popełnił jednak
zasadniczy błąd: służył potrzebom konsumentów i jednocześnie bogacił się.
A zatem nic dziwnego, że urzędy antymonopolowe przygotowują się do
zniszczenia firmy Microsoft.
Dziś na nasze najlepsze przedsiębiorstwa arbitralnie nakłada się dyskryminujące je podatki. Są podmiotem
ciągłych oszczerstw ze strony środowisk politycznych, artystycznych i naukowych. Gdyby Thomas Edison wynalazł w naszych czasach oświetlenie
elektryczne, natychmiast rząd obłożyłby
go podatkami, pozbawił nadwyżki zysków, wprowadził nowe przepisy i ochro

nę antytrustową, wszystko rzecz jasna
w imię ochrony swobody konkurencji!
Pamiętacie stare przysłowie: zbuduj skuteczną pułapkę na myszy,
a świat sam znajdzie drogę do twych
drzwi? Ono dziś nie działa. Przeciwnie: twoje drzwi rozbiją biurokraci,
skonfiskują twój wynalazek, odbiorą
majątek i nie zapomną wszcząć przeciwko tobie postępowania sądowego!
Pomimo opisanych współczesnych
trendów Ameryka nie powinna jednak
pogrążać się w rozpaczy. Każdy nowy
przedsiębiorca rozpoczynający działalność to nadzieja na lepsze jutro. I nawet jeśli nasz kraj zdaje się zapominać
o moralnej i ekonomicznej wyższości
wolnego gospodarowania, w innych
częściach świata te wartości rozkwitają
na nowo. Pozostaje tylko cieszyć się,
że perspektywa ta nie ginie, ale wciąż
daje nadzieję na polepszenie życia całej ludzkiej rodziny.
Nieograniczanie rozwoju dobrobytu i możliwości wykorzystania wszelkich dostępnych szans pozwala każdemu człowiekowi na realizację swoich
najgłębszych wartości w pokoju i harmonii społecznej. Może w nowym stuleciu Ameryka na nowo odrobi tę lekcję, podpatrując, jak to robią nasi sąsiedzi.
A może po prostu większa czujność na stan wolności gospodarczej pozwoli na zachowanie wielkiego bogactwa duchowego przedsiębiorczości, które jest ukryte w każdym z nas.
Thomas Carl Rustici
Artykuł pochodzi ze strony
Instytutu Actona: www.acton.org
Tłumaczył Piotr Toboła-Pertkiewicz
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szydzane przez elity polityczne, naukowe czy medialne. Zbyt często rozmaici
„liderzy” społeczni starają się przedstawić zysk jako coś błędnego czy wręcz
haniebnego. Nawet nasi prezydenci rutynowo potępiają chęć osiągnięcia profitów jako „niemoralną” i, co gorsza,
nie spotykają się z żadną odpowiedzią
środowisk przedsiębiorców. Martwa cisza.
Polityka walki klasowej to świadome wypowiedzenie wojny tej gospodarce opartej na działaniu najbardziej
pracowitych, kreatywnych i zdolnych
do podejmowania ryzyka osób. Obwinianie biznesu za nieudolne porażki
polityków jest tak powszechne, że stało
się normą. Choć kraj stoi w obliczu
„kryzysu” spowodowanego przez źle
prowadzoną politykę, rządzący obwiniają za niego przedsiębiorców i gospodarkę.
Fakt, iż Amerykanie korzystają ze
standardu życia niespotykanego nigdzie indziej w świecie, nie wynika
wcale z tego, iż pracują ciężej niż inni.
Przeciwnie, nasz dobrobyt został stworzony przez wielkich bohaterów przeszłości. Gdzie znajdowałaby się dziś
Ameryka bez „chciwości” takich ludzi,
jak Eli Whitney (części zamienne),
John D. Rockefeller (technologia rafinacji ropy naftowej), Thomas Edison
(oświetlenie elektryczne, gramofon,
a także filmy), Alexander Graham Bell
(telefon) czy Henry Ford (taśmowy
montaż samochodów)?
Popatrzmy na życie Henry’ego
Forda, wielkiego prekursora przedsiębiorczości kapitalistycznej. Na przestrzeni zaledwie kilku lat ten organizacyjny geniusz doprowadził do piętnastokrotnego obniżenia cen samochodów,
potrajając w tym samym czasie wydajność pracy i wysokość płac. A niejako
przy okazji stał się najbogatszym człowiekiem na świecie.
Ile zatem poziom zamożności naszego narodu zawdzięcza Fordowi? Więcej
niż ktokolwiek mógłby przyznać.
Pamiętacie historię Prometeusza z mitologii greckiej? Jego „przestępstwo”
polegało na przyniesieniu ludziom ognia. Za ten czyn został przykuty przez
bogów do skały, a jego wątrobę nieustannie szarpał sęp. Historia ta wykazuje duże podobieństwo do środowiska

