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Wprowadzenie
Minê³o dziesiêæ lat od zainicjowania zmian w kierunku budowy systemu gospodarki rynkowej w Polsce i w innych krajach Europy rodkowej i Wschodniej.
Nadrobienie zaleg³oci, jakie skumulowa³y siê w okresie kilkudziesiêciu lat dominacji systemu etatystycznego w tych krajach, nie mo¿e dokonaæ siê szybko. Ka¿dy To, co jest roztropnoœci¹ w prywatnym
proces ma swoj¹ dynamikê, mo¿na go przy- ¿yciu ka¿dej rodziny, nie mo¿e byæ
chyba szaleñstwem w ¿yciu wielkiego
spieszyæ lub zwolniæ, ale nie mo¿na poko- królestwa.
naæ pewnych naturalnych ograniczeñ tkwi¹Adam Smith, 1954 (1776)
Bogactwo narodów, t. II, s. 47
cych w ka¿dym dynamicznie rozwijaj¹cym
siê systemie. Obserwacje procesów spo³eczno-gospodarczych w ró¿nych spo³ecznociach wiata sugeruj¹, ¿e nadrobienie takich du¿ych zapónieñ, jakie ma Polska, mo¿e dokonaæ siê w perspektywie
dwóch, trzech generacji. Przy bardzo korzystnych warunkach mo¿emy mieæ
nadziejê ¿yæ na poziomie pañstw najbardziej rozwiniêtych gospodarczo w perspektywie lat 2020-2030. Jak siê wydaje, warunkiem koniecznym tak szybkiego
nadrobienia skumulowanych zaleg³oci bêdzie przestrzeganie pewnych podstawowych, mo¿na rzec fundamentalnych zasad ekonomii  zasad, których pierwotne
sformu³owania zawdziêczamy klasykom, zw³aszcza ekonomistom XVIII wieku.
Na pewnym poziomie ogólnoci zasady te s¹ ponadczasowe, mo¿na ich nie przestrzegaæ (jak to czyni³y niektóre spo³eczeñstwa we wzglêdnie krótkich okresach
w przesz³oci), ale wczeniej czy póniej trzeba do nich wróciæ. Powrót ten nie dokonuje siê dlatego, ¿e zm¹drzeli rz¹dz¹cy, ale dlatego, ¿e wyczerpa³y siê zasoby,
które pozwalaj¹ ¿yæ tym spo³eczeñstwom niejako na kredyt.
Celem tej niewielkiej z za³o¿enia ksi¹¿ki jest przypomnienie tych zasad.
W pierwszym rozdziale opisano, czym jest ekonomia i jakie zadania stoj¹ przed ekonomi¹ jako nauk¹. Drugi rozdzia³ powiêcono rynkowi  co rozumiemy przez rynek, jaka jest rola rynku w gospodarce kapitalistycznej i jaka jest rola cen w rozwoju gospodarczym. W XX wieku rz¹d odgrywa³ istotn¹ rolê w kierowaniu rozwojem
gospodarczym. Rola ta wyranie zmienia siê w ostatnich dziesiêcioleciach. Dlatego
w kolejnym rozdziale przedstawiono opis rz¹du jako podmiotu gospodarczego, przeanalizowano wp³yw rz¹du na tempo i charakter rozwoju gospodarczego. Wiele uwagi powiêcono wykazaniu, ¿e postêp gospodarczy jest najwiêkszy, kiedy rz¹d ogranicza siê do ochrony praw jednostki i dostarczania tylko tych produktów i us³ug,
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których nie mo¿e dostarczyæ rynek. Zwrócono uwagê na to, ¿e rz¹d nie jest dobrym
narzêdziem do poprawy funkcjonowania gospodarki.
Rola rz¹du w procesie gospodarowania wydaje siê zmieniaæ cyklicznie, d³ugoæ tych cykli mo¿emy szacowaæ na 100-120 lat. Je¿eli koniec wieku XVIII
i prawie ca³y wiek XIX mo¿e byæ uznany za okres, kiedy pañstwo w niewielkim
stopniu ingerowa³o w proces gospodarczy (koncepcja pañstwa-stró¿a nocnego),
to wiek XX mo¿na nazwaæ okresem pañstwa omnipotentnego, ingeruj¹cego
w niemal¿e wszystkie sfery ¿ycia spo³ecznego, w tym tak¿e sferê gospodarcz¹.
Zmianê, jaka dokona³a siê na prze³omie XIX oraz XX wieku, zauwa¿y³ m.in.
A.J.P. Taylor, który w Historii Anglii napisa³:
Do sierpnia 1914 roku rozs¹dny, przestrzegaj¹cy prawa Anglik móg³ przejæ przez ¿ycie i prawie nie zauwa¿yæ istnienia pañstwa poza urzêdem pocztowym i policjantem. Móg³ ¿yæ, gdzie chcia³.
Nie mia³ urzêdowego numeru czy karty identyfikacyjnej. Móg³ podró¿owaæ za granicê albo opuciæ
swój kraj na zawsze bez paszportu czy jakiegokolwiek urzêdowego zezwolenia. Móg³ wymieniæ pieni¹dze na ka¿d¹ obc¹ walutê bez ograniczeñ i limitów. Móg³ nabywaæ dobra z ka¿dego kraju na wiecie na takich samych warunkach, na jakich kupowa³ je w domu. Skoro o tym mowa  cudzoziemiec
móg³ spêdziæ ¿ycie w tym kraju bez zezwolenia i bez informowania o tym policji. Odmiennie ni¿
w krajach europejskich na kontynencie, pañstwo nie wymaga³o od swoich obywateli s³u¿by wojskowej. Obywatel angielski móg³  jeli chcia³  zaci¹gn¹æ siê do regularnej armii, marynarki lub rezerwy. Móg³ tak¿e zignorowaæ, jeli tego chcia³, wymagania obrony narodowej. Powa¿ni posiadacze byli od czasu do czasu powo³ywani jako sêdziowie przysiêgli. Poza tym pomoc¹ pañstwu s³u¿yli tylko ci, którzy chcieli [...]. Pozostawia³o ono doros³ych obywateli samym sobie1.

Ta cyklicznoæ zmian wydaje siê wa¿na z punktu widzenia zrozumienia zasad ekonomii, dlatego w Dodatku przedstawiono krótki opis cykli gospodarczych, jakie mo¿na zidentyfikowaæ w ostatnich kilkuset latach rozwoju wiata
zindustrializowanego.
Czwarty rozdzia³ stanowi podsumowanie rozwa¿añ. Przedstawiono w nim
skrótowo opis podstawowych elementów ekonomii (rola bodców i zachêt w zachowaniu cz³owieka jako producenta i konsumenta, wszechobecnoæ zasady: nie
ma obiadu za darmo, rola swobodnej wymiany i wspó³pracy itp.), wskazano na
ród³a wzrostu dochodu i dobrobytu spo³ecznego (wykszta³cenie i zdolnoci, tworzenie kapita³u, usprawnienia technologiczne, lepsza organizacja gospodarki),
zwrócono uwagê na rolê zysku ukierunkowuj¹cego aktywnoæ gospodarcz¹
i sprzyjaj¹cego wzrostowi dobrobytu. Opisano tak¿e g³ówne ród³a wzrostu gospodarczego (w³asnoæ prywatna, wolnoæ gospodarcza, konkurencyjnoæ i rynek,
efektywne rynki kapita³owe, stabilnoæ pieni¹dza, niskie podatki, wolny handel).
Na zakoñczenie przedstawiono ekonomiê na jednej stronie  propozycjê pojmowania ekonomii i rozwoju gospodarczego przez Marka Skousena.
Autorowi pozostaje mieæ nadziejê, ¿e uwagi zawarte w ksi¹¿ce bêd¹ pomocne w rozumieniu otaczaj¹cej nas rzeczywistoci gospodarczej i bêd¹ swego rodzaju drogowskazem w codziennym dzia³aniu czytelników.
1 A.J.P. Taylor, 1965, English History 1914-1945, Oxford: Oxford University Press, s. 1 (t³um.
cytatu za Gray, 1994, s. 40).

Co to jest ekonomia?
Wbrew pozorom nie jest ³atwo okreliæ, co to jest ekonomia i co le¿y w sferze
zainteresowañ ekonomii. Definicje podrêcznikowe i encyklopedyczne sugeruj¹,
¿e jest to dziedzina wyranie okrelona. Czy tak jest w istocie? Spróbujmy siê zastanowiæ. Dysputy nad tym, czym jest ekonomia, toczy³y siê od wielu dziesiêcioleci, jeli nie od stuleci. Po wielu dekadach dyskusji wokó³ tego tematu Jacob
Viner (1892-1970), ekonomista z University of Chicago i Princeton University,
który by³ tak¿e ich aktywnym uczestnikiem, stwierdzi³, ¿e ekonomia jest tym,
czym zajmuj¹ siê ekonomici (economics is what economists do). Porednio odpowied na postawione pytanie mo¿emy uzyskaæ, szukaj¹c rozstrzygniêcia kwestii: co to znaczy dzia³aæ nieekonomicznie? E.F. Schumacher daje jednoznaczn¹
odpowied: dzia³alnoæ jest nieekonomiczna, jeli nie prowadzi do odpowiedniego zysku w postaci pieniêdzy2.
W najogólniejszym sensie ekonomiê mo¿na uznaæ za ga³¹ prakseologii, nauki o skutecznym dzia³aniu3. Niekiedy wyra¿ana jest te¿ opinia, ¿e ekonomia jest
ga³êzi¹ logiki4. W jednym z popularnych podrêczników, w których s¹ omawiane
zagadnienia ekonomiczne, ekonomiê okrela siê ogólnie jako naukê o procesach
gospodarczych, tzn. procesach produkcji, podzia³u, wymiany i konsumpcji rodków zaspokajania ludzkich potrzeb (Milewski et al. 1993, s. 7). W popularnym
podrêczniku D. Begg et al. (1995) okrelaj¹ ekonomiê jako naukê badaj¹c¹,
w jaki sposób spo³eczeñstwo gospodaruj¹ce decyduje o tym, co, jak i dla kogo
wytwarzaæ, natomiast B. Czarny et al. (1999) uznaj¹, ¿e ekonomia jest nauk¹
gromadz¹c¹ i porz¹dkuj¹c¹ prawdziw¹ wiedzê o gospodarowaniu. Inaczej widzi
rolê ekonomii M. Skousen, który w wydanym ostatnio podrêczniku Economic
Logic (2000) pisze, ¿e Ekonomia jest nauk¹, która odnosi siê przede wszystkim
do sposobów tworzenia bogactwa, dochodu, poprawy standardu ¿ycia, produkcji
2 E.F. Schumacher, 1981, Ma³e jest piêkne. Spojrzenie na gospodarkê wiata z za³o¿eniem, ¿e
cz³owiek co znaczy, Warszawa: PIW, s. 55.
3 As genuine praxeology  and economics is a branch of praxeology  it aspired to a universal, timeless understanding that would embrace all economic action, Ludwig von Mises, 1960
(oryginalne wydanie niemieckie: 1933), Epistemological Problems of Economics, rozdz. 5 Remarks on the Fundamental Problem of the Subjective Theory of Value.
4 Np. R. Skidelsky, biograf J.M. Keynesa, [w:] Ideas and the world, The Economist, Nov.
th
25 , 2000.
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i dystrybucji dóbr i us³ug  wszystkiego, co ma na celu poprawê naszego ¿yciowego losu. W rozumieniu ekonomii przez Skousena widaæ wyrany wp³yw idei
Adama Smitha, który w Badaniach nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów
(1776) pisze: Co siê za tyczy rozrzutnoci, czynnikiem pobudzaj¹cym do wydawania jest ¿¹dza natychmiastowego u¿ycia, która choæ niekiedy gwa³towna
i trudna do pohamowania, jest zazwyczaj chwilowa i przypadkowa. Czynnikiem
natomiast, jaki pobudza do oszczêdzania, jest pragnienie poprawy naszego bytu,
które, choæ na ogó³ spokojne i umiarkowane, budzi siê w nas ju¿ w ³onie matki
i nie opuszcza nas a¿ do grobu. Na ca³ej przestrzeni czasu, jaka oddziela te dwa
momenty, nie ma chyba jednej chwili, w której cz³owiek nie odczuwa³by ¿adnego pragnienia jakiejkolwiek zmiany lub poprawy (Smith 1954, t. II, s. 432)5.
Od XVIII wieku zaczêto u¿ywaæ terminu ekonomia polityczna. Obecnie
termin ten te¿ jest u¿ywany, ale mo¿e siê le kojarzyæ, sugeruj¹c zbyt du¿y
wp³yw ideologii i polityki na dziedzinê, która w zamierzeniu wielu ekonomistów
powinna byæ królow¹ nauk spo³ecznych  w takim sensie, jak fizyka uznawana
jest za królow¹ nauk przyrodniczych. Jednak¿e u¿ycie przymiotnika polityczna
w XVIII wieku mia³o podkreliæ, ¿e jest to nauka zajmuj¹c¹ siê analiz¹ procesów
gospodarczych w ogólnym kontekcie procesów spo³ecznych. Polityczna w tym
okresie znaczy³a tyle, co spo³eczna, odnosz¹ca siê do ¿ycia gospodarczego obserwowanego w ca³ym spo³eczeñstwie.
Okrelenia ekonomia u¿ywano ju¿ w staro¿ytnej Grecji, np. pojawia siê
ono u Homera w Iliadzie oraz kilka wieków póniej u Arystotelesa (384-322
p.n.e.). W istocie termin ten pochodzi od greckiego oikos (dom) i nomos (prawo),
st¹d powsta³o greckie oikonomikós znacz¹ce tyle, co zarz¹dzanie gospodarstwem. Oikonomia znaczy tak¿e oszczêdnoæ, st¹d te¿ powsta³o ³aciñskie oeconomia  umiejêtnoæ (oszczêdnego) gospodarowania.
Analiza u¿ywania terminu ekonomia w ostatnich stuleciach wskazuje te¿ na
istnienie wzajemnych wp³ywów biologii i ekonomii. Twórca wspó³czesnego systemu klasyfikacji w przyrodzie, Karol Linneusz, opublikowa³ w 1749 roku popularn¹ (tak¿e w wiekach póniejszych) Ekonomiê przyrody. Ksi¹¿ka ta by³a czytana zarówno przez ojca wspó³czesnej analizy ekonomicznej Adama Smitha, jak
i twórcê wspó³czesnej teorii ewolucji biologicznej opartej na zasadzie doboru na5

Pytanie, czy ekonomia jest nauk¹, wydaje siê istotne: siedemdziesi¹t lat temu A. Grey
napisa³: Ekonomia, jeli jest w ogóle nauk¹, ró¿ni siê od innych nauk tym, ¿e nie ma w niej
nieuchronnego przechodzenia od mniejszej do wiêkszej pewnoci, bezwzglêdnego poszukiwania
prawdy, która, raz odkryta, pozostaje prawd¹ po wsze czasy, unicestwiaj¹c wszystkie odmienne
doktryny (A. Gray, The Development of Economic Doctrine (1931) za M. Blaug, 1994, Teoria
ekonomii. Ujêcie retrospektywne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 28).
Na wyk³adach z ekonomii, trochê ¿artuj¹c, zwyk³em mówiæ, ¿e cech¹ nauki jest formu³owanie
praw i ekonomia pod tym wzglêdem jest nauk¹, bo mo¿na sformu³owaæ dwa podstawowe prawa
ekonomii:
Pierwsze prawo ekonomii: Dla ka¿dego ekonomisty istnieje równy i przeciwstawny mu
ekonomista.
Drugie prawo ekonomii: Obaj s¹ w b³êdzie.
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turalnego  Karola Darwina. Smith czêsto pisze o oeconomy of nature, zw³aszcza
w Teorii uczuæ moralnych (The Theory of Moral Sentiments, 1759). Nie jest to
jednak pojêcie wymylone przez Smitha, u¿ywane by³o bowiem na d³ugo przed
nim. Zarówno Smith, jak i Darwin byli uczniami Linneusza i prawdopodobnie
stamt¹d zapo¿yczyli to sformu³owanie. Smith u¿ywa terminu oeconomy of nature na wychwalanie zalet pozytywnych efektów, które s¹ same w sobie niezamierzone, ale wydaj¹ siê stwarzane przez inteligentnego agenta (co mo¿na
w pewnym sensie uto¿samiaæ z wol¹ Boga).
Ekonomia polityczna jest nauka m³od¹, liczy sobie ok. 300 lat. Pierwsze teorie ekonomii powsta³y w drugiej po³owie XVIII wieku6, choæ za prekursora,
który u¿y³ tego okrelenia ju¿ w 1615 roku, nale¿y uznaæ Antoinea de Montchrétiena (1576-1621) w Traité de léconomie politique (1615). James Steuart
(1767) definiuje ekonomiê jako sztukê zaspokojenia potrzeb rodziny7 i pod tym
wzglêdem odró¿nia on ekonomiê od ekonomii politycznej. Dla Steuarta ekonomia odnosi siê do rodziny, natomiast ekonomia polityczna dotyczy zarz¹dzania
gospodark¹ narodow¹, tak by w naturalny sposób wykszta³ca³y siê wzajemne relacje i uzale¿nienia pomiêdzy cz³onkami spo³eczeñstwa, po to by uczyniæ dba³oæ
o w³asny interes ka¿dego z nich drog¹ do zaspokojenia pragnieñ innych cz³onków
tego spo³eczeñstwa.
Warto podkreliæ, ¿e pojêcie ekonomisty jako profesji jest znacznie m³odsze ani¿eli pojêcie ekonomii jako nauki. Wprawdzie o ekonomistach pelasgiañskich pisze Homer w Iliadzie, jak równie¿ wspomina siê o ekonomistach uczestnicz¹cych w kampanii wojennej Aleksandra Wielkiego, to jednak wspó³czesnego u¿ycia tego terminu doszukiwaæ siê mo¿na dopiero w koñcu XVI wieku.
W S³owniku oksfordzkim wspomina siê rok 1586 jako datê pierwszego u¿ycia tego terminu, natomiast S³ownik Webstera podaje datê 1580-1590. Ekonomia jako
nauka, jak równie¿ ekonomista jako profesja nie cieszy³y siê zbytni¹ estym¹
w przesz³oci8. W angielskim nadal (a jest to d³uga tradycja) ekonomikê polityczn¹ okrela siê jako the dismal science  ponura nauka. Podobnie s¹dzono
i o ekonomistach. Edmund Burke w Rozwa¿aniach dotycz¹cych rewolucji we
6 R. Cantillon, 1734 (1755), Essai sur la Nature du Commerce en Général, François Quesnay
(1694-1774), Tableau Economique 1758 (1766 wyd. uzupe³nione), J. Steuart, 1767, Principles of
Political Oeconomy, A. Smith, 1776, Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów.
7 Oeconomy, in general, is the art of providing for all the wants of a family, with prudence
and frugality.
8 Mo¿na powiedzieæ, ¿e i obecnie ró¿nie z t¹ opini¹ o ekonomistach bywa. Znana jest anegdotka przypisywana Winstonowi Churchillowi, który mia³ powiedzieæ: Je¿eli zamkniesz dwóch
ekonomistów w pokoju, dostaniesz dwie opinie, no chyba ¿e jednym z tych ekonomistów jest Lord
Keynes, w takiej sytuacji dostaniesz trzy opinie. Prezydent Harry Truman te¿ nie mia³ najlepszego
zdania o pewnym krêgu ekonomistów, których nazywa³ dwurêkimi ekonomistami (two-armed
economists), którzy zwykle udzielali mu rad, mawiaj¹c: z jednej strony doradza³bym (on the one
hand), ale zaraz dodawali, ¿e z drugiej strony (one the other hand). Zwyk³ wo³aæ: Przylijcie mi
jednorêkiego ekonomistê i doradcê, który nie bêdzie stale proponowa³ mi przek³adañca (Give me
a one-armed economist and an adviser who wouldnt waffle).
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Francji (z 1790 roku), pisz¹c o sytuacji we Francji w koñcu XVIII wieku, stwierdzi³, ¿e czasy rycerstwa przeminê³y. Nasta³y czasy sofistów, ekonomistów i kalkulatorów, a chwa³a Europy zgas³a na zawsze (Burke 1994, s. 93). Thomas Carlyle (1795-1881), szkocki eseista, krytyk i historyk, te¿ niezbyt pochlebnie wyra¿a³ siê o ekonomistach, np.: Naucz papugê, co to jest poda¿ i popyt, a otrzymasz ekonomistê.
Kiedy 150 lat temu rozwa¿ano w Oxfordzie mo¿liwoæ ustanowienia stopnia profesorskiego w dziedzinie ekonomii, propozycja ta mia³a wielu przeciwników. Wielki rektor Oriel College  Edward Copleston, nie chcia³ w progi uniwersytetu wpuciæ nauki tak skorej do przyw³aszczenia sobie cudzych zdobyczy.
Pierwszym profesorem ekonomii w Oxfordzie w 1825 roku zosta³ William Nassau
Senior (1790-1864). W swoim wyk³adzie inauguracyjnym, opowiadaj¹c siê raczej za pozytywnym, a nie normatywnym rozumieniem ekonomii, stwierdzi³, ¿e
ekonomici powinni skupiaæ siê na analizie produkcji i dystrybucji bogactwa,
a nie na promowaniu szczêcia, a tak¿e pogoñ za bogactwem... jest wielkim
ród³em moralnej naprawy dla ca³ej ludzkoci. Widzia³ niemal¿e wietlan¹ przysz³oæ przed ekonomi¹. W tym¿e wyk³adzie uzna³, ¿e nowa nauka uznana bêdzie przez spo³eczeñstwo za najciekawsz¹ i najpo¿yteczniejsz¹ ze wszystkich nauk humanistycznych. Pierwsze dekady XIX wieku to okres pozytywnych zmian
w stosunku do ekonomii i do ekonomistów. W 1843 roku rozpoczêto wydawanie
jednego z bardziej presti¿owych i poczytnych czasopism, powiêconego publikacjom na temat gospodarki, którego tytu³ jest bardzo wymowny  The Economist
(Ekonomista). Od momentu wydania do chwili obecnej cieszy siê ono nies³abn¹cym, wysokim uznaniem zarówno wród przeciêtnego czytelnika, jak i wród
ekonomistów.
Jeden z najwiêkszych mylicieli XIX wieku John Stuart Mill (1806-1873)
widzia³ ekonomiê polityczn¹ nie jako przedmiot sam w sobie, lecz jako czêæ
wiêkszej ca³oci; ga³¹ filozofii spo³ecznej, tak cile powi¹zan¹ z innymi jej ga³êziami, ¿e nawet wnioski dotycz¹ce konkretnego zakresu dzia³ania ekonomii
maj¹ charakter fakultatywny, gdy¿ podlegaj¹ wp³ywom i zak³óceniom ze strony
czynników spoza obszaru jej bezporednich zainteresowañ.
Dla Smitha, twórcy wspó³czesnej analizy ekonomicznej, ekonomia równoznaczna by³a z badaniem natury i przyczyn bogactwa narodów (1776, Badania nad natur¹...), natomiast dla kontynuatora jego idei, Davida Ricardo, zadaniem ekonomii by³o poszukiwanie praw, które rz¹dz¹ podzia³em produktu ziemi. Z kolei Karol Marks uzna³, ¿e zadaniem ekonomii by³o okrelenie praw
ruchu kapitalizmu. W 1932 roku Lionel Robbins uwa¿a³ ekonomiê za naukê,
której przedmiotem zainteresowania jest ludzkie zachowanie jako stosunek
miêdzy danymi celami i ograniczonymi rodkami o alternatywnych zastosowaniach. Echo takiego pojmowania ekonomii znajdujemy w definicji encyklopedycznej: Ekonomia  nauka o spo³ecznych prawach gospodarczych w warunkach ograniczonych zasobów i wieloci celów (Encyklopedia popularna PWN,
wyd. 1992).
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Inne natomiast widzenie roli ekonomii i zadañ stoj¹cych przed ekonomistami prezentuj¹ badacze wywodz¹cy siê z krêgu Szko³y Austriackiej. Jeden z najwiêkszych jej przedstawicieli, Friedrich von Hayek, w Konstytucji wolnoci
(1960, s. 4) przestrzega³, ¿e ekonomista nie mo¿e twierdziæ, ¿e posiada specjaln¹ wiedzê, która kwalifikuje go do koordynowania wysi³kami innych specjalistów. Co mo¿e twierdziæ, to jedynie to, ¿e jego zawodowe borykanie siê
z wszechobecnymi sprzecznociami interesów uczyni³o go bardziej wra¿liwym
ni¿ kogokolwiek innego na fakt, ¿e ¿aden umys³ nie jest w stanie posi¹æ ca³ej
wiedzy, która kieruje dzia³aniami spo³ecznymi, oraz o wynikaj¹cej st¹d potrzebie
pewnego bezosobowego mechanizmu, niezale¿nego od ludzkich s¹dów, koordynuj¹cego indywidualnymi wysi³kami ludzkimi.
Trudnoæ analizy ekonomicznej wynika z tego, ¿e zajmuje siê ona procesami gospodarczymi, na które wp³ywaj¹ nie tylko czynniki gospodarcze (endogeniczne), ale tak¿e demograficzne, kulturowe, psychologiczne, socjologiczne (czyli egzogeniczne), ¿e wszystko ze wszystkim siê ³¹czy, wszystko na wszystko
wp³ywa. W fizyce, chemii i innych naukach przyrodniczych znacznie ³atwiej jest
wyizolowaæ obiekt zainteresowania z otoczenia i badaæ jego w³aciwoci w oderwaniu od wp³ywów zewnêtrznych. Zasada wszystko inne sta³e (tzw. zasada ceteris paribus) jest czêsto stosowanym za³o¿eniem u³atwiaj¹cym analizê z³o¿onych zjawisk gospodarczych, ale nierzadko wprowadzaj¹cym zbyt daleko id¹ce
uproszczenie w postrzeganiu rzeczywistoci gospodarczej. Jest to swego rodzaju
eksperyment mylowy, w którym rozwa¿amy cile okrelone szczegó³owe zjawisko, zmieniaj¹c tylko jeden z czynników nañ wp³ywaj¹cych i przyjmuj¹c, ¿e
wszystkie inne czynniki mog¹ce wp³ywaæ na rozwa¿any proces s¹ niezmienne.
Ekonomia, zw³aszcza dwudziestowieczna ekonomia tzw. g³ównego nurtu,
wykorzystuje sposób badania natury zaproponowany przez fizyków i in¿ynierów. Zgodnie z nim proponuje siê wyizolowanie pewnego obszaru rzeczywistoci, w którym to analizowane zjawisko wystêpuje, po czym nastêpuje okrelenie relacji pomiêdzy otoczeniem i wyizolowanym obszarem. Kolejnym etapem
jest zbudowanie modelu opisuj¹cego najwa¿niejsze zjawiska w danym obszarze
rzeczywistoci. Po weryfikacji modelu i wykazaniu, ¿e opisuje on rzeczywistoæ
dostatecznie dobrze, wykorzystuje siê go najczêciej do prognozowania lub
do okrelenia optymalnej cie¿ki rozwoju, czy te¿ podejmowania optymalnych
decyzji.
Wyizolowanie obiektu zainteresowania z otoczenia i badanie jego w³aciwoci w oderwaniu od wp³ywów zewnêtrznych w przypadku ekonomii prowadzi
czêsto do nieuzasadnionych uproszczeñ i du¿ej nieadekwatnoci modelu. Stosowanie zasady ceteris paribus mo¿e byæ uzasadnione wzglêdami dydaktycznymi,
kiedy jednak na podstawie takiej analizy ekonomicznej maj¹ byæ podejmowane
decyzje (zw³aszcza makroekonomiczne), stosowanie tej zasady wydaje siê nieuzasadnione. W tym kontekcie warto zacytowaæ opiniê Friedricha von Hayeka
(1988, s. 76), ¿e osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom, jak
ma³o w istocie wiedz¹ o tym, co w ich mniemaniu da siê zaprojektowaæ.
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Analiza ekonomiczna w XX wieku zbyt czêsto koncentrowa³a siê na badaniu procesów gospodarczych w stanie równowagi. Ten typ analizy dominuje
w wiêkszoci podrêczników ekonomii. Podejcie to jest coraz czêciej kwestionowane przez ekonomistów spoza tzw. g³ównego nurtu. Jak wynika z obserwacji procesów rzeczywistych, w sytuacji czêstego pojawiania siê innowacji rozwój
gospodarczy nigdy nie osi¹ga stanu równowagi. To, co obserwujemy w rzeczywistoci, jest sta³ym d¹¿eniem do stanu równowagi, który jest nieosi¹galny (m.in.
dlatego, ¿e przedsiêbiorcy ci¹gle wprowadzaj¹ ró¿ne innowacje). Zamiast zatem
koncentrowaæ siê na analizie w stanie równowagi, powinnimy skupiæ swoje wysi³ki badawcze na analizie procesów przejciowych (d¹¿eniu do równowagi).
Dlatego w analizie ekonomicznej wa¿niejsze staj¹ siê potrzeby poznania motywacji ludzkich, procesów decyzyjnych cz³owieka, mechanizmów rozwoju gospodarczego i zrozumienia aktywnoci podmiotów gospodarczych. W zwi¹zku z tym
zmienia siê kwestionariusz pytañ odnosz¹cych siê zw³aszcza do problemów rozwoju d³ugofalowego, mianowicie pytania o optymalnoæ rozwoju staj¹ siê mniej
istotne od pytañ o mechanizmy rozwoju i mo¿liwoci osi¹gniêcia po¿¹danej (zadowalaj¹cej, a nie optymalnej) cie¿ki rozwoju. Jak twierdzi Hayek (1988, s. 98),
w pewnym sensie dzia³alnoæ, jak¹ ekonomia pragnie wyjaniæ, nie odnosi siê
do zjawisk fizycznych, ale do ludzi. Wartoci ekonomiczne s¹ interpretacj¹ faktów fizycznych widzianych w kategoriach obiektów fizycznych, s³u¿¹cych
w szczególnych sytuacjach zaspokojeniu ludzkich potrzeb. Zatem mo¿na by ekonomiê okreliæ ... jako metateoriê, teoriê o teoriach, jakie ludzie tworz¹ po to, by
w sposób najefektywniejszy odkryæ i wykorzystaæ rodki, jakimi dysponuj¹, dla
zró¿nicowanych celów.
Ludwig von Mises, inny s³awny ekonomista z krêgu Szko³y Austriackiej,
podkrela³ stale w swoich publikacjach i licznych wyst¹pieniach publicznych, ¿e
ekonomia powinna byæ nauk¹ ¿yw¹, blisk¹ rzeczywistoci. Nie przez przypadek
swoje magnum opus zatytu³owa³ Human Action (Ludzkie dzia³anie). Tam te¿ napisa³, ¿e Ekonomia nie mo¿e byæ wyrzucona do klas szkolnych i biur statystycznych, nie mo¿e byæ nauk¹ ezoteryczn¹. Jest to filozofia ludzkiego ¿ycia i ludzkiej aktywnoci, odnosi siê ona do ka¿dego i do wszystkiego (Mises 1966,
s. 878).
Do ekonomii jak do niewielu dziedzin nauki pasuje powiedzenie, ¿e dzieli siê
ona na dobr¹ i z³¹, ¿e mamy dobrych i z³ych ekonomistów. W przedstawianiu zjawisk z ¿ycia gospodarczego bardzo czêsto poklask zdobywaj¹ ekonomici demagodzy, którzy w sposób bardzo uproszczony, ale dziêki temu bardzo przystêpny,
przedstawiaj¹ swoje pogl¹dy dotycz¹ce rozwi¹zywania istotnych problemów
ekonomicznych. Akceptacja ich pogl¹dów wynika czêsto z tego, ¿e proponuj¹ oni
proste rozwi¹zania, które mo¿na nazwaæ drog¹ na skróty. Niedostatek z³ej ekonomii i z³ych ekonomistów polega przede wszystkim na przedstawianiu tylko
bezporednich skutków jakiego przedsiêwziêcia, na mówieniu o efektach (najczêciej pozytywnych), jakie dane przedsiêwziêcie przyniesie konkretnej grupie.
W tym wzglêdzie maj¹ oni czêsto racjê, korzyci bowiem bezporednie i korzy-
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ci dla pewnej szczególnej grupy spo³ecznej s¹ ³atwo zauwa¿alne. Trudniej jest
natomiast oceniæ skutki d³ugotrwa³e i efekty odnosz¹ce siê do ca³ego spo³eczeñstwa. Czêsto te d³ugotrwa³e i ogólne skutki s¹ znacznie bardziej szkodliwe ni¿
krótkotrwa³e i partykularne korzyci wskazywane przez tych ekonomistów. Przewaga z³ych ekonomistów nad dobrymi polega g³ównie na tym, ¿e argumenty
z³ych ekonomistów mo¿na przedstawiæ w krótki i komunikatywny sposób, korzystaj¹c z prostej, niekiedy uproszczonej retoryki, ³atwo akceptowanej przez ludzi.
Dobrzy ekonomici natomiast, by wykazaæ swoje racje, musz¹ przeprowadziæ
d³ugi, skomplikowany, a przez to nieciekawy tok rozumowania. Zrozumia³a
wówczas jest reakcja ludzi, którzy najczêciej przyjmuj¹ postawê intelektualnego lenistwa i uznaj¹ takie pogl¹dy za nudne, za zbyt skomplikowane. Jak pisze
Henry Hazlitt (1993, s. 15-16): Z³y ekonomista widzi tylko to, co bezporednio
uderza wzrok; dobry ekonomista patrzy tak¿e dalej. Z³y ekonomista widzi tylko
bezporednie konsekwencje proponowanego kierunku polityki; dobry ekonomista spogl¹da tak¿e na konsekwencje dalsze i porednie. Z³y ekonomista widzi tylko skutki, jakie dana polityka przynios³a lub przyniesie pewnej konkretnej grupie; dobry ekonomista bada tak¿e skutki, jakie polityka przyniesie wszystkim
grupom.
Hazlitt (1993, s. 17) przyznaje, ¿e w swej istocie ekonomia jest bardzo prost¹ nauk¹, której sedno mo¿na przedstawiæ w jednej lekcji, a ca³oæ tej lekcji zawrzeæ w jednym zdaniu:
Sztuka ekonomii polega na tym, by spogl¹daæ nie tylko na bezporednie, ale i na odleg³e skutki
danego dzia³ania czy programu; by ledziæ nie tylko konsekwencje, jakie dany program ma dla
jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim.

Na kolejnych prawie dwustu stronach (w 24 rozdzia³ach swej ksi¹¿ki) Hazlitt
przedstawia zastosowania tej lekcji, analizuj¹c takie problemy, jak inflacja, bezrobocie, podatki, roboty publiczne, ochrona celna, wymiana z zagranic¹ (czyli
eksport i import), system cen i ustalanie cen przez pañstwo, kontrola czynszów,
ustalanie p³ac minimalnych, rola zwi¹zków zawodowych, oszczêdzanie i wiele,
wiele innych.
Mo¿na zatem zdefiniowaæ ekonomiê tak¿e jako naukê, której podstawowym
zadaniem jest rozpoznawanie i wskazywanie wtórnych i ogólnych konsekwencji
ludzkich dzia³añ. W 1850 roku Frédérick
Bastiat opublikowa³ esej zatytu³owany Ce Sztuka ekonomii polega na tym, by spoquon voit et ce quon ne voit pas (To, co gl¹daæ nie tylko na bezpoœrednie, ale
jest widoczne, i to, co nie jest widoczne). i na odleg³e skutki danego dzia³ania czy
programu; by œledziæ nie tylko konseKsi¹¿kê Hazlitta mo¿na uznaæ za kontynu- kwencje, jakie dany program ma dla jedacjê idei Bastiata. W tej, jak i w wielu in- nej grupy, ale jakie przynosi wszystkim.
nych publikacjach Bastiat zwraca³ uwagê
Henry Hazlitt
na to, ¿e ka¿de dzia³anie cz³owieka wywo³uje nie tylko jeden efekt, ale skutkuje ca³¹ ich seri¹. Z tej serii efektów mamy
sk³onnoæ zauwa¿aæ jedynie te bezporednie, pierwsze, najbardziej widoczne.

16

Co to jest ekonomia?

Natomiast efekty porednie, których skutki bardzo szybko siê rozprzestrzeniaj¹,
s¹ najczêciej niedostrzegane. Podobnie jak Hazlitt, Bastiat uznaje, ¿e ró¿nica
miêdzy z³ym i dobrym ekonomist¹ le¿y w dostrzeganiu nie tylko efektów bezporednich, ale tak¿e efektów porednich, które nale¿y przewidywaæ i uwzglêdniaæ
w analizie ekonomicznej. Dostrzeganie tych efektów jest wa¿ne, poniewa¿ z regu³y efekty bezporednie wywo³uj¹ pozytywne skutki, a efekty porednie, d³ugookresowe wywo³uj¹ najczêciej skutki negatywne.
W styczniu 1883 roku William Graham Sumner napisa³ jedenacie krótkich
esejów na tematy ekonomiczne. Z dwóch z nich by³ szczególnie zadowolony
i przedstawi³ je szerokiej publicznoci na wyk³adach w Brooklynie i New Haven
30 stycznia oraz 8 i 9 lutego 1883 roku. Potem zosta³y one opublikowane pod
wspólnym tytu³em The Forgotten Man (Zapomniany cz³owiek). Korzystaj¹c
z idei Sumnera, mo¿na powiedzieæ, ¿e podstawowym zadaniem ekonomii i podstawowym celem ekonomistów powinno byæ dostrzeganie w³anie tego zapomnianego cz³owieka.
W eseju o zapomnianym cz³owieku Sumner analizuje sytuacjê czterech ludzi, których nazwa³ A, B, C oraz X. Sytuacjê, któr¹ bardzo czêsto spotykamy
w ¿yciu spo³ecznym. Wydaje siê, ¿e w 1883 roku Sumner przewidzia³ doskonale to, co sta³o siê niemal¿e norm¹ w zachowaniu spo³eczeñstw pañstw dobrobytu w XX wieku. Jak pisze: Jeli tylko A zauwa¿y co, co wydaje mu siê z³e, a od
czego cierpi X, rozmawia o tej sprawie z B. Po tej rozmowie A i B proponuj¹
wprowadzenie prawa, które usunie z³o i pomo¿e X. Prawo to zawsze okrela, co
dla X powinien zrobiæ C, a w lepszym przypadku, co dla X powinni zrobiæ A,
B i C. Jeli chodzi o A i B, którzy ustanawiaj¹ prawo odnosz¹ce siê do X w dobrej dla niego intencji, to warto powiedzieæ jedynie to, ¿e by³oby lepiej, gdyby
pomogli mu bez ustanawiania jakiegokolwiek prawa. Ale chcia³bym przyjrzeæ siê
C, chcia³bym pokazaæ, jakiego rodzaju jest on cz³owiekiem. Nazywam go Zapomnianym Cz³owiekiem. Prawdopodobnie termin ten nie jest najodpowiedniejszy.
O cz³owieku tym nigdy siê nie myli. Jest ofiar¹ reformatora, intelektualisty spo³ecznego i filantropa. Nim przejdê dalej, mam nadziejê wykazaæ ci, ¿e zas³uguje
on na twoj¹ uwagê zarówno ze wzglêdu na jego osobiste w³aciwoci, jak i na
liczne ciê¿ary, jakie siê na niego nak³ada.
Kto jest tym zapomnianym cz³owiekiem? Najczêciej jest to prosty,
uczciwy pracownik gotowy do ciê¿kiej i wytrwa³ej pracy po to, by godziwie
¿yæ. Czêsto nie zauwa¿amy go, bo swym zachowaniem nie zwraca na siebie uwagi, jest niezale¿ny, dbaj¹cy o siebie i swoj¹ rodzinê i nigdy nie prosz¹cy o wsparcie. Jego podstawowym celem jest wywi¹zywanie siê z obowi¹zków, ku zadowoleniu swojego pracodawcy. Swoj¹ prac¹ przyczynia siê do powiêkszenia swojego dobrobytu, ale te¿ i kapita³u zgromadzonego w spo³eczeñstwie, którego jest
cz³onkiem. Jednak¿e jego dostatnie ¿ycie zale¿y tak¿e od sumy kapita³u zgromadzonego w spo³eczeñstwie i im wiêkszy jest dobrobyt spo³eczeñstwa, tym lepiej
i jemu siê ¿yje. Ka¿dy kawa³ek kapita³u spo³ecznego, który jest przekazany leniwym, niezaradnym, chciwym, jest wziêty z kapita³u s³u¿¹cego do zap³aty temu
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niezale¿nemu, produktywnemu zapomnianemu cz³owiekowi. Zwykle jednak
nie pamiêtamy o nim, bo nie robi on wrzawy wokó³ siebie, spokojnie pracuje, realizuj¹c swoje osobiste cele. Jak pisze i apeluje Sumner, w³anie o nim powinnimy pamiêtaæ i stale mieæ go na uwadze, zw³aszcza w sytuacjach, kiedy decydujemy siê na przekazanie jakiego dobra, nie oczekuj¹c nic w zamian. Niem¹drym, ale popularnym pogl¹dem jest przekonanie, ¿e ¿ebrak ¿yje kosztem bogatego, tak naprawdê to ci, którzy jedz¹ i nic nie wytwarzaj¹, ¿yj¹ kosztem tych,
którzy pracuj¹ i wytwarzaj¹. To w³anie zapomniany cz³owiek: pracuje, g³osuje i modli siê, ale przede wszystkim p³aci, i to p³aci ponad miarê. Jest oczywistym, ¿e to Zapomniany Mê¿czyzna i Zapomniana Kobieta s¹ istot¹ ¿ycia
i podstaw¹ spo³eczeñstwa. To oni powinni byæ zawsze pierwsi i zawsze pamiêtani. S¹ oni zawsze zapomniani przez romantyków, filantropów, reformatorów, entuzjastów, teoretyków socjologii, teoretyków ekonomii politycznej i nauk politycznych. Jeli badacz którejkolwiek z tych nauk zrozumie sytuacjê Zapomnianego Cz³owieka i doceni jego prawdziw¹ wartoæ, to zawsze staje siê on zagorza³ym adwokatem cis³ego, naukowego mylenia o wszelkich spo³ecznych
problemach i zimnym, twardym sceptykiem odnonie wszelkich sztucznych sposobów kszta³towania rozwoju spo³ecznego. Pamiêtajmy zawsze o tym zapomnianym cz³owieku i zmniejszajmy, kiedy tylko jest to mo¿liwe, wszelkie ciê¿ary na niego na³o¿one. Zapomniany cz³owiek nie jest nigdy biedakiem, dziêki swojej zapobiegliwoci zawsze ma zgromadzony jaki kapita³. Jeli tylko zapomnimy o nim, to uszczuplony zostaje jego kapita³, jak i zmniejszaj¹ siê jego
chêci do produktywnej pracy. Jeli mielibymy w czymkolwiek mu pomóc, to najlepiej zrobiæ wszystko, by zachowaæ jego zarobki i jego oszczêdnoci. Kto zatem,
je¿eli nie ekonomici, powinien zadbaæ o zapomnianego cz³owieka? Wydaje siê,
¿e jest to najwa¿niejsze zadanie stoj¹ce przed ekonomi¹ i ekonomistami.

Ró¿norodnoœæ a rozwój
Jak pokazuje dowiadczenie i potwierdzaj¹ badania teoretyczne, jeli porównamy szybkoæ rozwoju dwóch systemów, których rednie wartoci charakterystyk
na pocz¹tku s¹ takie same (mo¿e to byæ np. redni dochód na osobê), a jedyna
ró¿nica w obu systemach polega na wielkoci ró¿norodnoci tej cechy w obrêbie
populacji  w pierwszym systemie ró¿norodnoæ jest ma³a (np. ró¿nica miêdzy
dochodem minimalnym i maksymalnym jest stosunkowo ma³a; tak jest w gospodarkach typu socjalistycznego), a w drugim jest znaczna (np. ró¿nica miêdzy dochodem minimalnym i maksymalnym jest bardzo du¿a; tak jest np. w systemie
gospodarki rynkowej)  to po kilku dekadach (np. po 50 latach) oka¿e siê, ¿e rednia wartoæ charakterystyki (np. redni dochód) jest znacznie wiêksza w systemie o du¿ej ró¿norodnoci ni¿ w systemie o ró¿norodnoci ma³ej (zob. rys. 1).
Z perspektywy jednego roku ró¿nice mog¹ siê wydawaæ niewielkie, jednak¿e po
kilkudziesiêciu latach staj¹ siê bardzo istotne. Jeli gospodarka o ma³ej ró¿norod-
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noci (egalitarna) rozwija siê ze redni¹ szybkoci¹ 2% rocznie, a gospodarka
o du¿ej ró¿norodnoci (niesprawiedliwa) z szybkoci¹ 3% rocznie, to ró¿nica
jednego procentu wydaje siê ma³o istotna. Jednak¿e po d³u¿szym czasie, np. po
piêædziesiêciu latach, dochód na osobê w gospodarce o du¿ej ró¿norodnoci jest
ok. 1,7 razy wiêkszy (rys. 1). Naturalnie cen¹ szybszego rozwoju jest to, ¿e pewien niewielki procent ludzi w gospodarce o du¿ej ró¿norodnoci mo¿e mieæ dochód na osobê poni¿ej redniego dochodu w gospodarce egalitarnej. Kwesti¹ osobistych preferencji jest odpowied na pytanie, który system uznamy za bardziej
sprawiedliwy. Nie s¹ to tylko rozwa¿ania teoretyczne, przyk³adów tego rodzaju
rozwoju mo¿emy podaæ wiele, doæ wspomnieæ Niemcy Wschodnie i Zachodnie
po drugiej wojnie wiatowej, Koreê Pó³nocn¹ i Koreê Po³udniow¹ po 1953 roku,
Egipt i Izrael czy kraje rozpoczynaj¹ce nowy okres w historii od bardzo podobnych warunków, choæ w ró¿nym czasie  mianowicie Indie po 1948 roku i Japoniê po rewolucji Meiji w 1868.

Udzia³ ludzi o danym dochodzie
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Rys. 1. Wp³yw ró¿norodnoci na szybkoæ rozwoju

Warto zacytowaæ opiniê J.St. Milla z 1864 roku (ciekaw¹ równie¿ w kontekcie obecnych procesów integracyjnych w Europie; Mill 1959, s. 221): Co uczyni³o europejsk¹ rodzinê ludów postêpow¹, a nie stoj¹c¹ w miejscu czêci¹ ludzkoci. Nie jaka wy¿szoæ, która jeli istnieje, to jest skutkiem, a nie przyczyn¹;
lecz godna uwagi ró¿norodnoæ charakteru i kultury. Jednostki, klasy i narody
by³y nadzwyczaj niepodobne do siebie; torowa³y sobie najrozmaitsze drogi,
z których ka¿da wiod³a do jakiego wartociowego celu; a choæ w ka¿dym okresie ci, którzy szli ró¿nymi drogami, nie tolerowali siê nawzajem i ka¿dy zmusi³by chêtnie wszystkich pozosta³ych do pójcia jego szlakiem, próby wzajemnego
hamowania swego rodzaju rzadko siê udawa³y i ka¿dy przyjmowa³ z czasem bez
sprzeciwu dobro, które mu inni ofiarowali. Moim zdaniem Europa zawdziêcza
ca³y swój wszechstronny postêp tej mnogoci dróg.

Wolny rynek
Rynek jest centraln¹ instytucj¹ systemu kapitalistycznego, którym to okreleniem
nazywamy system spo³eczno-gospodarczy oparty na prywatnej w³asnoci.
Mówi¹c o rynku w systemie kapitalistycznym, mylimy zarówno o rynku dóbr
i us³ug, jak równie¿ o wielu innych sferach dzia³alnoci cz³owieka w warunkach
wolnej przedsiêbiorczoci (jak niekiedy nazywa siê kapitalizm), np. rynku pracy,
rynku kapita³owym, finansowym i wielu innych. Dziêki istnieniu konkurencji na
rynku gospodarka kapitalistyczna charakteryzuje siê du¿¹ innowacyjnoci¹, pozwalaj¹c¹ na sta³e obni¿anie kosztów, oferowanie szerokiej gamy coraz lepszych
produktów, przy ci¹g³ej dba³oci o wysok¹ efektywnoæ produkcji (któr¹ mo¿na
mierzyæ np. wielkoci¹ zysku z jednostki zaanga¿owanego kapita³u).
Jeden z najwiêkszych ekonomistów XX wieku, Joseph Schumpeter, wskaza³
na istotn¹ ró¿nicê miêdzy kapitalizmem a innymi systemami gospodarczymi,
zw³aszcza feudalizmem. W opublikowanej w 1942 roku ksi¹¿ce Kapitalizm, socjalizm, demokracja (Schumpeter 1995, s. 157-158) napisa³: Cywilizacja kapitalistyczna jest racjonalistyczna i «antybohaterska». Jedno z drugim oczywicie
cile siê ³¹czy. Powodzenie w przemyle i handlu wymaga wielkiej wytrwa³oci, ale dzia³alnoæ przemys³owa i handlowa jest zasadniczo niebohaterska w rycerskim sensie; nie ma tu ¿adnego wymachiwania mieczem, nie ma specjalnej fizycznej dzielnoci, trudno tu o galopy na pokrytym pancerzem rumaku na szyki
wroga, najlepiej heretyka lub poganina; ideologia wys³awiaj¹ca idee walki dla samej walki i zwyciêstwa dla samego zwyciêstwa wiêdnie jako w biurze, wród
kolumn liczb, i trudno siê temu dziwiæ. Dlatego te¿, dysponuj¹c aktywami, które
mog¹ przyci¹gn¹æ rabusia lub poborcê podatkowego, i nie podzielaj¹c, a nawet
wrêcz odrzucaj¹c ideologiê wojownika, sprzeczn¹ z «racjonalnym» utylitaryzmem, bur¿uazja przemys³owa i handlowa jest nastawiona z gruntu pokojowo
i sk³onna jest nalegaæ na stosowanie regu³ moralnych ¿ycia prywatnego do stosunków miêdzynarodowych.
W istocie funkcjonowanie spo³eczeñstwa wolnego nie by³oby mo¿liwe bez
takiej instytucji, jak¹ jest rynek. Rynek umo¿liwia spotkanie siê ludzi  tych,
którzy oferuj¹ co do sprzeda¿y, z tymi, którzy szukaj¹ mo¿liwoci kupna potrzebnych im rzeczy lub us³ug. I choæ nie jest rozwi¹zaniem idealnym, jednak mimo swoich wielu wad rynek jest znacznie lepszym rozwi¹zaniem od rozwi¹zania
alternatywnego: gdy jaka centralna instytucja, np. rz¹d ze swoimi agendami pla-
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nowania, podejmuje próby rêcznego sterowania ¿yciem spo³ecznym  gospodark¹, owiat¹, ochron¹ zdrowia itd. Zwolennicy interwencjonizmu pañstwowego twierdz¹, ¿e zawsze musi istnieæ jaka
Urna wyborcza tworzy... zgodnoœæ bez instytucja czuwaj¹ca nad bezpieczeñstwem
jednomyœlnoœci, zaœ rynek jednomyœli jakoci¹ produktów oraz us³ug  i tu maj¹
noœæ bez zgodnoœci.
racjê. Jednak¿e, czy tak¹ instytucj¹ musi
Milton Friedman (1996, s. 62)
byæ rz¹d? Czy sprzedawca wiedz¹c, ¿e jeli
nawet uda mu siê sprzedaæ bubel, to bardzo szybko informacja o tym dotrze do
wielu jego klientów i w krótkim czasie ich straci, zdecyduje siê na handel takim
towarem?
Rynek nie za³atwi wszystkiego w sposób totalny, 100-procentowy. Nie przyczyni siê do tego, by zniknê³a ca³kowicie bieda, bezrobocie, narkomania, by ludzie nie pili alkoholu, by nie chorowali na AIDS itd. Mo¿e jedynie zagwarantowaæ, ¿e ka¿de z tych nieszczêæ bêdzie zlikwidowane w pewnym racjonalnym
(mo¿na powiedzieæ, ¿e w pewnym sensie optymalnym) stopniu.
Na rys. 2 przedstawiono
wykres zale¿noci kosztów
koniecznych do poniesienia,
by zrealizowaæ jakikolwiek
cel w odpowiednim stopniu.
Jest to ilustracja pewnej empirycznej zasady, zwanej zasad¹ 80/20, obserwowanej
nie tylko w sytuacji rynkowej, ale w niemal¿e wszystkich dziedzinach aktywnoci cz³owieka9.
Maj¹c wiêc do dyspozycji ograniczone zasoby,
mo¿emy je przeznaczyæ na
ca³kowit¹ realizacjê jednego
projektu lub na czêciow¹
9
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Rys. 2. Koszty i efekty

80% nastêpstw jest wywo³anych przez 20% przyczyn, 20% wysi³ku potrzebne jest po to,
by uzyskaæ 80% rezultatów, 20% klientów przynosi firmie 80% zysków, 80% zysków firm pochodzi ze sprzeda¿y 20% wyrobów; 20% kierowców powoduje 80% wypadków, 20% przestêpców pope³nia 80% przestêpstw itp. Oczywicie proporcjê 80/20 nale¿y traktowaæ jako pewien
skrót mylowy, wskazuj¹cy na du¿¹ nieproporcjonalnoæ wysi³ków i efektów. Bardzo rzadko jest
tak, ¿e 50% efektów jest osi¹ganych przez 50% nak³adów. W rzeczywistoci zale¿noæ ta oscyluje
wokó³ proporcji 80/20. Czasami jest to 90/10, a czasami 70/30. Zasadê 80/20 przedstawi³ po raz
pierwszy w 1897 r. w³oski ekonomista i socjolog Vilfredo Pareto (1848-1923). W tym czasie zajmowa³ siê on badaniem rozk³adu dochodów pomiêdzy ró¿nymi grupami spo³ecznymi. Z jego obserwacji rozk³adu dochodów w ró¿nych okresach historycznych i w ró¿nych krajach wynika³o, ¿e
dobrym przybli¿eniem jest w³anie proporcja 80/20. Przez ca³y XX wiek zasada ta stosowana
by³a przez niezliczon¹ liczbê badaczy do analizy bardzo wielu sfer ¿ycia cz³owieka.
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realizacjê wielu projektów, rednio 80-procentow¹ realizacjê piêciu projektów.
W gospodarce centralnie zarz¹dzanej najczêciej wybiera siê tê pierwsz¹ opcjê,
po to by politycy biurokraci mogli wykazaæ siê ca³kowit¹ (totaln¹) realizacj¹ zaplanowanego celu. W gospodarce rynkowej, dziêki spontanicznoci ludzkich
dzia³añ, a nie planowoci dzia³añ organizowanych np. przez Centralny Urz¹d Planowania, spo³eczeñstwo realizuje w niepe³nym, ale satysfakcjonuj¹cym stopniu
wiele projektów.
Rynek oparty jest na zasadzie ograniczonego zaufania: ufam ci tak d³ugo, jak
d³ugo nie oszukujesz, jeli jednak oszukasz, a w sposób ewidentny nie by³ to czysty
przypadek, to tracisz zaufanie i od tego czasu nikt z tob¹ nie bêdzie chcia³ robiæ interesów. Jednorazowo zyskuje oszust sprzedawca i trac¹ uczciwi klienci; jest to jedna z cen, jakie p³aci siê za niedogodnoci rynku. Czy jednak b³êdy centralnych planistów nie kosztuj¹ wiêcej? Wiedza nigdy nie jest absolutna i nie mo¿e byæ zgromadzona w jednym centralnym miejscu. Ze swej natury ka¿da wiedza, w tym tak¿e
o stanie rynku, gospodarki, potrzebach ludzi itd., jest wiedz¹ rozproszon¹. Sprzedawca wie, co mo¿e zaoferowaæ mu hurtownik, hurtownik, znaj¹c potrzeby sprzedawcy (a poprzez niego równie¿ potrzeby klientów), sam zadba, w swoim w³asnym
interesie, o sprowadzanie dobrych towarów, bo wie, ¿e w przeciwnym wypadku nastêpnym razem sprzedawca pójdzie do innego, solidniejszego hurtownika. Podobnie zachowuj¹ siê producenci. Czy znane firmy, o ustalonej marce, na któr¹ pracowa³y tysi¹ce ludzi przez wiele lat, zdecyduj¹ siê na sprzeda¿ hurtownikowi bubla
i przez to utratê swojej reputacji? Jak¿e wiele jest przyk³adów bardzo szybkiej utraty zaufania kupuj¹cych w wyniku wypuszczenia na rynek niedopracowanego produktu i potem d³ugiego odzyskiwania dobrego imienia przez znane firmy. Dba³oæ
o dobre imiê nie jest tylko cech¹ firm produkuj¹cych dobra fizyczne, ale tak¿e firm
oferuj¹cych specyficzne us³ugi, np. bankowe, medyczne czy edukacyjne.
Po okresie socjalizmu w mentalnoci wielu Polaków (a podobnie jest w pozosta³ych krajach postsocjalistycznych) pozosta³o przekonanie, ¿e kiedy s¹ problemy, rz¹d powinien to za³atwiæ  poczynaj¹c od zaspokojenia potrzeb na towary i dobra, a na zapewnieniu zatrudnienia ka¿demu obywatelowi koñcz¹c. Zapomnielimy, a wielu przedstawicieli m³odego pokolenia po prostu nigdy o tym
nie wiedzia³o, ¿e istnieje daleko efektywniejszy oraz tañszy sposób zaspokojenia
naszych potrzeb i ¿e wcale do tego nie jest potrzebny rz¹d czy jakiekolwiek centralne instytucje, które opracuj¹ plany, wytycz¹ cele, rozdziel¹ zadania, by ludzie
pokornie wykonali wszystkie zalecenia ku dobru spo³eczeñstwa.
Rynek (przez co rozumiemy wolny rynek) jest centrum systemu kapitalistycznego. Jako instytucja ma dwie zalety, których nigdzie indziej nie zauwa¿ymy, mianowicie: (1) ¿adna osoba ani te¿ grupa osób nie jest w stanie kontrolowaæ rynku, mechanizm rynkowy powoduje dosyæ równomierny podzia³ wp³ywów na to, co na nim siê dzieje, tak ¿e dominacja (monopolizacja) rynku przez
jak¹ grupê ludzi jest zjawiskiem bardzo rzadkim, oraz (2) rynek w naturalny sposób nagradza efektywnoæ (poprzez du¿e zyski) oraz karze nieefektywnych
(których eliminuje z gry).
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Z czym kojarzy siê nam taka instytucja jak rynek? Z pewnoci¹ z konkurencj¹, która mo¿e dokonywaæ siê poprzez mechanizm cenowy (obni¿enie cen mo¿liwe jest m.in. przez zmniejszenie kosztów produkcji czy zwiêkszenie wydajnoci produkcji np. dziêki podzia³owi pracy). Wspó³czenie jednak konkurencja widoczna jest g³ównie przez wprowadzanie innowacji i dziêki temu oferowanie coraz lepszych produktów.
W 1997 roku w UE zliberalizowano rynek telefonicznych po³¹czeñ miêdzymiastowych. Wyranie zwiêkszy³o to poziom konkurencji. Czêsto sama groba
wejcia nowych operatorów na rynek przyczynia³a siê do zmniejszenia cen.
W Europie Zachodniej ceny rozmów telefonicznych spad³y rednio o 40%. Najwiêkszy spadek cen zaobserwowano w Niemczech (zob. rys. 3). W ci¹gu pierwszych dwóch lat po zainicjowaniu liberalizacji ceny spad³y tam 10-krotnie.
Rynek us³ug telekomunikacyjnych jest typowym przyk³adem zacho- 60
wania siê rynku po jego liberalizacji. Zazwyczaj w 50
krótkim czasie nastêpuje
radykalne obni¿enie cen
us³ug i towarów; po tym 40
okresie obni¿anie cen nie
jest ju¿ tak radykalne, 30
a konkurencja przenosi siê
na sferê jakoci towarów 20
i us³ug.
W koñcu XIX i na
pocz¹tku XX wieku w eko- 10
nomii dominowa³o mechanistyczne widzenie roz0
1998
1999
2000
woju gospodarczego, dlatego te¿ konkurencjê traktowano jako si³ê dzia³aj¹- Rys. 3. Op³ata za minutê najtañszego telefonicznego po³¹czenia
miêdzymiastowego w Niemczech (w fenigach). Na podstawie:
c¹ analogicznie do newto- P. Ro¿yñski, Ale numer, Gazeta Wyborcza, 27 czerwca 2001
nowskiej si³y grawitacji,
pod której wp³ywem cia³a
d¹¿¹ do stanu równowagi. W ostatnich dziesiêcioleciach w analizie zjawisk gospodarczych staje siê coraz popularniejsze podejcie ewolucyjne, w którym
konkurencjê traktuje siê jako si³ê selekcyjn¹, w sensie darwinowskim. Friedrich
Hayek (1988, s. 19) nazywa konkurencjê procedur¹ odkrycia, procedur¹, która
wystêpuje we wszystkich ewolucjach, która prowadzi³a cz³owieka niewiadomie do radzenia sobie w nowych sytuacjach; poprzez dalsz¹ konkurencjê,
a nie poprzez dogadywanie siê, stopniowo zwiêkszamy efektywnoæ naszych
dzia³añ.
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Nie by³oby jednak rynku bez istnienia w³asnoci prywatnej (chyba nie jest
mo¿liwe w d³u¿szym okresie istnienie rynku bez, co najmniej, dominacji w³asnoci prywatnej). Rynek to tak¿e przedsiêbiorczoæ i przedsiêbiorca10, który stara siê
dzia³aæ tak, by w jak najwiêkszym stopniu zaspokoiæ potrzeby konsumenta. Warto
w tym momencie zaznaczyæ, ¿e bardzo wielu mylicieli (co najmniej od XVIII wieku) zajmuj¹cych siê analiz¹ procesu gospodarczego k³adzie nacisk na to, ¿e interes konsumenta jakiegokolwiek dobra powinien zawsze przewa¿aæ nad interesem
producenta (Molinari 1977 (1849), s. 3).
W XX wieku przes³anie to zosta³o niemal¿e Interes konsumenta jakiegokolwiek dobra powinien zawsze przewa¿aæ nad inzapomniane, stale powtarzane by³o jedynie teresem producenta.
przez ekonomistów z krêgu Szko³y AuGustave de Molinari
striackiej (np. Mises, Hayek). Wszystkie
dzia³ania producentów i zachowania konsumentów na rynku przyczyniaj¹ siê do
osi¹gniêcia stanu równowagi, to znaczy do takiej sytuacji, gdzie popyt konsumentów zrównuje siê z poda¿¹ producentów. Ta równowaga mo¿e byæ osi¹gniêta poprzez dopasowanie skali produkcji do potrzeb, ale czêsto, w tzw. krótkim okresie,
dokonuje siê poprzez mechanizm cenowy (o roli cen bêdzie w dalszej czêci rozdzia³u). Terminy popyt oraz poda¿ i oparty na nich mechanizm ustalania siê
cen znane by³y ju¿ w staro¿ytnej Grecji i w redniowieczu, ale znacz¹ca pozycja
tych terminów w ekonomii ukszta³towa³a siê dopiero w XVIII wieku. W po³owie
XVIII wieku dwaj ekonomici, Richard Cantillon i Francis Hutcheson, w swoich
pracach wyjaniali ustalanie siê cen poprzez wzajemne uzgodnienie popytu
i trudnoci zdobycia dobra. Póniej Sir James Steuart (1712-1780) po³¹czy³
obie koncepcje  popytu i poda¿y  w jeden mechanizm okrelania cen. Smith
w du¿ym stopniu korzysta³ z koncepcji Steuarta przy pisaniu Bogactwa narodów.
Jednak¿e nie mo¿na wyobraziæ sobie rynku bez spontanicznoci dzia³añ 
swobody podejmowania decyzji i zwi¹zanej z tym niepewnoci oraz ryzyka zarówno przedsiêbiorców, jak i konsumentów (zob. rozdzia³ o spontanicznoci
w: Kwanicki 2000). Laureat Nagrody Nobla z ekonomii James M. Buchanan
(1979, s. 81-82) nazwa³ zasadê spontanicznego porz¹dku najwa¿niejsz¹, fundamentaln¹ zasad¹ ekonomii. Spontanicznoæ rozwoju ³¹czy siê z ide¹ niewidzialnej rêki Smitha (o czym bêdzie pod koniec tego rozdzia³u).
Wszystkie przedstawione cechy rynku s¹ ze sob¹ powi¹zane i nieobecnoæ
choæby jednej z nich prowadzi do nieefektywnoci mechanizmu rynkowego. Niektóre wspó³zale¿noci wydaj¹ siê naturalne i oczywiste, ale tak nie by³o zawsze
i nie wszêdzie. Powi¹zanie miêdzy prywatn¹ w³asnoci¹ a konkurencyjnoci¹
10

Richard Cantillon by³ pierwszym ekonomist¹, który pisa³ o fundamentalnej roli przedsiêbiorcy w procesie gospodarczym. W napisanej w latach 1730-1734 Essai sur la Nature du Commerce en Général (Cantillon 1964) u¿y³ po raz pierwszy okrelenia entrepreneur. ¯yj¹cy kilkadziesi¹t lat póniej Jean Baptiste Say (1767-1832) uzna³ przedsiêbiorczoæ za czwarty czynnik produkcji (oprócz tradycyjnych: ziemi, pracy i kapita³u). W wieku XX koncepcjê przedsiêbiorcy i przedsiêbiorczoci do analizy ekonomicznej wprowadzi³ Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), m.in.
w opublikowanej w 1912 roku Teorii rozwoju gospodarczego.
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wydaje siê bardzo silne, niemal¿e konieczne. Z regu³y wspó³granie konkurencyjnoci
i prywatnej w³asnoci prowadzi w krótkim
okresie do obni¿enia cen, a w d³u¿szym 
do poprawy jakoci towarów i us³ug. Tak
sta³o siê np. w Niemczech po prywatyzacji
telekomunikacji, kiedy to w ci¹gu roku po
jej dokonaniu (w 1998 r.) ceny us³ug spad³y
o ponad 60% w stosunku do cen tu¿ przed prywatyzacj¹. Przyk³ady pozytywnych
skutków prywatyzacji i zwiêkszonej konkurencyjnoci mo¿na by mno¿yæ, zw³aszcza od pocz¹tku lat 1980, kiedy w wielu pañstwach uprzemys³owionych rozpocz¹³ siê proces prywatyzacji (zainicjowany przez Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii i Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych).
W wiadomoci wielu ludzi rynek jawi siê jako straszna bestia. Czy faktycznie rynek to nieokie³znana i bezwzglêdna konkurencja? Czêsto s³yszy siê, ¿e wolna konkurencja to przys³owiowa wolna amerykanka, w której wszystkie chwyty s¹ dozwolone. Czy tak jest naprawdê? Twierdzê, ¿e jest to tak samo nieprawdziwe, jak mit o wielkiej agresji wród zwierz¹t i krwawej walce o byt wszechobecnej w wiecie przyrody (zob. Kwanicki 2000, rozdz. 3). Ch³odna analiza
zachowañ zwierz¹t pokazuje, jak wiele mechanizmów hamuj¹cych zachowania
agresywne zosta³o wypracowanych w trakcie d³ugiego procesu ewolucji biologicznej. Podobne mechanizmy hamuj¹ce zostaj¹ wypracowane w trakcie rozwoju rynku. Mówi¹c o konkurencji na rynku, podajê czêsto przyk³ad dwóch sosen.
Jednej rosn¹cej samotnie obok drogi  jak¿e czêsto widok takiego drzewa towarzyszy nam w czasie wakacji, kiedy mamy czas spojrzeæ dooko³a i obserwowaæ,
co dzieje siê w przyrodzie. Nieobce jest nam wtedy uczucie zachwytu: jak ³adnie ta sosna wygl¹da!. Uczucia estetyczne dominuj¹, widzimy tylko piêkno tego drzewa w jego roz³o¿ystych ga³êziach, powyginanych konarach czy pochylonym pniu. Ma ono wszelkie warunki do ¿ycia, wszystko, co w okolicy, nale¿y do
niego, mo¿e czerpaæ to, co jest w glebie i powietrzu, by rosn¹æ i ¿yæ. Jaka jest
jednak przysz³oæ takiego drzewa? Bardzo prawdopodobne, ¿e za kilka lat, gdy
bêdziemy ponownie w tej samej okolicy, nie zobaczymy tego drzewa, padnie
ofiar¹ wichury, a mo¿e zostanie spalone od uderzenia pioruna?
Pomylmy teraz o podobnej sonie rosn¹cej w lesie. Wydawaæ by siê mog³o,
¿e w porównaniu z samotn¹ sosn¹ ma o wiele gorsze warunki do wzrostu: tak blisko wiele innych drzew, z którymi musi walczyæ o po¿ywienie w glebie, o s³oñce. Zmuszone walk¹ konkurencyjn¹ o ka¿dy promyk s³oñca wszystkie drzewa
pn¹ siê w górê, byleby tylko byæ trochê wy¿ej od s¹siadów. Ale ich szybki wzrost
nie jest tylko efektem konkurencji pomiêdzy pojedynczymi drzewami, jest to tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, efekt wspó³pracy wszystkich drzew. Dziêki temu,
¿e rosn¹ blisko siebie, woda nie wyparowuje tak szybko z gleby. Na dole, dziêki
cieniowi dawanemu przez wszystkie drzewa, panuj¹ odpowiednie warunki do
rozwoju drobnych organizmów, które przerabiaj¹ spadaj¹ce ig³y, resztki usch³ych
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ga³êzi, powstaje mikroklimat sprzyjaj¹cy rozwojowi ca³ego lasu. Na pewno nie
odczuwamy takich wra¿eñ estetycznych, patrz¹c na wiele podobnych sosen rosn¹cych w lesie, jakich doznawalimy przy przygl¹daniu siê samotnej sonie. Zadajmy sobie to samo pytanie: co stanie siê z sosn¹ rosn¹c¹ w lesie, wysmuk³¹
i maj¹c¹ tak ciê¿kie konkurencyjne warunki, za kilka lat, kiedy wrócimy w to samo miejsce? Z pewnoci¹ bêdzie tam sta³a, trochê wiêksza, i bêdzie ¿y³a. Po kilkudziesiêciu latach sosna ta z po¿ytkiem bêdzie s³u¿y³a cz³owiekowi jako materia³ np. na stó³.
Podobnie jest z rynkiem. Rynek to nie tylko konkurencja, to tak¿e, a mo¿e
przede wszystkim wspó³praca tworz¹ca odpowiednie warunki do rozwoju wszystkich podmiotów obecnych na rynku.
Oczywicie w wycigu wymuszanym przez Cz³owiek „prawie ci¹gle potrzebuje pomechanizmy rynkowe wielu zostaje wyeli- mocy swych bliŸnich i na pró¿no szuminowanych, ale zawsze istnieje mo¿li- ka³by jej jedynie w ich ¿yczliwoœci. Jest
woæ wejcia na ten rynek i spróbowania bardziej prawdopodobne, ¿e nak³oni
ich do pomocy, gdy potrafi przemówiæ
swoich si³ ponownie.
do ich egoizmu i pokazaæ im, ¿e jest dla
Biurokraci rz¹dowi i zwolennicy inter- nich samych korzystne, by zrobili to,
wencjonizmu pañstwowego oskar¿aj¹ ry- czego od nich ¿¹da. (…) Nie od przynek o jego niestabilnoæ i gospodarcz¹ nie- chylnoœci rzeŸnika, piwowara czy piesprawiedliwoæ, obwiniaj¹ go o wszelkie karza oczekujemy naszego obiadu,
z³o obserwowane w ¿yciu codziennym  od lecz od ich dba³oœci o w³asny interes.
Zwracamy siê nie do ich humanitarnobiedy po niedogodnoci spo³eczeñstwa ob- œci, lecz do egoizmu i nie mówimy im
fitoci. Motywy takiego postêpowania s¹ o naszych w³asnych potrzebach, lecz
oczywiste. Je¿eli ludzie uwierz¹, ¿e system o ich korzyœciach”.
Adam Smith, 1954
wolnorynkowy oparty na zasadach laissezBogactwo
narodów,
t. I, s. 21
-faire jest z³y, to w³anie biurokraci rz¹dowi
zostan¹ zaakceptowani przez spo³eczeñstwo jako maj¹cy gotowe recepty na uzdrowienie sytuacji. Wolny rynek, który
biurokraci i politycy tak energicznie oskar¿aj¹ o wszystko, co najgorsze, jest niczym innym jak swobodn¹ wymian¹ handlow¹ niezale¿nych podmiotów (osób),
wymian¹ woln¹ od jakichkolwiek wp³ywów politycznych. Rynek jest po prostu
sieci¹ nieskrêpowanych aktów wymiany gospodarczej. Zakaz stosowania przemocy jest wpisany w mechanizmy gospodarki rynkowej. Poniewa¿ si³a, przemoc
niszczy wartoci i zak³óca wymianê handlow¹, wiêc musimy przyj¹æ, ¿e rynek
mo¿e istnieæ jedynie w rodowiskach akceptuj¹cych pokój i wolnoæ jako zasady naczelne. Dlatego te¿ sytuacji, w której kto wynajmuje p³atnego mordercê,
by zamordowaæ np. swojego konkurenta, nie nale¿y uznaæ za zjawisko przynale¿ne rynkowi. Oczywicie nie nale¿y spodziewaæ siê, ¿e w przypadku uznania
rynku jako naczelnego arbitra zbrodnia i z³o zostanie na zawsze wyeliminowane
z ¿ycia spo³ecznego. Z³a nie da siê w pe³ni wyeliminowaæ, chodzi jednak o to, by
zepchn¹æ je na margines, by je minimalizowaæ. Mechanizmy rynkowe mog¹ byæ
w tym pomocne i efektywniejsze od mechanizmów istniej¹cych w gospodarkach
centralnie planowanych i w gospodarkach typu pañstwa dobrobytu.
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W spo³eczeñstwie wolnorynkowym cz³owiek wczeniej czy póniej odkryje, ¿e bycie uczciwym w kontaktach z innymi jest egoistycznym imperatywem,
moraln¹ koniecznoci¹. Niezale¿nie od czasu i realiów spo³ecznych naczeln¹ zasad¹ postêpowania ludzi winno byæ przekonanie, ¿e nikt nie powinien zyskiwaæ
w wyniku czyjejkolwiek nieuczciwoci, w przeciwnym wypadku wczeniej czy
póniej sytuacje takie zachêca³yby do nieuczciwoci i powodowa³yby erozjê spo³eczeñstwa.
Wszelkie osoby i firmy dzia³aj¹ce na wolnym rynku s¹ zmuszone dzia³aæ
uczciwie i sprawiedliwie  zgodnie zreszt¹ z naczeln¹ zasad¹ wynikaj¹c¹ z konkurencji. Dba³oæ o swoje dobre imiê zwiêksza liczbê klientów i powiêksza
zyski. Osoby i instytucje, które okaza³y siê nieuczciwe, bardzo szybko trac¹
klientów na rzecz innych uczciwych osób i firm.
Podstawow¹ zasad¹ takiego wolnorynkowego mechanizmu funkcjonowania
spo³eczeñstwa jest to, ¿e sygna³y informuj¹ce o stratach i zyskach s¹ stale przekazywane pomiêdzy instytucjami oferuj¹cymi us³ugi a klientami. G³osowanie
w takiej sytuacji odbywa siê codziennie, a nie co 5 czy 7 lat, jak to siê dzieje
w przypadku instytucji rz¹dowych, kiedy to w okresie miêdzy wyborami zmieniaj¹ce siê sytuacje ¿yciowe wymuszaj¹ najczêciej ca³kiem inne preferencje ani¿eli by³y w dniu wyborów. Spe³nienie w zadowalaj¹cym stopniu oczekiwañ ludzi w ka¿dej chwili nie jest z zasady mo¿liwe w sytuacji informowania tych,
którzy maj¹ te oczekiwania spe³niaæ, jedynie sporadycznie, raz na jaki czas. Nawet jeli przyj¹æ, ¿e w momencie wyboru wszyscy s¹ w stanie okreliæ swoje preferencje, a ci, którzy s¹ wybierani, s¹ na tyle uczciwi, ¿e mówi¹ prawdê i ich
obietnice wyra¿ane w kampanii wyborczej nie bêd¹ ró¿ni³y siê od ich dzia³añ ju¿
po wyborach, to i tak te dwie sfery  oczekiwañ i ich spe³niania  bardzo szybko siê rozchodz¹.

Ceny
Handel, czyli wymiana, jest niezast¹pionym i koniecznym sposobem poprawy
bytu ludzkiego. Bez handlu ka¿da osoba mog³aby ¿yæ, ograniczaj¹c siê tylko do
tego, co sama potrafi³aby wytworzyæ z materia³ów, które odkryje i przetworzy sama. Oczywiste jest, ¿e bez handlu  towarzysz¹cemu produkcji, bo jedno bez drugiego traci racjê bytu  wiêkszoæ ludzi na wiecie wymar³aby szybko z g³odu,
a pozosta³a czêæ ¿y³aby w warunkach niewyobra¿alnej biedy. Kiedy dwie osoby handluj¹, ka¿da z nich oczekuje korzyci z tego aktu (je¿eliby tak nie by³o, to
wymiana taka nie mia³aby miejsca)11. Jeli zatem ka¿dy handluj¹cy w³aciwie
11 Idea wzajemnych korzyci kupuj¹cego i sprzedaj¹cego nie jest nowa. Franciszkanin, brytyjski scholastyk na Uniwersytecie w Pary¿u, Ryszard z Middleton (c. 1249-1306), podkrela³, ¿e
obie strony aktu kupna-sprzeda¿y zyskuj¹ na tej transakcji. Ilustruj¹c to, pos³u¿y³ siê wa¿nym
w tamtym czasie przyk³adem kupna konia; kiedy koñ sprzedawany jest za pieni¹dze, zarówno
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ocenia wartoæ bêd¹c¹ przedmiotem handlu, to ka¿dy z nich zyskuje. Jest to mo¿liwe, poniewa¿ ka¿da osoba ma inny zakres wiedzy, która stanowi podstawê
podejmowanych decyzji, a zatem ró¿ne skale wartoci. Przyk³adowo, kiedy kto
wydaje np. 2 z³ na kostkê mas³a, czyni to tylko dlatego, ¿e uwa¿a, i¿ ta kostka
mas³a jest dla niego warta wiêcej ni¿ 2 z³ (gdyby tak nie by³o, to nie kupi³by jej,
stara³by siê sam j¹ wyprodukowaæ albo znaleæ jaki tañszy substytut). Jednoczenie dla sprzedawcy, który ma w sklepie jeszcze kilkadziesi¹t kilogramów mas³a
do sprzedania, ka¿da kostka mas³a jest warta mniej ni¿ 2 z³ (inaczej by jej po tej
cenie nie sprzedawa³). Zjawiska tego typu zauwa¿y³ ju¿ ponad 200 lat temu Richard Cantillon, Adam Smith, Adam Ferguson, Francis Hutcheson i inni Szkoci,
ale by³y one te¿ w sferze zainteresowania scholastyków redniowiecznych (zob.
Kwanicki 2000, rozdz. 1). Funkcjonowanie gospodarki kapitalistycznej opiera
siê na bardzo prostej, czasami mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e trywialnej, zasadzie:
je¿eli wymiana pomiêdzy dwoma podmiotami jest ca³kowicie swobodna i odbywa siê bez przymusu, to nigdy do niej nie dojdzie, jeli obie strony nie zyskaj¹ na
niej. Mimo swej prostoty i oczywistoci, jest ona czêsto zapominana. Dominuj¹ce jest wrêcz przeciwne przekonanie  ¿e w trakcie wymiany zawsze jedna ze
stron zyskuje kosztem drugiej.
Naturalnie jeli kto z zewn¹trz wp³ywa na akt wymiany  niezale¿nie, czy to
bêdzie gangster czy polityk  i zakazuje handluj¹cym dokonania wymiany w sposób nieskrêpowany, zmuszaj¹c ich do handlu na warunkach nie do zaakceptowania
dla jednego z nich, lub obu, to kupuj¹cy lub sprzedaj¹cy, lub co najmniej jeden
z nich, trac¹ na takiej transakcji. Zdarza siê to, jeli pañstwo ingeruje w naturalny
proces wymiany, kontroluj¹c ceny, jakoæ produktów, czas i miejsce zakupu (np.
w przypadku handlu alkoholem), przep³yw towarów przez granice (poprzez np. c³a,
ograniczenia handlu miêdzynarodowego). Jedynie nieskrêpowany, swobodny handel mo¿e byæ ca³kowicie zadowalaj¹cy dla obu stron  sprzedaj¹cego i kupuj¹cego.
Najdawniejsze formy wymiany oparte by³y na prostej wymianie towaru za
towar  historycy i ekonomici nazywaj¹ to wymian¹ naturaln¹ albo barterow¹.
Oczywicie taka forma wymiany stwarza³a wiele problemów. W przypadku niewielkiej liczby towarów ustalenie relacji pomiêdzy ró¿nymi towarami by³o stosunkowo proste, choæ w przypadku towarów trudno podzielnych nie³atwo by³o
niekiedy dokonaæ takiej wymiany  w pewnych sytuacjach mo¿na wyobraziæ sobie wymianê krowy za konia, jeli jednak krowa by³a nie najlepsza, to mo¿e nale¿a³oby za jednego konia zaoferowaæ pó³torej krowy? Jak tego dokonaæ? Jak¿e
kupuj¹cy, jak i sprzedaj¹cy zyskuj¹  kupuj¹cy oddaj¹c pieni¹dze pokazuje, ¿e dla niego cenniejszy jest koñ, podczas gdy sprzedaj¹cy bardziej ceni sobie pieni¹dze ani¿eli konia, którego jest w³acicielem. Francuski filozof Jean Buridan de Bethune (1300-1358), franciszkanin i uczeñ Williama
Ockhama, rozwin¹³ tezê Middletona o wzajemnych korzyciach kupuj¹cego i sprzedaj¹cego. Rozwa¿aj¹c wolny akt kupna i sprzeda¿y, Buridan wykaza³, ¿e obie strony zyskuj¹ nawet w sytuacji,
kiedy swobodna wymiana jest czym niemoralnym i powinna byæ potêpiona z etycznego lub teologicznego punktu widzenia.
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trudno by³oby komukolwiek z nas sprzedaæ np. samochód za, przyk³adowo, roczne dostawy chleba, ubranie na zimê, kilka par butów, p³yt i kilkakrotne pójcie
do kina i teatru. Trudnoci tego rodzaju
zmusi³y ludzi do wymylenia instytucji cen.
Wszystko dla wszystkich
W systemie cen ka¿dy towar wyceniany jest
Murarz domy buduje,
w umownych jednostkach jakiego innego,
Krawiec szyje ubrania,
³atwo podzielnego, najczêciej rzadko wyAle gdzie¿by co uszy³,
Gdyby nie mia³ mieszkania?
stêpuj¹cego towaru. Taki umowny towar
pomocny w prowadzeniu wymiany nazyA i murarz by przecie
wamy pieni¹dzem. Pieni¹dze by³y i s¹ u¿yNa robotê nie ruszy³,
wane, poniewa¿ czyni¹ handel ³atwiejszym
Gdyby krawiec mu spodni
i przyczyniaj¹ siê do zasadniczego wzrostu
I fartucha nie uszy³.
liczby aktów wymiany handlowej. We
Piekarz musi mieæ buty,
wczesnych etapach rozwoju gospodarczeWiêc do szewca iœæ trzeba,
go, jak równie¿ obecnie w gospodarkach
No, a gdyby nie piekarz,
tzw. prymitywnych rolê pieni¹dza odgrywaToby szewc nie mia³ chleba.
³y takie towary, jak np. skóry zwierzêce,
owce, niewolnicy, muszelki, paciorki, zêby
Tak dla wspólnej korzyœci
I dla dobra wspólnego
wielorybów, wygrawerowane kamienie, k³y
Wszyscy musz¹ pracowaæ,
s³onia, zbo¿e, oliwa z oliwek, orzechy koMój maleñki kolego.
kosowe, tytoñ, cukier, alkohol i wiele inJulian Tuwim
nych (zob. np. Jevons 1905, s. 19-28; Menger 1950 (1871), s. 263-267, Menger 1892).
Jeszcze kilkaset lat temu, w pocz¹tkach rozwoju spo³ecznego, w Ameryce Pó³nocnej rolê pieni¹dza odgrywa³ tytoñ. W miarê rozwoju cywilizacji pieni¹dzem
stawa³y siê metale  ¿elazo, mied, srebro i z³oto12. W porównaniu z tradycyjnym pieni¹dzem metale mia³y wiele zalet, np. ³atwoæ przenoszenia z miejsca
na miejsce, trwa³oæ, jednorodnoæ, podzielnoæ, ³atwoæ rozró¿nienia wartoci
(waga) oraz wzglêdn¹ stabilnoæ wartoci. Instytucja pieni¹dza wyewoluowa³a
w sposób spontaniczny w staro¿ytnoci w trakcie prowadzenia nieskrêpowanej
wymiany po to, by wymianê tê u³atwiæ. Co warte podkrelenia, nie by³ to pomys³
jakiego centralnego urzêdu, ale wynik trwaj¹cej prawdopodobnie dosyæ d³ugo
dyskusji i praktyki wielu kupców pragn¹cych u³atwiæ sobie handlowanie, by
chroniæ wartoci, jakie uzyskiwali w trakcie wymiany, oraz u³atwiæ tworzenie siê
kapita³u (Menger 1950, s. 260-262).
System cen umo¿liwia dokonywanie wymiany bez ingerencji jakiegokolwiek
orodka centralnego. Wielk¹ zalet¹ takiego sytemu jest to, ¿e czyni wymianê bez12

Po raz pierwszy z³ote i srebrne monety zosta³y wprowadzone prawdopodobnie przez
staro¿ytnych Chiñczyków i ponownie ok. 700 lat przed Chrystusem przez Lidyjczyków (Lidia  w
zachodniej Azji Mniejszej (obecna Turcja), g³ówne miasto Sardes, w VI wieku p.n.e. potê¿ne pañstwo, ostatni król Lidii Krezus (³ac. Croesus, gr. Kroisos; ok. 560 do 546 p.n.e.), s³ynny ze swoich
bogactw, doprowadzi³ do rozkwitu pañstwa).
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osobow¹ w tym sensie, ¿e kupuj¹cy interesuje siê jedynie wartoci¹ i cechami
u¿ytkowymi danego dobra. Nie interesuje siê natomiast, kto to dobro wyprodukowa³: bia³y czy czarny, Niemiec, Chiñczyk czy Amerykanin, czy by³ rasist¹ czy
Stó³
pacyfist¹, wyznawc¹ takiej czy innej religii.
Wyros³o w lesie drzewo potê¿ne
System swobodnego ustalania cen i wolna
Twarde, wysmuk³e i niebosiê¿ne.
wymiana pozwalaj¹ na pokojow¹ wspó³Raz przyszli drwale, drzewo zr¹bali,
pracê ró¿nych podmiotów, z których ka¿dy
Bardzo siê przy tym naharowali.
dba jedynie o w³asny interes i poza tym
o nic innego. Zarówno scholastycy, jak
Potem je konie na tartak wlok³y,
i ekonomici ze Szko³y Austriackiej uwa¿aTak siê zziaja³y, ¿e ca³e zmok³y.
li, ¿e z praktycznego i moralnego punktu
Na tym tartaku warcz¹ce pi³y
widzenia wolny rynek jest zawsze lepszy
Tak drzewo ciê³y, ¿e siê stêpi³y.
od etatyzmu. Podobnie jak wspó³czesna
Szko³a Austriacka, scholastycy podkrelali
Kupi³ te szorstkie listwy i deski
znaczenie oceny subiektywnej, rzadkoci,
Stolarz warszawski Adam Wiœniewski.
u¿ytecznoci i chêci posiadania (pragnieAdam Wiœniewski, nie lada majster,
nia) w ustalaniu siê ceny na rynku. Uwa¿aWzi¹³ pi³ê, m³otek, hebel i klajster.
li oni, ¿e jedyn¹ sprawiedliw¹ cen¹ jest cena ustalana na rynku.
Mierzy³, heblowa³, klei³, sposobi³,
Zbija³, malowa³, wreszcie stó³ zrobi³.
Ceny spe³niaj¹ trzy wa¿ne i jednoczenie bardzo ze sob¹ powi¹zane funkcje
Tyle to trzeba by³o mozo³u
(Friedman 1996): (1) przekazuj¹ informaDla sporz¹dzenia jednego sto³u.
cje, (2) zachêcaj¹ do wykorzystywania
Julian Tuwim
najtañszych metod produkcji oraz pozwalaj¹ jednoczenie na wykorzystywanie zasobów w sposób najodpowiedniejszy,
(3) umo¿liwiaj¹ sprawiedliwy podzia³ dochodów.

Przekazywanie informacji
System cen pozwala na przekazywanie odpowiedniej informacji do odpowiednich adresatów, co czyni to przekazywanie mo¿liwie najoszczêdniejszym. Zarówno nadawcy, jak i odbiorcy informacji o towarach kieruj¹ siê w³asn¹ korzyci¹
(najczêciej mierzon¹ zyskiem) i w sposób naturalny sami s¹ zainteresowani zarówno nadaniem, jak i zdobyciem danej informacji w sposób mo¿liwie najtañszy
i mo¿liwie powszechny. Rozwiniête gospodarki wypracowa³y wiele metod i instytucji (np. gie³dy, specjalistyczne publikacje finansowe i handlowe) u³atwiaj¹cych proces transmisji potrzebnych informacji. Patrz¹c na d³ugie kolumny cyfr
w specjalistycznych pismach (jak np. Wall Street Journal czy coraz czêciej
w polskich gazetach, jak np. Rzeczpospolita, Puls Biznesu), mo¿na siê przeraziæ
ich ogromem. Nikt jednak nie czyta wszystkiego, a zainteresowani szukaj¹ tylko
informacji najbardziej ich interesuj¹cych w danej chwili. Kto nie zainteresowa-
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ny ¿adn¹ informacj¹ tam zamieszczon¹ móg³by stwierdziæ, ¿e jest to ogromne
marnotrawstwo (przede wszystkim papieru). Na danym etapie rozwoju gospodarczego by³ (i czêsto nadal jest) to jednak najtañszy sposób rozsy³ania informacji 
nikt wydaj¹cy w³asne pieni¹dze nie chce przecie¿ robiæ tego na pró¿no. Obecnie,
kiedy komputery umo¿liwiaj¹ znacznie szybsze i tañsze przesy³anie informacji,
coraz czêciej odbywa siê to w³anie t¹ droga. Jak wszystko w gospodarce rynkowej, tak i tego typu informacji nie publikuje siê z pobudek altruistycznych,
wrêcz przeciwnie  jest to robione dla wiêkszego zarobku. Wydawca widz¹c, ¿e
na publikacjach tego typu mo¿na zarobiæ, podejmuje siê ich wydania, a ci, którzy
s¹ tymi informacjami zainteresowani, gotowi s¹ zap³aciæ godziw¹ cenê za ich regularne dostarczanie. Coraz czêciej informacje tego typu dostêpne s¹ w formie
elektronicznej, co wyranie obni¿a koszty publikacji.
Przekazywanie informacji poprzez system cen dokonuje siê w obie strony: od
producenta do konsumenta i odwrotnie. Je¿eli z jakiegokolwiek powodu (wyczerpywania siê zasobów naturalnych, kryzysu politycznego, strajków, wyst¹pienia
¿ywio³ów naturalnych) maleje dostêpnoæ surowców, nastêpuje wzrost ich cen.
Informacja ta dociera do producentów pó³produktów, którzy te¿ musz¹ zwiêkszyæ
cenê, co w efekcie odbija siê na cenie produktu finalnego. Kupuj¹cy widz¹c
wzrost cen danego produktu, ma do wyboru dwie mo¿liwoci: albo stara siê go
u¿ytkowaæ w sposób bardziej ekonomiczny, albo szuka tañszych substytutów, zaspokajaj¹cych jego potrzeby w podobny sposób. Tak samo przekazywana jest informacja, kiedy dostêpnoæ surowców wzrasta (np. dziêki odkryciu nowych z³ó¿
czy te¿ nowego pomys³u wykorzystania znanych z³ó¿, których u¿ycie dotychczas
nie by³o ekonomicznie uzasadnione) i ceny spadaj¹. Dziêki temu konsumenci
mog¹ kupiæ wiêcej produktów za te same pieni¹dze albo przeznaczyæ zaoszczêdzon¹ kwotê na zakup innych dóbr.
Informacja mo¿e przep³ywaæ tak¿e w drugim kierunku. Wiadomoæ o zwiêkszonym popycie na jakiekolwiek dobro (przyczyna tego znów nie jest istotna,
mog¹ to byæ czynniki demograficzne, katastrofa ekologiczna czy wypadek losowy) zostaje przekazana do sprzedawcy, który przekazuje j¹ producentowi poprzez
zwiêkszone zamówienia i wy¿sz¹ oferowan¹ cenê. Producent, by wyprodukowaæ
wiêcej, musi zwiêkszyæ liczbê ludzi zatrudnionych, co najlepiej uczyni poprzez
oferowanie trochê wiêkszych zarobków lub lepszych warunków pracy. Przesy³a
te¿ informacjê o zwiêkszonym zapotrzebowaniu do wszystkich swoich kooperantów, co znów czyni poprzez wzrost oferowanych cen za surowce i pó³produkty
potrzebne do wytworzenia produktu finalnego.
To, co dotyczy przep³ywu informacji poprzez mechanizm cenowy, odnosi siê
nie tylko do dóbr materialnych, ale tak¿e us³ug. Us³ugi mog¹ podlegaæ takim samym mechanizmom rynkowym, jak produkcja dóbr materialnych. Ceny us³ug,
czy to bêd¹ np. ochrona mienia, s¹downictwo czy s³u¿ba zdrowia, mog¹ byæ tak
samo kszta³towane na podstawie mechanizmów rynkowych, równowa¿¹c popyt
z poda¿¹. Dowiadczamy tego w ostatnich latach w Polsce, kiedy to np. pañstwowi komornicy nie byli w stanie zapewniæ ci¹gania d³ugów, wiêc bardzo szybko
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powsta³y prywatne spó³ki gwarantuj¹ce efektywniejsze metody ich egzekwowania. Mo¿emy utyskiwaæ, ¿e czêsto proceder ten by³ nielegalny, nieetyczny, co
jednak ma zrobiæ osoba pozbawiona swojej w³asnoci, kiedy próby odzyskania
tej w³asnoci przez odwo³anie siê do pañstwowych instytucji nie skutkuj¹? Oczywicie ze wzglêdu na quasi-monopol pañstwa na tego rodzaju us³ugi ich cena
w wypadku takich formalnie nielegalnych organizacji by³a wiêksza od oficjalnej
stawki pañstwowej.
Takie dwukierunkowe widzenie przep³ywu informacji jest oczywicie dalekim uproszczeniem tego, co dzieje siê w rzeczywistoci, oddaje jednak istotê roli cen w procesie gospodarczym. W rzeczywistoci obserwujemy sieæ przep³ywu
informacji pomiêdzy ró¿nego rodzaju podmiotami gospodarczymi: producentami
produktów finalnych, producentami pó³produktów, wytwórcami maszyn i urz¹dzeñ potrzebnych do produkcji, hurtownikami, sprzedawcami, ale i wynalazcami, ludmi zawodowo zajmuj¹cymi siê poszukiwaniem innowacji, którzy swoimi wynalazkami umo¿liwiaj¹ tañsz¹ i lepsz¹ produkcjê.
Wszystko, co w jakikolwiek sposób zak³óca przep³yw informacji poprzez naturalne ruchy cen, dzia³a na niekorzyæ konsumenta. Klasycznym tego przyk³adem jest monopol, tzn. sytuacja, kiedy rynek jakiego produktu jest kontrolowany przez jednego producenta lub kartel. Gospodarka jest systemem dynamicznym
i czêsto siê zdarza, ¿e dziêki zbiegowi okolicznoci (np. pojawieniu siê radykalnej innowacji) w ci¹gu stosunkowo krótkiego czasu jeden producent narzuca warunki, jakie panuj¹ na rynku. Jednak¿e jeli tylko nie wystêpuj¹ bariery wejcia
nowych firm na rynek, sytuacja monopolisty w gospodarce wolnorynkowej mo¿e byæ co najwy¿ej czêciowa i krótkotrwa³a. Bardzo szybko nowe firmy wchodz¹ce na rynek wymuszaj¹ wiêksz¹ konkurencjê i w efekcie sytuacja na rynku
zbli¿a siê do stanu nazywanego przez ekonomistów czyst¹ konkurencj¹. Najczêciej bariery uniemo¿liwiaj¹ce swobodne wejcie nowych firm stwarzane s¹
przez rz¹d, który dzia³a, jak to czêsto jest powtarzane, w imiê interesu publicznego; o roli rz¹du bêdzie w nastêpnym rozdziale, tu ograniczymy siê do podania
jednego przyk³adu monopolu wymuszonego przez rz¹d. Jest to o tyle ciekawy
przyk³ad, ¿e na jego podstawie mo¿na zaobserwowaæ, do jakich sztuczek musz¹
uciekaæ siê firmy prywatne, by pokonaæ takiego monopolistê. Od dziesiêcioleci
monopolist¹ w dostarczaniu przesy³ek w Stanach Zjednoczonych jest poczta pañstwowa U.S. Mail. Kilkanacie lat temu podjêto próby z³amania tego monopolu,
pocz¹tkowo bezskuteczne, ale po kilku latach pozwolono firmom prywatnym na
dostarczanie paczek i pakietów, pozostawiaj¹c nadal dostarczanie listów w gestii
poczty pañstwowej. Bardzo szybko okaza³o siê, ¿e firmy prywatne, jak np. United Parcel Service czy Federal Express, dostarczaj¹ paczki oraz pakiety szybciej
i sprawniej od poczty pañstwowej. Formalnie rzecz bior¹c, nie mo¿na by³o jednak omin¹æ monopolu poczty pañstwowej na dostarczanie listów. Jednak¿e, jak
to zwykle bywa, kiedy tylko istnieje choæby szczelina w przepisach, wtedy znajdzie siê sposób, by j¹ wykorzystaæ. Otó¿ u¿ytkownicy (oczywicie przy cichej
umowie z firmami prywatnymi) omijali ten monopol poprzez wysy³anie nawet
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niewielkich listów w bardzo du¿ej kopercie. Jak zareagowa³a poczta pañstwowa?
Próbowa³a zmieniæ przepisy, a kiedy jej siê to nie uda³o i nadal zmniejsza³y siê
jej dochody, zaczê³a podnosiæ ceny znaczków na listy zwyk³e.
Z punktu widzenia konsumenta najdotkliwszy jest nienaturalny wzrost cen
wymuszany przez monopolistê. Teoretycznie istniej¹ dwa rodzaje monopolu 
monopol rynkowy (który mo¿na te¿ nazwaæ naturalnym) i monopol wymuszony. Monopol wymuszony utrzymuje siê jedynie dziêki u¿yciu si³y lub groby
u¿ycia si³y po to, by zapobiec konkurencji, lub te¿ niekiedy po to, by wymusiæ
lojalnoæ kupuj¹cego. Monopolista rynkowy nie ma ¿adnego efektywnego konkurenta na okrelonym rynku, ale te¿ nie jest w stanie przeciwdzia³aæ efektywnej konkurencji przez u¿ycie si³y. Monopolista rynkowy nie mo¿e osi¹gn¹æ swoich celów poprzez u¿ycie przemocy lub groby jej u¿ycia przeciwko komukolwiek  klientom, konkurentom czy te¿ zatrudnionym  z prostego powodu: poniewa¿ nie ma on ¿adnej legalnej w³adzy, aby zmusiæ ludzi do robienia z nim
interesów i ochroniæ siebie przed konsekwencjami u¿ycia przemocy. Jedyn¹ si³¹ monopolisty rynkowego jest sta³e i coraz lepsze zaspokajanie potrzeb konsumentów. U¿ycie przemocy w sytuacji gospodarki rynkowej wywo³uje zawsze
obawy wród ludzi wspó³pracuj¹cych z monopolist¹ (zarówno wród kupuj¹cych, jak i kooperantów) i mo¿e spowodowaæ chêæ poszukania sobie innego
partnera w prowadzeniu interesów. Sytuacja takiego monopolu naturalnego nie
jest wcale czy z³ym dla konsumenta, wrêcz przeciwnie  okazuje siê korzystna. Przyk³adami wyst¹pienia monopolu naturalnego w gospodarce wolnorynkowej s¹ przemys³y, w których wystêpuj¹ silne efekty ekonomii skali, tzn. kiedy
jednostkowe koszty produkcji zale¿¹ od wielkoci tej¿e produkcji i im wiêksza
jest produkcja, tym koszty te s¹ mniejsze. Ma³e firmy próbuj¹ce wejæ na rynek
w zasadzie nie maj¹ szans w konkurencji z du¿¹ firm¹ dominuj¹c¹ na rynku. Ich
wysokie jednostkowe koszty produkcji zwi¹zane z niewielk¹ wielkoci¹ produkcji powoduj¹, ¿e cena produktów, jak¹ mog¹ zaoferowaæ konsumentom i jednoczenie zapewniaj¹ca op³acalnoæ ich produkcji, jest znacznie wy¿sza od ceny
monopolisty. Wa¿ne jest jednak, by monopolista czu³ oddech firm pragn¹cych
wejæ na rynek. Musi mieæ wiadomoæ, ¿e w ka¿dej chwili, kiedy jako monopolista zwiêkszy cenê produktów, by uzyskaæ nienaturalnie wysoki zysk, nowe
firmy bêd¹ próbowa³y wejæ na rynek i z³amaæ jego monopolistyczn¹ pozycjê.
Sytuacja monopolu naturalnego jest tak¿e bodcem dla ma³ych firm pragn¹cych
wejæ na rynek do poszukiwania innowacji zmniejszaj¹cych koszty produkcji
lub zwiêkszaj¹cych walory u¿ytkowe produktów, jako ¿e jest to jedyny sposób
na uczynienie produktów bardziej konkurencyjnymi i umo¿liwienie ich sprzeda¿y na rynku. Je¿eli zdarzy³oby siê, ¿e monopolista podniós³by ceny poza ich wymiar rynkowy, to bardzo szybko znalaz³by siê konkurent, który by wszed³ na rynek i zagrozi³ monopolicie.
Sytuacja monopolu naturalnego w gospodarce rynkowej wystêpuje dosyæ
czêsto, np. od 1888 do 1940 roku Alcoa mia³a ca³kowity monopol na wytwarzanie aluminium w USA. Monopolistyczna pozycja utrzymywana by³a przez sprze-
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da¿ bardzo dobrych produktów po coraz ni¿szych cenach, tak ¿e nikt nie by³
w stanie wejæ na rynek. W okresie monopolu Alcoa zredukowa³a ceny aluminium z ok. 16 dolarów do ok. 40 centów za kilogram i zainicjowa³a setki nowych
zastosowañ jej produktów. Wydaje siê, ¿e obecna sytuacja Microsoftu, oskar¿anego o praktyki monopolistyczne, mo¿e byæ zakwalifikowana do tej kategorii sytuacji rynkowej. Nawet gdyby uznaæ, ¿e Microsoft zdominowa³ rynek systemów
operacyjnych dla komputerów klasy PC, to, po pierwsze, pozycjê tê uzyska³ wy³¹cznie dziêki jego dzia³aniom rynkowym, staraj¹c siê oferowaæ coraz lepszy
i tañszy system operacyjny (od DOS poprzez Windows 3.1, Windows 95/98/NT,
Windows 2000/ME, ...), a nie dziêki parasolowi ochronnemu rz¹du. Jak mo¿na
s¹dziæ, gdyby nie wykorzystanie czynnika ekonomii skali i globalizacji u¿ycia
Windowsów, za podobnej klasy system operacyjny oferowany przez wielk¹ liczbê firm programistycznych musielibymy zap³aciæ co najmniej kilkakrotnie wiêcej ni¿ to dyktuje Microsoft.
Nie tylko monopole na rynku nie zagra¿aj¹ nikomu, ale tak¿e sama koncepcja monopolu w takiej formie, w jakiej jest powszechnie pojmowana, jest koncepcj¹ b³êdn¹. Zacytujmy przyk³adowe definicje monopolu: zjednoczenie kapitalistów skupiaj¹cych ca³oæ lub znaczn¹ czêæ produkcji danej ga³êzi gospodarki, wywieraj¹ce znaczny wp³yw na zaopatrzenie rynku i uzyskuj¹ce dziêki temu
szczególnie korzystne dla siebie warunki produkcji i sprzeda¿y; jest wytworem
wysoko rozwiniêtego kapitalizmu (S³ownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa
1980). Mo¿na zarzuciæ, ¿e stronniczo podajemy definicjê monopolu z publikacji
sprzed kilkunastu lat, ale w najnowszej edycji Komputerowego s³ownika jêzyka
polskiego (1996) mamy podobnie: zrzeszenie przedsiêbiorstw lub pojedyncze
przedsiêbiorstwo skupiaj¹ce ca³oæ lub znaczn¹ czêæ produkcji danej ga³êzi gospodarki, wywieraj¹ce znaczny wp³yw na zaopatrzenie rynku i uzyskuj¹ce dziêki temu szczególnie korzystne dla siebie warunki produkcji i sprzeda¿y. Pewnym interesuj¹cym sygna³em, który mo¿e wiadczyæ o powolnej zmianie stosunku przeciêtnego cz³owieka do monopolu jest to, ¿e w Encyklopedii multimedialnej PWN z 1996 roku znajdujemy ju¿ rozró¿nienie monopolu naturalnego
i monopolu pañstwowego: monopol naturalny  te ga³êzie przemys³u, w których
efekty skali s¹ tak wielkie, ¿e mo¿e w nich przetrwaæ tylko jedno przedsiêbiorstwo, które wyprze z rynku pozosta³ych konkurentów, oraz monopol jako prawo do wy³¹cznej sprzeda¿y nadawane b¹d sprzedawane przez pañstwo przedsiêbiorstwu lub osobie.
Monopolista rynkowy nie mo¿e zapobiec konkurencji poprzez wytworzenie
barier uniemo¿liwiaj¹cych wejcie konkurentów na rynek. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
monopol nie ma nic wspólnego z rozmiarami firmy, a jedynie z jego udzia³em
w globalnej produkcji sprzedanej na rynku. W XIX wieku np. ma³y sklep by³
wiêkszym monopolist¹ ni¿ obecnie du¿a sieæ supermarketów.
Monopol wymuszony (pañstwowy) cechuje siê wyj¹tkow¹ kontrol¹ w danej
sferze dzia³alnoci gospodarczej. Dziêki tej uprzywilejowanej pozycji jest w stanie ca³kowicie uniemo¿liwiæ wejcie konkurentów na rynek. Wy³¹cznie w takiej
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sytuacji monopolista jest w stanie ustalaæ ceny arbitralnie, niezale¿nie od si³ rynkowych, jakie w normalnych warunkach mog³yby byæ obecne. W odró¿nieniu od
monopolisty rynkowego monopolista taki nie musi siê obawiaæ utraty konsumentów po podwy¿szeniu cen. Mo¿na zadaæ pytanie: dlaczego w ogóle jest mo¿liwe
pojawianie siê monopolu wymuszonego? Jedyn¹ odpowiedzi¹ jest, ¿e dzieje siê
to dziêki polityce pañstwa, poprzez stworzenie specjalnych przywilejów. Jedynie
rz¹d, który sam w sobie jest monopolist¹ wymuszonym, ma dostateczne si³y, aby
zmusiæ zarówno konsumentów, jak i kooperantów do robienia interesów z takim
monopolist¹, do czego w ka¿dym innym przypadku by nie dosz³o. Zdarza siê te¿,
¿e rz¹d swoimi dzia³aniami, maj¹c nawet jak najlepsze intencje, stwarza sytuacje
sprzyjaj¹ce monopolowi. Tak jest przy wszelkich dzia³aniach zakazuj¹cych u¿ywania jakich produktów; klasycznym przyk³adem jest prohibicja, która umo¿liwia mafii stanie siê monopolist¹ w produkcji i dystrybucji alkoholu i dyktowaniu jego cen. W Polsce nie mielimy do czynienia z klasyczn¹ prohibicj¹, ale du¿e ograniczenia liczby sklepów sprzedaj¹cych alkohol spowodowa³y pok¹tn¹ jego produkcjê i sprzeda¿, oczywicie po znacznie wy¿szych cenach.
Obawa przed bezwzglêdnymi, niekontrolowanymi monopolami jest zasadna,
ale dotyczy jedynie monopoli wymuszonych. Nie s¹ one produktem wolnego rynku  s¹ antyrynkowym przed³u¿eniem kompetencji rz¹du. Bez specjalnych przywilejów dawanych przez rz¹d ¿aden wymuszony monopolista nie utrzyma³by siê
na rynku. W istocie przemoc jest karana przez wolny rynek, tak jak karane jest
ka¿de oszustwo; tzw. robienie interesów w gospodarce wolnorynkowej zale¿y
bezporednio od (wolnych) konsumentów, a ci s¹ bardzo wra¿liwi na wszelkie
przejawy przemocy i oszustwa. Karanie za u¿ycie si³y i oszustwa, zwykle poprzez niekupowanie towarów i us³ug, jest jedn¹ z cech samoreguluj¹cych siê mechanizmów wolnego rynku. Ludzie, którzy nie mog¹ dokonywaæ nieprzymuszonego handlu w ich w³asnym interesie, nie s¹ wolni. Ludzie, którzy nie s¹ wolni,
s¹, do pewnego stopnia, niewolnikami. Bez wolnego rynku ¿adna inna wolnoæ
nie ma znaczenia.
Najwiêkszym ród³em zak³óceñ w przep³ywie informacji w wyniku dzia³ania mechanizmu cenowego jest rz¹d. Dzieje siê to poprzez wprowadzanie ograniczeñ w wymianie miêdzynarodowej (c³a, op³aty wyrównawcze, kontyngenty,
asygnaty itp.), ustalanie pu³apów cen minimalnych albo maksymalnych na produkty krajowe, kontrolowanie zarobków (w tym ustalanie p³acy minimalnej,
ograniczenia na maksymaln¹ liczbê godzin przepracowanych w tygodniu itp.),
dotacje wp³ywaj¹ce na rozwój wybranych ga³êzi przemys³u, politykê finansow¹
i monetarn¹ (powoduj¹c¹ wzrost inflacji) i wiele innych dzia³añ (zob. np. Hazlitt
1993). Do wielu dzia³añ rz¹du, jeli tylko s¹ stabilne w d³u¿szym okresie, gospodarka wolnorynkowa potrafi siê stosunkowo szybko dostosowaæ, choæ z regu³y
odbywa siê to kosztem konsumenta. Jednak¿e szczególnie z³oliwa jest inflacja
powoduj¹ca wzrost cen i uniemo¿liwiaj¹ca producentom rozró¿nienie, w jakim
stopniu wzrost cen jest wynikiem naruszenia równowagi popytu i poda¿y, a w jakim jest efektem inflacji.
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Kontrola cen przez rz¹d jest najlepszym narzêdziem na spowodowanie zarówno nadprodukcji, jak i niedoborów. Jeli chcemy mieæ nadprodukcjê, wystarczy, by rz¹d ustanowi³ ceny minimalne na jakie produkty powy¿ej cen, jakie wyznaczy³by rynek. Pañstwa kapitalistyczne dowiadcza³y tego wielokrotnie w XX
wieku (dotyczy³o to takich produktów, jak np.: m¹ka, cukier, mas³o, kawa  niszczonych potem czy wysypywanych do morza). Jeli natomiast chcemy niedoborów (a dotyczy to zw³aszcza pañstw socjalistycznych, choæ nieobce jest tak¿e
w pañstwach kapitalistycznych o modelu tzw. pañstwa dobrobytu czy socjalnej
gospodarki rynkowej), to wystarczy, by rz¹d ustanowi³ ceny maksymalne poni¿ej cen, jakie wyznaczy³by rynek.
Czêstym faktem pomijanym w micie o m¹drych planistach rz¹dowych jest
to, ¿e osoba, która zmuszona jest do dzia³ania przeciwko interesowi w³asnemu,
jest tak¿e cz¹stk¹ spo³ecznoci, która w zamyle biurokratów mia³aby zyskaæ
dziêki ich decyzjom. W sposób ewidentny zatem strata pojedynczych osób,
których nieracjonalne dzia³anie wymuszone jest przez regulacje rz¹dowe, jest
równie¿ strat¹ spo³eczeñstwa jako ca³oci. Rynek jest w istocie sieci¹ bardzo silnie zale¿nych podmiotów (agentów) gospodarczych (zarówno producentów, jak
i konsumentów). Ka¿da pojedyncza strata bardzo szybko rozchodzi siê na tych,
którzy wspó³pracuj¹ z danym podmiotem. Nie da siê oczywicie zbilansowaæ
wszystkich zysków i strat wynik³ych z podjêcia ka¿dej decyzji rz¹du. Najczêciej
przy próbach uzasadnienia podejmowanych decyzji wylicza siê efekty krótkotrwa³e, a te, mimo wielu w¹tpliwoci, mog¹ wskazywaæ na potrzebê podjêcia
okrelonej decyzji dla dobra spo³eczeñstwa. Jednak¿e, jak uczy dowiadczenie,
ka¿da decyzja rz¹dowa w stosunkowo krótkim czasie okazuje siê chybiona i towarzyszy jej wiele niespodziewanych ujemnych efektów ubocznych, co wymusza wprowadzanie korekt poprzedniej decyzji. Mówi¹c jêzykiem chemików, jest
to reakcja autokatalityczna, samonapêdzaj¹cy siê proces, którego koñca nie widaæ. Gdyby zrobiæ bilans efektów krótko- i d³ugoterminowych ka¿dej decyzji rz¹dowej, to z pewnoci¹ tylko niewiele z nich mo¿na by uznaæ za s³u¿¹ce dobru
spo³ecznemu.

Ceny i zachêty do efektywnego gospodarowania
Naturalne ruchy cen (tzn. wyp³ywaj¹ce z dzia³ania mechanizmów rynkowych)
przyczyniaj¹ siê nie tylko do odpowiedniego reagowania na nie, ale dostarczaj¹
tak¿e rodków (albo te¿ je uszczuplaj¹) do dalszej dzia³alnoci gospodarczej.
Wzrost cen niesie informacjê dla producenta o koniecznoci zwiêkszenia produkcji albo o koniecznoci szukania tañszych róde³ zaopatrzenia. Jednoczenie
wzrost cen, poprzez zwiêkszenie dochodów, dostarcza rodków umo¿liwiaj¹cych
zwiêkszenie produkcji (np. na nowe inwestycje) albo rodków na poszukiwanie
innych róde³ zaopatrzenia. Wzrost cen surowców potrzebnych do produkcji wymusza na producentach poszukiwanie tañszych metod produkcji lub szukanie tañ-
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szych substytutów. Producenci wiedz¹c, ¿e cena produktów na rynku jest bliska
optymalnej, maj¹c tak¿e wiadomoæ, ¿e jej zwiêkszenie spowoduje zmniejszenie popytu (poprzez zmniejszenie konkurencyjnoci ich produktów), s¹ zmuszeni szukaæ innych sposobów obni¿enia kosztów produkcji, tak by zrekompensowaæ wzrost cen surowców. Dziêki tego rodzaju wysi³kom mo¿liwe jest utrzymanie ceny na tym samym poziomie (lub nawet jej zmniejszenie, co zwiêksza konkurencyjnoæ produktów). W rezultacie mimo wzrostu cen surowców zyski
producentów wcale nie musz¹ byæ mniejsze, a czêsto s¹ wiêksze.
Zmniejszenie ceny produktów przez konkurentów wymusza na innych producentach doszukiwanie siê róde³ ich spadku. Czy zmniejszenie ceny jest wynikiem znalezienia przez konkurenta tañszych róde³ zaopatrzenia, np. w surowce,
czy te¿ wynikiem zastosowania wydajniejszej technologii produkcji? W tym drugim przypadku producent, do którego dochodzi sygna³ o mniejszej cenie produktów konkurencji, bêdzie siê stara³ znaleæ podobn¹ (a mo¿e lepsz¹) technologiê
produkcji, albo poczyni starania, by odkupiæ (np. w formie licencji) tê stosowan¹ przez konkurenta. W ten sposób rednia efektywnoæ wykorzystania surowców ma szansê stale rosn¹æ.
Ruch cen pozwala tak¿e na kszta³towanie racjonalnej struktury p³ac. Jeli
z jakiego powodu konieczne jest zwiêkszenie produkcji, to mo¿e siê to dokonaæ
przez zwiêkszenie wydajnoci maszyn (co najczêciej w krótkim okresie nie jest
mo¿liwe) lub te¿ poprzez zwiêkszenie zatrudnienia (co w krótkim czasie jest najpraktyczniejsze). Zwiêkszenie zatrudnienia mo¿e dokonaæ siê jedynie poprzez zaoferowanie wiêkszych zarobków lub, co na jedno wychodzi, lepszych warunków
pracy. Kszta³tuj¹ca siê w ten sposób struktura p³ac na rynku pracy jest podstawowym ród³em informacji o potrzebach producentów. Pozwala te¿ na podejmowanie racjonalnych decyzji, np. jaki zawód nale¿y wykonywaæ (czy kszta³ciæ siê
w nim).
Zysk jest sygna³em dla biznesmena, ¿e konsumenci s¹ zadowoleni z jego
produktów, jest zachêt¹ do kontynuowania lub nawet zwiêkszenia produkcji.
Straty natomiast wskazuj¹ mu, ¿e niedostateczna liczba konsumentów jest sk³onna kupiæ jego produkty po cenie przez niego zaproponowanej. S¹ one sygna³em,
¿e co nale¿y zmieniæ: albo poprawiæ sposoby dystrybucji produktów, albo po
prostu zmniejszyæ cenê, czy te¿ zaproponowaæ znacznie lepsz¹ jakoæ produktów
za tê sam¹ cenê, a w ostatecznoci  spróbowaæ zainwestowaæ swoje pieni¹dze
w inny rodzaj produkcji.
Sygna³y cenowe powoduj¹, ¿e rynek nieustannie porusza siê w kierunku stanu równowagi. Mo¿na jednak s¹dziæ, ¿e stan równowagi nigdy nie jest osi¹gany
na rynku. Powodem podstawowym s¹ stale zmieniaj¹ce siê warunki na rynku,
kszta³towane np. przez ci¹gle pojawiaj¹ce siê innowacje. Wobec tego teoretyczny stan równowagi te¿ podlega ci¹g³ej zmianie. Przyjmijmy np., ¿e jaka firma
samochodowa opracowa³a doskona³y projekt samochodu napêdzanego silnikiem
wykorzystuj¹cym energiê pola magnetycznego ziemi (dziêki temu bardzo taniego w eksploatacji). Konsumenci s³ysz¹c o tej nowoci (poprzez dzienniki i rekla-
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mê), domagaj¹ siê du¿ej produkcji takich samochodów. Z ró¿nych powodów liczba samochodów, jakie ta firma jest w stanie wyprodukowaæ, jest znacznie mniejsza od popytu na nie. Niezrównowa¿enie popytu i poda¿y powoduje sta³e zwiêkszanie ceny i w ostatecznoci ustalenie siê jej na stosunkowo wysokim poziomie. Dziêki temu zyski firmy s¹ bardzo du¿e, a sygna³y o nich, uznawane przez
wielu za niesprawiedliwe spo³ecznie, powoduj¹ du¿e napiêcia na rynku i jego
wiêksz¹ destabilizacjê. Jednak¿e to w³anie ten sygna³ powoduje, ¿e rynek bêdzie
d¹¿y³ znacznie szybciej do stanu równowagi ani¿eli w sytuacji, gdyby kto próbowa³ regulowaæ cenê tak, by w odczuciu spo³ecznym by³a sprawiedliwa. Wysokie
zyski tej firmy wymuszaj¹ na innych (nie tylko w Polsce) prowadzenie badañ nad
podobnymi lub alternatywnymi samochodami po to, by w nied³ugim czasie wprowadziæ na rynek nowe, znacznie lepsze modele i mieæ oczywicie udzia³ w wiêkszych zyskach. Mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e w nied³ugim czasie wiele nowych
firm wchodzi na rynek. Przyczynia siê to do stopniowego zaspokajania du¿ych
potrzeb konsumentów. Bezporednim skutkiem takiej konkurencji jest spadek ceny i zmniejszanie siê zysków. Ustalenie siê zysków na poziomie rednim w gospodarce zmniejsza zainteresowanie nowych firm wejciem na rynek i sytuacja
zbli¿a siê do stanu bliskiego równowagi (oczywicie do czasu pojawienia siê nowej radykalnej innowacji). Powszechne przekonanie o ogromnych zyskach kapitalistów nie znajduje potwierdzenia w badaniach empirycznych. Ich zyski mog¹
tylko z pozoru wygl¹daæ na tak wielkie. Gros tych zysków idzie jednak na rozwój produkcji, jej modernizacjê, na badania umo¿liwiaj¹ce wprowadzania ulepszeñ produktów, zmniejszanie kosztów produkcji (a przez to i ceny). Warto te¿
pamiêtaæ, ¿e wiêksze pocz¹tkowe zyski przedsiêbiorcy, który wprowadza produkty jakociowo nowe na rynek, s¹ form¹ nagrody i rekompensaty za jego wysi³ek
intelektualny, czas i zaanga¿owane wczeniej pieni¹dze. Odejmuj¹c od przychodów kapitalistów koszty konieczne na zwiêkszenie produkcji i wszelkie inne koszty potrzebne do rozwijania produkcji (np. koszty koniecznych badañ), okazuje
siê czêsto, ¿e ich zyski netto nie s¹ tak du¿e, jak mo¿na by oczekiwaæ. Trzeba ponadto pamiêtaæ, ¿e wyp³ywaj¹ce z mechanizmów rynkowych naturalne zyski kapitalistów s¹ cen¹, jak¹ p³aci im rynek (tzn. konsumenci) za podejmowane ryzyka utraty zainwestowanego kapita³u. W krótkim czasie konsument mo¿e czuæ siê
pokrzywdzony zbyt wysokimi cenami tzw. nowoci (co jednak z punktu widzenia producenta jest zrozumia³e i powinno byæ uznane za sprawiedliwe), jednak¿e w d³ugim okresie konsument na tym zwykle zyskuje. Czêsto dlatego, ¿e fundusze zgromadzone w okresie wy¿szej ceny (ceny nowoci) wykorzystywane s¹
do badañ nad ulepszaniem produkt i/lub zmniejszaniem kosztów produkcji.
Osobiste zainteresowanie jest podstaw¹ ca³ego systemu rynkowego. Konsument dzia³a w swoim interesie, kiedy wymusza sprzedawanie produktów po ni¿szych cenach lub te¿ produktów jakociowo lepszych. Producent dzia³a wy³¹cznie w swoim interesie, maj¹c na celu utrzymanie siê jak najd³u¿ej na rynku i osi¹gniêcie jak najwy¿szych zysków. Zarówno zatem konsument, jak i producent maj¹ na uwadze tylko w³asny interes; je¿eli który z nich nie widzia³by korzyci
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z aktu kupna-sprzeda¿y, to transakcja taka nie dosz³aby nigdy do skutku. Podwójne korzyci p³yn¹ce z chêci zysku przyczyniaj¹ siê do wiêkszego zadowolenia zarówno konsumenta, jak i producenta.

Podzia³ dochodu
Ta trzecia cecha systemu cen jest cile powi¹zana z dwoma pozosta³ymi. Cenê
zawsze nale¿y odnosiæ do kosztów produkcji. Utrzymanie tej samej ceny przy
zmniejszonych kosztach produkcji jest z punktu widzenia producenta tym samym, co zwiêkszenie ceny przy sta³ych kosztach. To, co porównuj¹ konkuruj¹cy ze sob¹ producenci, to w³anie relacja pomiêdzy cen¹ i kosztami. Konsumenci natomiast nie interesuj¹ siê kosztami produkcji, ich interesuj¹ wzglêdne ró¿nice cen podobnych produktów. W warunkach gospodarki rynkowej, ostrej gry
konkurencyjnej wielu producentów, nigdy nie jest tak, ¿e zmniejszeniu kosztów
produkcji nie towarzyszy równoczesne zmniejszenie ceny. Naturalnie nie jest te¿
tak, ¿e cena spada dok³adnie w takim samym stopniu, w jakim zmniejszaj¹ siê
koszty produkcji. Najczêciej na zmniejszeniu cen zyskuj¹ zarówno konsumenci
(poprzez ni¿sz¹ cenê), jak i producenci (poprzez wiêksze zyski). Zyski konkuruj¹cych ze sob¹ producentów nale¿y uznaæ za sprawiedliw¹ zap³atê za ich wysi³ki w³o¿one np. w zmniejszenie kosztów produkcji czy polepszenie jakoci wyrobów. Zwiêkszenie mar¿y (wzglêdnej ró¿nicy pomiêdzy cen¹ i kosztami) jest zachêt¹ do utrzymania produkcji, daj¹c rodki do jej dalszego rozwijania, jest tak¿e nagrod¹ za dobre gospodarowanie, jest informacj¹ dla innych producentów, by
pod¹¿aæ w okrelonym kierunku, który daje zadowalaj¹ce efekty.
Wiele osób narzeka na niesprawiedliwoæ mechanizmów rynkowych
w kszta³towaniu p³ac. Bulwersuj¹ce jest dla nich, ¿e znany piosenkarz, sportowiec, artysta operowy czy zdolny gracz gie³dowy zarabiaj¹ czêsto w jeden dzieñ
wielokrotnie wiêcej ni¿ przeciêtny pracownik w ci¹gu miesi¹ca. Naturalnym
odruchem tych ludzi jest ¿¹danie sprawiedliwoci  zabrania temu, co zarabia du¿o, i rozdania biedniejszym (np. poprzez odpowiednio skrojony system podatkowy). Zapomina siê, ¿e du¿e zarobki tej niewielkiej liczby zdolnych ludzi s¹ zap³at¹ za ich talent i ogromn¹ pracê, jak¹ musieli w³o¿yæ przez wiele lat, nie bêd¹c na szczycie swojej kariery, oraz zap³at¹ za ryzyko utraty tego kapita³u, jaki
zosta³ w³o¿ony w ich rozwój. I tyczy siê to zarówno gracza gie³dowego, operuj¹cego realnymi pieniêdzmi, jak i artysty, dla którego wykszta³cony g³os jest takim samym kapita³em, jak pieni¹dze dla tego pierwszego. Jakie konsekwencje
mia³oby ¿¹danie zrównania p³ac np. wybitnego artysty z pracownikiem fabryki
samochodów? W¹tpliwe zadowolenie pracownika fabryki, zniechêcenie artysty
do dalszej pracy oraz wszystkich innych pragn¹cych iæ drog¹ wybitnego artysty;
w efekcie szerokie rzesze odbiorców zosta³yby pozbawione przyjemnoci s³uchania zarówno tego artysty, jak i jego utalentowanych nastêpców. Czy warto ponosiæ takie koszty w imiê lepszej sprawiedliwoci?

Ceny

Jakakolwiek interwencja rz¹du w rynek, motywowana oczywicie jego dobrymi chêciami polepszenia sytuacji, zniekszta³ca go i wprowadza zak³ócenia
w przep³ywie sygna³ów pomiêdzy podmiotami na rynku, powoduje chaos i doprowadza do niestabilnoci rynku. Dodajmy jeszcze do tego wszystkiego  zwi¹zan¹ z wszelkimi interwencjami rz¹du w gospodarkê  kontrolê monetarn¹
rz¹du prowadz¹c¹ zwykle do du¿ej inflacji, recesji, niezbilansowania wydatków
i dochodów.
Uwa¿a siê np., ¿e nieregulowany rynek spowodowa³ du¿e bezrobocie i zubo¿enie spo³eczeñstwa w Wielkiej Brytanii w okresie silnego rozwoju kapitalizmu. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e biedni byli tak¿e przed rewolucj¹ przemys³ow¹ (sytuacja wygl¹da³a nawet znacznie gorzej, bo miertelnoæ noworodków dochodzi³a czêsto do 75%, a okresowe braki ¿ywnoci doprowadza³y do masowego wymierania ludnoci). A jak w istocie ta bieda przemys³owej Anglii
wygl¹da³a? Siêgnijmy po precyzyjne dane (Mill 1884, s. 520). W latach od 1833
do 1883 robotnik otrzymywa³ od 50% do 100% wiêksze wynagrodzenie za pracê o 20% mniejsz¹ (o tyle zmniejszy³ siê redni czas pracy w ci¹gu tych 50 lat).
Przyk³adowo tygodniowe p³ace cieli (podobnie jak murarzy) w Manchesterze
wzros³y z 24 do 34 szylingów, cieli w Glasgow z 14 do 26 szylingów, tkaczy
osnowy (w Huddersfield) z 16 do 25 szylingów, tkaczy (mê¿czyzn w Bradford)
z 8 szylingów i 3 pensów do 20 szylingów i 6 pensów. P³aca dzieci przy przêdzeniu wzros³a z 4 szylingów i piêciu pensów w 1833 roku do 11 szylingów i 6 pensów w 1883. Procentowo wzrost p³ac wygl¹da³ nastêpuj¹co: ciele, Manchester
 42%, Glasgow  85%; murarze, Manchester  50%, Glasgow  80%; kamieniarze, Manchester  24%, Glasgow  69%; górnicy, Staffordshire  50%;
w Huddersfield: tkacze osnowy  55%, czyciciele we³ny  30%, przêdzarze 
20%, tkacze  115%, nawijacze  83%; w Bradford: tkacze  150%, nawijacze 
100%, dzieci przy przêdzeniu  160%. Kto mo¿e powiedzieæ, ¿e jednak wzrost
p³ac realnych by³ minimalny. Inflacji (do której obecnoci w gospodarce przywyklimy w ostatnich dziesiêcioleciach) w tamtym okresie prawie nie by³o. O tym,
¿e wzrost p³ac by³ czym realnym, mog¹ wiadczyæ podane w cytowanej publikacji dane dotycz¹ce rocznego spo¿ycia ¿ywnoci w Wielkiej Brytanii; przyk³adowo w latach 1840-1881 roczny wzrost spo¿ycia na jedn¹ osobê wynosi³: bekonu i szynki z 0,01 funta do 13,93 funta (tzn. ok. 6,3 kg), mas³a z 1,05 funta do
6,36 funta, sera z 0,92 do 5,77 funta, rodzynek i winogron z 1,45 do 4,35 funta,
jaj z 3,63 sztuki do 21,65 sztuki, ziemniaków z 0,01 funta do 12,85 funta, ry¿u
z 0,9 funta do 16,85 funta, pszenicy, owsa i m¹ki z 42,47 do 216,92 funta, cukru
nierafinowanego z 15,20 do 58,92 funta oraz cukru rafinowanego z 0 do 8,44 funta, herbaty z 1,22 do 4,58 funta. Jedynym produktem (podawanym w ksi¹¿ce Milla), którego spo¿ycie spad³o, by³a kawa: z 1,08 funta do 0,89 funta. Na uwagê zas³uguje bardzo ma³y wzrost spo¿ycia alkoholu: wina z 0,25 do 0,45 galona i wódki z 0,97 do 1,08 galona13.
13

Jeden galon w tamtym okresie to najprawdopodobniej 4,546 litra.
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Nie wierz¹c w samoregulowanie siê rynku, choæ mamy wiele dowodów na
to, ¿e jakakolwiek interwencja rz¹du powoduje destabilizacjê na rynku, wielu ludzi nadal myli z obaw¹ o ca³kowicie nieregulowanym rynku. Utrzymuj¹ oni, ¿e
wolny rynek przyczyni siê do eksploatacji gospodarczej osób s³abych przez potê¿ne grupy interesów. S¹ przekonani, ¿e po to, by czuæ siê wolnym od przemocy i oszustwa, powinni byæ bronieni przez rz¹d przed samolubnymi wyzyskiwaczami wielkiego biznesu, monopolami, kartelami, chronieni od drapie¿noci
i chciwoci wszystkich bogaczy. Czy tak jest na pewno?
Na zakoñczenie rozdzia³u zadajmy sobie wa¿ne pytanie: Od czego zale¿y cena i w jaki sposób ustala siê na rynku? Pytanie to wydaje siê podstawowe i zadawali je sobie myliciele od wieków. Naturaln¹ odpowiedzi¹ wydaje siê stwierdzenie, ¿e cena wyznaczana jest przez koszty. Jak mo¿na s¹dziæ, takie widzenie ceny doprowadzi³o socjalistów do idei gospodarki centralnie zarz¹dzanej, w której
ceny ustalane przez Centralny Urz¹d Planowania (lub podobn¹ instytucjê) mia³y
byæ przede wszystkim sprawiedliwe. Mo¿na s¹dziæ, ¿e odpowiedzi na to pytanie
udzielono dopiero wspó³czenie, ale ju¿ w redniowieczu wielu mylicieli da³o
bardzo poprawn¹, choæ potem przez kilka stuleci zapomnian¹ odpowied. Jednym z nich by³ trzynastowieczny franciszkañski zakonnik z Prowansji, Pierre de
Jean Olivi (1248-1298). W swoich traktatach wskaza³, ¿e wartoæ ekonomiczna
(a cena jest miar¹ wartoci) okrelana jest przez trzy czynniki: rzadkoæ (raritas),
u¿ytecznoæ (virtuositas) i chêæ posiadania, pragnienie (complacibilitas). Olivi
przedstawi³ te¿ rozwi¹zanie sprawiaj¹cego w XVIII i w XIX wieku tak wiele
trudnoci tzw. paradoksu wartoci (dlaczego pewne konieczne do ¿ycia dobra
o du¿ej wartoci u¿ytkowej s¹ tanie, a dobra luksusowe, niekonieczne do ¿ycia,
s¹ tak drogie?). Odpowied Oliviego mo¿na streciæ nastêpuj¹co: woda, choæ konieczna do ¿ycia, jest tak powszechna i ³atwo dostêpna, ¿e cena jej jest bardzo
ma³a, przeciwnie z³oto  przez to, ¿e jest dobrem rzadkim, jest drogie.
Podobnie Ryszard z Middleton (c. 1249-1306), który w swych rozwa¿aniach
kontynuowa³ ekonomiczn¹ myl w. Tomasza z Akwinu (1225-1274), stwierdzi³,
¿e wartoæ gospodarcza jakiego dobra wyznaczana jest przez potrzebê i u¿ytecznoæ. Analogicznie jak inni scholastycy redniowieczni uznawa³ za sprawiedliw¹
cenê ustalan¹ na rynku przez potrzeby kupuj¹cego i sprzedaj¹cego. redniowieczny mnich, St. Bernardino of Siena (1380-1444), uzna³, ¿e ceny s¹ funkcj¹
wzglêdnej rzadkoci dóbr: Woda jest relatywnie tania, je¿eli jest w obfitoci. Ale
mo¿e siê zdarzyæ, w górach lub innym miejscu, ¿e woda jest rzadkoci¹. Mo¿e
siê tak zdarzyæ, ¿e woda uznana jest za cenniejsz¹ od z³ota, poniewa¿ akurat
w danym miejscu z³ota jest du¿o, a nie ma wody.
Te idee rynkowe redniowiecza zosta³y potem zapomniane, choæ sporadycznie
wraca³y w pracach niektórych mylicieli. W XVI wieku Diego de Covarrubias
y Leiva (1512-1577) w opublikowanym w 1554 roku Variarum uzna³, ¿e wartoæ
dowolnego dobra okrelana jest na rynku przez jego u¿ytecznoæ i rzadkoæ. Wartoæ nie zale¿y od wewnêtrznych w³asnoci dobra czy od jego produkcji, ale od su-
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biektywnych ocen konsumentów. Jak pisa³: Wartoæ dobra nie zale¿y od jego natury, ale od oceny przypisywanej mu przez cz³owieka, nawet jeli ta ocena jest g³upia. Dlatego w Indiach pszenica jest dro¿sza, poniewa¿ ludzie ceni¹ j¹ bardziej,
choæ natura pszenicy jest taka sama w obu miejscach. Rozwa¿aj¹c problem sprawiedliwej ceny, Covarrubias dodaje, ¿e musimy uwzglêdniaæ nie tylko koszty zwi¹zane z wytworzeniem towaru, nie tylko koszty pracy, ale jego wartoæ rynkow¹.
Wspó³czesny Covarrubiasowi, Luís Saravia de la Calle Veroñese w Instrucción de
mercades (Medina del Campo, 1554) uzna³, ¿e cena powstaje w wyniku interakcji
pomiêdzy u¿ytecznoci¹ i popytem rynkowym a rzadkoci¹ poda¿y: sprawiedliwa cena jest wynikiem obfitoci lub rzadkoci dóbr, kupców i pieniêdzy; jak by³o
powiedziane, nie wynika ona z kosztów, rodzajów pracy czy ryzyka. Jeli musielibymy rozwa¿aæ pracê i ryzyko po to, by ustaliæ sprawiedliw¹ cenê, ¿aden kupiec
nie ponosi³by strat, a takie kwestie, jak obfitoæ lub rzadkoæ dóbr i pieniêdzy, nie
wchodzi³yby w nasze rozwa¿ania. Podobnie jezuita Luís de Molina (1535-1600)
wyrazi³ opiniê, ¿e sprawiedliwa cena dowolnego towaru zale¿y zasadniczo od powszechnej oceny jego wartoci przez ludzi mieszkaj¹cych na danym terytorium.
Kiedy jakie dobro w pewnym regionie sprzedawane jest po jakiej cenie (bez
oszustw lub monopolu, lub jakiegokolwiek z³amania uczciwych regu³ gry), to cenê tak¹ nale¿y uznaæ jako zasadê i za miarê wartoci towaru. Molina uwa¿a³ te¿,
¿e wartoæ dobra nie jest zawarta w nim samym, ale istnieje w umys³ach ludzi korzystaj¹cych z niego. Cenê uznajemy za sprawiedliw¹ lub niesprawiedliw¹ nie dlatego, ¿e taka jest natura rzeczy..., ale dlatego, ¿e za dan¹ cenê dobra maj¹ zdolnoæ
zaspokajania potrzeb cz³owieka. Luís de Molina, gospodarczy libera³, uwa¿a³ zatem, ¿e jedyn¹ sprawiedliw¹ jest cena ustalana na rynku.
Kolejna fala podobnego stylu mylenia o cenach wyst¹pi³a w XVIII wieku
w pracach Richarda Cantillona, Davida Humea, Adama Fergusona, Adama
Smitha i innych. Na przyk³ad Abbé Ferdinando Galiani (1728-1787) w swojej
ksi¹¿ce Della Moneta (O pieni¹dzu), opublikowanej w 1751 roku, przedstawia,
w jaki sposób mechanizmy rynkowe dzia³aj¹ w kierunku osi¹gniêcia równowagi
poprzez dba³oæ o prywatny interes i pragnienie zysku. Jak pisze: Ta równowaga wspaniale s³u¿y obfitoci dóbr potrzebnych do ¿ycia, dobrobytowi, choæ nie
wynika ona z roztropnoci i prawoci cz³owieka, ale z prostego bodca chêci zysku. Opatrznoæ uczyni³a to w swej nieskoñczonej mi³oci cz³owieka, ¿e nasze
namiêtnoci s¹ czêsto, i wbrew naszym intencjom, ukierunkowane dla po¿ytku
ogólnego. Proces gospodarczy, jak konkluduje Galiani, jest kierowany przez
Nadrzêdn¹ rêkê. Koncepcja Galianiego jest zadziwiaj¹co podobna do koncepcji niewidzialnej rêki przedstawionej przez Smitha (1723-1790) kilka lat
póniej. Smith u¿y³ okrelenia niewidzialna rêka14 w obu znanych jego dzie14

J.J. Spengler (Boisguilberts economic views vis-´-vis those of contemporary réformateurs,
History of Political Economy, 16, Spring 1984, s. 73-74) dodaje, ¿e pojêcie invisible hand by³o
po raz pierwszy u¿yte przez angielskiego pisarza Josepha Glandvillea w jego The Vanity of
Dogmatizing (1661), na 100 lat przed Smithem.
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³ach, zarówno w Bogactwie narodów (The Wealth of Nations, 1776), jak i w Teorii uczuæ moralnych (Theory of Moral Sentiments, 1759). W Theory of Moral
Sentiments koncentruje swe rozwa¿ania na poszukuj¹cym cz³owieku, który prowadzony przez niewidzialn¹ rêkê, bez uwiadamiania sobie, dzia³aj¹c jedynie
w celu w³asnych korzyci, przyczynia siê do poprawy sytuacji ca³ego spo³eczeñstwa. Obserwacje te rozwin¹³ póniej w Bogactwie narodów, gdzie stara siê poznaæ naturê instytucji gwarantuj¹cych porz¹dek spo³eczny w systemie pe³nej wolnoci cz³owieka dzia³aj¹cego w ramach ograniczeñ swej natury jako istoty biologicznej i spo³ecznej. Drugim centralnym elementem Bogactwa narodów jest zagadnienie naturalnego ustalania siê cen dóbr i us³ug oraz wyjanienia praw
podzia³u ca³ego bogactwa spo³ecznego. W opublikowanej w 1759 roku Teorii
uczuæ moralnych Smith stwierdza:
To, co wytwarza ziemia, zawsze ¿ywi niemal wszystkich mieszkañców, których mo¿e wy¿ywiæ. Bogaci wybieraj¹ z kopca jedynie wszystko to, co jest najcenniejsze i najprzyjemniejsze. Spo¿ywaj¹ niewiele wiêcej ni¿ cz³owiek biedny i pomimo naturalnego samolubstwa i zach³annoci,
choæ maj¹ na wzglêdzie tylko w³asn¹ wygodê, choæ jedynym celem wysuwanym wobec kroci zatrudnianych do ciê¿kiej pracy ludzi jest zaspokojenie ich w³asnych, czczych, nienasyconych pragnieñ, dziel¹ z biedakami produkt ich wk³adu do pomna¿anych zbiorów. Niewidzialna rêka prowadzi ich do dokonania nieomal takiego samego podzia³u artyku³ów pierwszej potrzeby, który by nastêpowa³, gdyby podzieliæ ziemiê na jednakowe czêci miêdzy wszystkich jej mieszkañców i w ten
sposób samorzutnie i bezwiednie przyczynia siê do zwiêkszenia korzyci spo³eczeñstwa i dostarcza rodków do rozmna¿ania gatunków.
(Smith 1989, s. 272-273)

A kilkanacie lat póniej pisze w podobnym duchu w Bogactwie narodów:
[...] gdy [indywidualny przedsiêbiorca] kieruje wytwórczoci¹ tak, by jej produkt posiada³ mo¿liwie
najwy¿sz¹ wartoæ, myli o swoim w³asnym zarobku, a jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach jaka niewidzialna rêka kieruje nim tak, aby zd¹¿y³ do celu, którego wcale nie zamierza³
osi¹gn¹æ. Spo³eczeñstwo za, które wcale w tym nie bierze udzia³u, nie zawsze na tym le wychodzi. Maj¹c na celu swój w³asny interes, cz³owiek czêsto popiera interesy spo³eczeñstwa skuteczniej ni¿ wtedy, gdy zamierza s³u¿yæ im rzeczywicie. Nigdy nie zdarzy³o mi siê widzieæ, aby wiele dobrego zdzia³ali ludzie, którzy udawali, i¿ handluj¹ dla dobra spo³ecznego.
(Smith 1954, t. II, s. 46)

U podstaw koncepcji niewidzialnej rêki le¿y przekonanie, ¿e bogaty, dzia³aj¹c jedynie we w³asnym interesie, jednoczenie dzia³a, niewiadomie i w sposób nieunikniony, na korzyæ biedniejszych. Czynnikiem wymuszaj¹cym taki
efekt jest koniecznoæ wspó³pracy bogatego z biedniejszymi  po to, by zrealizowaæ swoje cele, bogaty jest zmuszony wspó³pracowaæ z innymi; aby taka wspó³praca zaistnia³a, musi siê op³acaæ ka¿dej ze stron. Handel nie jest gr¹ o sumie zerowej, choæ czêsto mylnie jest tak postrzegany przez przeciêtnego cz³owieka, a co
gorsze  tak¿e przez specjalistów ekonomistów.
Jednym z pierwszych, którzy zwrócili uwagê na to, ¿e dba³oæ o w³asny interes nie jest równoznaczna z chciwoci¹ czy egoizmem, jak czêsto próbuje siê
interpretowaæ zasady rynkowe, by³ mieszkaj¹cy w Londynie Holender Bernard
de Mandeville (ok. 1670-1733), który w opublikowanej w 1714 roku Bajce
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o pszczo³ach (The Fable of the Bees, or Private Vices, Public Benefits) przedstawi³, jak prywatne zachcianki (private vices, czyli dba³oæ o w³asny interes) s³u¿¹ w ostatecznoci dobru wspólnemu (public benefits). Bajka o pszczo³ach by³a
wielokrotnie wznawiana w nastêpnych dziesiêcioleciach i jest ona poszerzon¹
wersj¹ satyrycznego eseju napisanego przez Mandevillea w 1705 roku pt. The
Grumbling Hive, or Knaves Turned Honest.
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Istnienie rz¹du jest dla nas czym naturalnym  i rzeczywicie od stuleci rozwój
spo³eczny wi¹zany jest z istnieniem rz¹du. Filozofowie czêsto argumentuj¹, ¿e
istnienie rz¹du nie tylko jest naturalne, ale te¿, ¿e ludzie bez rz¹du byliby nielicznymi, gwa³townymi, krótko ¿yj¹cymi, biednymi, odra¿aj¹cymi i zdeprawowanymi istotami bez poczucia przyjemnoci i piêkna ¿ycia (Hobbes 1930,
s. 267). W opinii Thomasa Hobbesa (1588-1679) zatem jest potrzebne powiêcenie wolnoci jednostki na rzecz dzia³alnoci rz¹du po to, by uzyskaæ pokój i porz¹dek spo³eczny. Omawiaj¹c historiê myli liberalnej (Kwanicki 2000), przedstawimy opinie libera³ów na temat roli rz¹du. Zacznijmy od pytania: Czy rz¹d jest
naprawdê potrzebny? Przynajmniej niektórzy libera³owie kwestionuj¹ tak¹ koniecznoæ. Z pewnoci¹ tam, gdzie istnieje rz¹d, istnieje te¿ pokusa nadu¿ycia jego praw. Rz¹d niekontrolowany przemienia siê w tyraniê. Wielu libera³ów nazywa rz¹d koniecznym z³em: koniecznym dlatego, ¿e nie widaæ dla niego innej alternatywy pozwalaj¹cej na utrzymanie pokoju i porz¹dku spo³ecznego; z³em, poniewa¿ rz¹dz¹cy, maj¹c w rêku potê¿ny aparat w³adzy, nadu¿ywaj¹ go kosztem
dobrobytu spo³eczeñstwa i wolnoci rz¹dzonych.
W wielu jêzykach (np. w angielskim, francuskim, w³oskim, hiszpañskim)
s³owo rz¹d pochodzi od ³aciñskiego gubernare  sterowaæ, kierowaæ, rz¹dziæ, gubernatio  (w ¿egludze) sterowanie, gubernatoris  sternik. Ma ono znaczenie
zbli¿one do polskiego administrowanie (zreszt¹ w dawnej Polsce gubernator
znaczy³o tyle, co administrator wielkiego maj¹tku ziemskiego). Podobne znaczenie ma s³owo rz¹d w jêzyku niemieckim  regierung od regie  re¿yserowaæ. Zatem w pierwotnym znaczeniu rz¹d to instytucja, która ma kreowaæ odpowiednie
warunki do rozwoju danej spo³ecznoci. O postulacie takiej formy rz¹du bêdziemy w tym rozdziale wielokrotnie wspominali.
Libera³owie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ w wielu szczegó³owych pogl¹dach, s¹
jednak pewne ogólne przekonania, które s¹ wspólne wszystkim libera³om. Takim
ogólnym przekonaniem jest pogl¹d o koniecznoci ograniczenia roli rz¹du w kierowaniu rozwojem spo³eczeñstwa. Postulat ograniczenia funkcji pañstwa jest
w gruncie rzeczy logiczn¹ konsekwencj¹ stanowiska libera³ów wobec wolnoci
i w³asnoci. W skrajnej postaci postulat ograniczonego rz¹du formu³owany jest
jako ca³kowita likwidacja rz¹du i pod tym wzglêdem takie skrajne stanowisko
zbli¿a siê do pogl¹du anarchistów. Rz¹d, który mo¿e byæ tolerowany przez anar-
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chizm, musi byæ rz¹dem wolnociowym, nie tylko w znaczeniu, ¿e jest rz¹dem
wiêkszoci, ale dlatego, ¿e wszyscy siê nañ zgadzaj¹. Ten skrajny pogl¹d jest wynikiem konsekwentnego i logicznego zastosowania zasady klasycznego liberalizmu ekonomicznego  laissez faire, laissez passer. Postulat ograniczenia funkcji
pañstwa nigdy nie odnosi³ siê wy³¹cznie do sfery ¿ycia gospodarczego. St¹d w³anie ustali³o siê znane powiedzenie o spe³nieniu przez pañstwo funkcji stró¿a
nocnego. To stanowisko, oprócz zasady leseferyzmu, nale¿y uznaæ za najbardziej
charakterystyczn¹ cechê kierunku liberalnego. Wielu libera³ów wyra¿a³o przyzwolenie na stosowanie interwencjonizmu pañstwowego, ale zawsze uznawali, ¿e
mo¿e on byæ stosowany jedynie w sytuacjach koniecznych, a stosuj¹c go, nale¿y
zachowaæ ogromny umiar oraz ostro¿noæ, i jeli ju¿ go wprowadzaæ, to najpóniej, jak to jest mo¿liwe. Wszêdzie gdzie tylko jest to mo¿liwe, problemy spo³eczne i gospodarcze powinny byæ rozwi¹zywane bez ingerencji pañstwa, dziêki
inicjatywie prywatnej, poprzez dobrowolnie w tym celu zawi¹zane grupy i stowarzyszenia.
Jak w 1851 roku pisa³ Proudhon15: Dowiadczenie uczy, ¿e zawsze i wszêdzie rz¹d, nawet jeli powo³any zosta³ dla dobra ludzi, ustawia³ siê po stronie najbogatszych i najbardziej wykszta³conych, a przeciwko liczniejszej i biedniejszej
klasie spo³ecznej; stawa³ siê zwolna rz¹dem s³u¿¹cym coraz to mniejszej grupie
spo³ecznej, i zamiast dbaæ o utrzymanie wolnoci i równoci dla wszystkich, stale przyczynia siê, poprzez naturaln¹ sk³onnoæ do rozdawania przywilejów, do zabicia wolnoci i równoci. [...] Ostatecznie mo¿emy bez obawy powiedzieæ, ¿e
formu³¹ rewolucyjn¹ nie powinno byæ ani Bezporednie prawodawstwo, ani Rz¹dy bezporednie, ale raczej BEZ RZ¥DU. [...] Rz¹dzenie ludzi bêdzie zawsze
oszukiwaniem ludzi. Jest to zawsze wydawanie rozkazów, jest fikcj¹ bêd¹c¹ koñcem wolnoci.
W podobnym duchu wypowiedzia³ siê kilkadziesi¹t lat póniej Georges Sorel (1847-1922), który twierdzi³16, ¿e nowoczesne pañstwo jest grup¹ intelektualistów, która cieszy siê przywilejami i posiada rodki natury politycznej, za pomoc¹ których broni siê przed atakami innych grup intelektualistów pragn¹cych
mieæ zyski z urzêdów publicznych. Partie tworz¹ siê w celu zdobycia tych urzêdów i analogiczne s¹ do pañstwa. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to pogl¹d skrajnego libera³a, a nawet anarchisty. Na takie okrelenie na pewno nie zas³uguje Alexis de Tocqueville, którego pogl¹dy by³y zawsze wywa¿one. Jego opinia niewiele odbiega od opinii Sorela. We Wspomnieniach napisanych w 1850 roku (Tocqueville 1987, s. 39) stwierdza: Jeli wielu konserwatystów broni³o rz¹du tylko dla
zachowania ró¿nych gratyfikacji i stanowisk, to muszê powiedzieæ, ¿e wielu opozycjonistów zdawa³o siê go atakowaæ wy³¹cznie po to, by siê ich dochrapaæ. Faktem jest bowiem, faktem godnym po¿a³owania, ¿e upodobanie do funkcji pu15 P.J. Proudhon, General Idea of the Revolution of the Nineteenth Century, trans. John
B. Robinson (London Freedom Press, 1923), s. 108, 126, cytat za Oser, Brue (1988, s. 149).
16
Cytat z G. Sorel, La Décomposition du Marxisme, za Russel (1935, s. 48).
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blicznych i pragnienie ¿ycia z podatków nie s¹ u nas chorob¹ w³aciw¹ jakiej
partii, jest to wielka i sta³a u³omnoæ ca³ego narodu, jest to ³¹czny produkt demokratycznej konstytucji naszego spo³eczeñCa³ym sercem przyjmujê motto – „Taki stwa obywatelskiego i nadmiernej centralirz¹d jest najlepszy, który najmniej rz¹- zacji naszego aparatu w³adzy, jest to ukryta
dzi” i chcia³bym je widzieæ wcielanym choroba, która trawi³a wszystkie dawne
w ¿ycie szybciej i bardziej systematycznie. Zrealizowane prowadzi ono osta- rz¹dy i która tak samo trawiæ bêdzie wszytecznie do tego, w co tak¿e wierzê – stkie nowe. Kilkadziesi¹t lat póniej Émile
„Taki rz¹d jest najlepszy, który wcale nie Faguet (1847-1915) poczyni³ podobne obrz¹dzi”; i kiedy ludzie do tego dorosn¹, serwacje, pisz¹c, ¿e pañstwo jest z³em,
taki w³aœnie rz¹d bêd¹ posiadaæ. Rz¹d które ludzkoæ wynalaz³a, by zapobiec niew najlepszym przypadku jest jedynie
bezpieczeñstwom, wynikaj¹cym z zami³oœrodkiem dzia³ania, lecz wiêkszoœæ rz¹dów jest zwykle, a wszystkie rz¹dy s¹ wania do walki miêdzy ludmi; ale niew¹tczasami z³ymi œrodkami. [...] Sta³a ar- pliwie jest z³em. Krêpuje ono jednostkê, zamia jest tylko ramieniem sta³ego rz¹du. wadza jej i ci¹¿y na niej; ¿¹da od niej pieSam rz¹d bêd¹cy jedynie wybranym niêdzy, których by daæ, a mo¿e nawet
przez naród narzêdziem do wykonywa- zarobiæ nie myla³a; nak³ada najbardziej ponia jego woli mo¿e byæ tak samo
przedmiotem nadu¿yæ i deprawacji, za- kojowo usposobionym obywatelom przynim naród zacznie przezeñ dzia³aæ. mus nauki robienia broni¹. Wszystko to jest
Przyk³adem tego jest obecna wojna bardzo bolesne. Pañstwo jest z³em konieczmeksykañska, dzie³o wzglêdnie niewie- nym, zas³uguj¹cym na szacunek i wdziêczlu jednostek u¿ywaj¹cych sta³ego rz¹- noæ z naszej strony, ale dobrem samym
du jako swego narzêdzia; na pocz¹tku
w sobie nie jest. Jest z³em jak pancerz lub
naród nie zgodzi³by siê bowiem na tamiecz (Faguet 1902, s. 440).
kie posuniêcie.
Z pewnoci¹ rz¹d jako instytucja nigdy
H.D. Thoreau
nie by³ tak wa¿ny, jak w obecnych czasach.
Obywatelskie niepos³uszeñstwo
Najbardziej despotyczne rz¹dy w przesz³oci
nie odwa¿a³y siê ingerowaæ w sprawy prywatne ka¿dego obywatela, tak jak czyni¹
to od kilkudziesiêciu lat rz¹dy najbardziej wolnych spo³eczeñstw na wiecie  bêd¹ce w istocie instytucjami, poborcami podatkowymi. Nawet s³awna carska tajna
policja nie odwa¿a³a siê na przeprowadzanie sekretnych dzia³añ naruszaj¹cych
w sposób drastyczny sferê prywatnoci jednostki, co w czasach obecnych uwa¿ane jest za rzecz normaln¹ i naturaln¹. A czy kiedykolwiek urzêdnik pañstwowy
odwa¿y³by siê wymagaæ od obywatela, czy nawet od instytucji takiej, jak uniwersytet lub firma przemys³owa, wype³niania tylu formularzy z tak wielk¹ liczb¹
szczegó³owych informacji dotycz¹cych spraw jednostkowych, jak tego obecnie wymagaj¹ biurokraci rz¹dowi w niemal¿e wszystkich tzw. uprzemys³owionych pañstwach wiata! Przez dziesiêciolecia wydawa³o siê, ¿e to dziêki rz¹dowi w spo³eczeñstwie zniknie ubóstwo, ludzie bêd¹ zdrowi, zlikwiduje siê analfabetyzm, a produkcja rolnictwa dziêki subsydiom rz¹dowym zapewni wy¿ywienie ca³emu spo³eczeñstwu. Wierzono, ¿e kiedy tylko wyeliminuje siê z ¿ycia spo³ecznego
nikczemny, prywatny interes, a dzia³ania podejmowane przez rz¹d bêd¹ mia³y na
celu dobro publiczne, to automatycznie zapewni siê prawid³ow¹ i racjonaln¹ cie¿-
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kê rozwoju ca³ego spo³eczeñstwa. To w³anie dziêki silnemu i m¹dremu rz¹dowi
ostatecznie na wiecie mia³ zapanowaæ spokój spo³eczny i pokój miêdzy narodami. Co najmniej od kilkunastu lat przekonania te podawane s¹ w w¹tpliwoæ. Ci¹gle Autorytet rz¹du nawet takiego, któremu
jednak przewa¿a wiara, ¿e z³e funkcjonowa- sk³onny jestem siê podporz¹dkowaæ –
nie rz¹du nie jest kwesti¹ le po³o¿onych poniewa¿ z radoœci¹ pos³uszny bêdê
tym, którzy wiedz¹ i potrafi¹ dzia³aæ lefundamentów, ¿e nadal na tej idei mo¿na bu- piej ni¿ ja, a w wielu wzglêdach nawet
dowaæ rozwój spo³eczeñstwa, wystarczy je- tym, którzy ani nie wiedz¹, ani nie podynie dostroiæ pewne mechanizmy rz¹dze- trafi¹ dzia³aæ tak dobrze – jest jeszcze
nia. Z perspektywy tych kilkudziesiêciu lat nieczysty; aby by³ dok³adnie uzasadrozrostu rz¹du jako instytucji spo³ecznej wi- niony, musi mieæ sankcjê i zgodê rz¹dzonych. Nie mo¿e mieæ on ¿adnego
daæ, ¿e wiara w rz¹d by³a w istocie roman- czystego prawa nad moj¹ w³asnoœci¹
tyczn¹ mrzonk¹ i prób¹ ucieczki od odpo- z wyj¹tkiem tego, które mu przyznam.
wiedzialnoci.
Postêp od absolutnej do ograniczonej
Je¿eli spojrzymy na dokonania rz¹du monarchii, od ograniczonej monarchii
w ostatnich kilkudziesiêciu latach, porów- do demokracji jest postêpem w kierunnamy je z obietnicami i oczekiwaniami, to ku prawdziwego szacunku dla jednostki.
[...] Nie bêdzie nigdy prawdziwego
oka¿e siê, ¿e rz¹d wykaza³ siê niezmiern¹ i oœwieconego Pañstwa, dopóki Pañskutecznoci¹ w dwóch rzeczach: (1) pro- stwo nie zacznie uznawaæ jednostki za
wokowaniu i prowadzeniu wojny oraz (2) wy¿sz¹ i niezale¿n¹ moc, od której podeprecjacji pieni¹dza i generowaniu infla- chodzi ca³a jego w³asna moc i autorytet
cji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e oczekiwano od i dopóki nie zacznie jej odpowiednio do
tego traktowaæ.
rz¹du perfekcji w dzia³aniu i osi¹gniêcia
H.D. Thoreau
idea³u, co z definicji jest oczekiwaniem wyObywatelskie niepos³uszeñstwo
górowanym. Jednak¿e porównanie efektywnoci jakichkolwiek dzia³añ rz¹du w sferach aktywnoci spo³ecznej przez niego zagarniêtych w ostatnim stuleciu pokazuje dobitnie, ¿e raczej regu³¹, a nie wyj¹tkiem jest znacznie mniejsza jego efektywnoæ od redniej efektywnoci podobnych instytucji prywatnych.
W umiarkowanej formie libera³owie twierdz¹, ¿e z za³o¿enia rz¹d powinien
byæ instytucj¹ bêd¹c¹ rezultatem nieskrêpowanej wspó³pracy wszystkich cz³onków danej spo³ecznoci, instytucj¹ umo¿liwiaj¹c¹ najefektywniejszy sposób realizacji pewnych wybranych przez nich celów. Okrelenie to obejmuje zarówno
pojêcie rz¹dów lokalnych (czêsto zwanych samorz¹dami), jak i rz¹du centralnego. Rozró¿nienie to jest istotne, jako ¿e cech¹ szczególn¹ rz¹dów lokalnych jest
to, i¿ ka¿dy z nich oferuje pewne us³ugi spo³ecznoci ¿yj¹cej na okrelonym terenie, a ludzie tam mieszkaj¹cy mog¹ g³osowaæ nogami na ka¿dy z tych samorz¹dów  jeli s¹ zadowoleni z jakoci oferowanych przez samorz¹dy us³ug, pozostaj¹, ¿yj¹ i wspó³pracuj¹ z innymi cz³onkami lokalnej spo³ecznoci, je¿eli natomiast samorz¹d im nie odpowiada i nie maj¹ dostatecznych mo¿liwoci, by nañ
wp³ywaæ, wyje¿d¿aj¹ w inne miejsce. Naturalnie do realizacji tego typu g³osowania konieczna jest elementarna swoboda migracji oraz autonomia samorz¹dów, zw³aszcza jeli chodzi o niezale¿noæ rz¹dów lokalnych od rz¹du centralne-
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go. Sytuacja taka stwarza wówczas pewn¹, choæ wielce ograniczon¹, formê konkurencji pomiêdzy ró¿nymi samorz¹dami.
Cech¹ charakterystyczn¹ rz¹du centralnego jest pewna legitymizacja u¿ycia
si³y lub groby u¿ycia si³y jako rodka przymusu stosowanego w stosunku do niektórych cz³onków danej spo³ecznoci po to, by wymusiæ na nich pewien typ zachowania, którego w istocie nie akceptuj¹. Najistotniejsze jest to, i¿ rz¹d ma monopol na u¿ycie lub grobê u¿ycia si³y w stosunku do ludzi ¿yj¹cych na danym
terytorium. W dalszej czêci tego rozdzia³u zajmiemy siê jedynie rz¹dem centralnym.

Rozdzielenie w³adzy
Aby zabezpieczyæ siê przed niebezpieczeñstwem niekontrolowanego wzrostu
w³adzy rz¹du, w konstytucjach pañstw demokratycznych zapisana jest zasada
rozdzielenia w³adzy wykonawczej, prawoWszelka w³adza prowadzi do zepsucia, dawczej i s¹downiczej, a tak¿e zasada
wzajemnego równowa¿enia (check and
ale w³adza absolutna psuje absolutnie.
balances). Zasady te wpisane s¹ do pierwActon (1995, s. 205)
szej konstytucji tego typu  konstytucji StaKiedy wielka w³adza tam siê dostaje, nów Zjednoczonych Ameryki  jak i maj¹przestaje wiedzieæ o swoich granicach. cej kilkusetletnie tradycje (od czasów XIIICzuang-Tsy (1953, s. 238)
-wiecznej Magna Carta), niepisanej konstytucji Wielkiej Brytanii. Reprezentantem
koncepcji takiego ograniczonego zakresu dzia³añ rz¹du by³ Thomas Jefferson,
wed³ug którego idea³em by³by m¹dry i skromny rz¹d, który ochrania³by ka¿dego cz³owieka przed mo¿liwym wyrz¹dzeniem mu szkody przez innego cz³owieka, który w ka¿dym innym przypadku pozostawia³by ludzi wolnymi, mog¹cymi
sami decydowaæ o sposobach d¹¿enia do realizacji celów gospodarczych i polepszania swojej doli (mowa inauguracyjna z 1801 roku).
Dougald Stewart, student Adama Smitha, pisze, ¿e na jednym z wyk³adów
w 1749 roku Smith stwierdzi³, ¿e po to, by sprzyjaæ dobrobytowi spo³eczeñstwa,
wystarczy, by rz¹d pozwoli³ ludziom robiæ to, co uznaj¹ za po¿yteczne. Mia³ powiedzieæ: Bardzo ma³o jest wymagane, by doprowadziæ pañstwo do dobrobytu
nawet z najni¿szego poziomu barbarzyñstwa, mianowicie pokój, niskie podatki
i tolerancyjne kierowanie sfer¹ sprawiedliwoci. Wszystkie formy rz¹dów, które
zbaczaj¹ z tej naturalnej cie¿ki, lub które odwo³uj¹ siê do potrzeby zahamowania rozwoju spo³ecznego na jakim szczególnym etapie, s¹ nienaturalne i po to,
by utrzymaæ siê u w³adzy, zmuszone s¹ odwo³ywaæ siê do represji i tyranii
(za Powell 1995).
Myl tê Smith rozwin¹³ w Bogactwie narodów (1776), gdzie wyliczy³ trzy
suwerenne funkcje ograniczonego rz¹du, mianowicie ochronê spo³eczeñstwa
przed zagro¿eniem zewnêtrznym, ochronê ka¿dego cz³owieka ¿yj¹cego w spo³e-
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czeñstwie przed niesprawiedliwoci¹ i przemoc¹, jaka grozi mu od innych obywateli (cz³onków spo³eczeñstwa), oraz obowi¹zek ustanawiania i utrzymywania
pewnych urz¹dzeñ publicznych i publicznych instytucji, których ustanowienie
i utrzymywanie nie mo¿e nigdy le¿eæ w interesie jednostki lub niewielkiej liczby jednostek, a to dlatego, ¿e dochód z nich nie pokryje nigdy kosztów jednostce lub ma³ej grupie jednostek, choæ koszty, jakie ponios³o jakie wielkie spo³eczeñstwo, mo¿e czêsto pokryæ z nadwy¿k¹ (Smith 1954, t. II, s. 394-395). Smith
uznawa³ po¿ytecznoæ rz¹du dla organizacji spo³ecznej, by³ jednak wiadomy jego istoty jako ochrony przywilejów.
W istocie jego koncepcja rz¹du jest odniesieniem dla wszystkich innych koncepcji, jakie pojawi³y siê u mylicieli liberalnych w nastêpnych dziesiêcioleciach.
Émile Faguet pisze, ¿e przyrodzonym zakresem dzia³ania rz¹du jest policja, wy- Wolnoœæ polityczna obywatela jest to
miar sprawiedliwoci, obrona. Wszystko ów spokój ducha pochodz¹cy z przeinne jest roszczeniem pañstwa, a nie jego œwiadczenia o w³asnym bezpieczeñfunkcj¹. Pañstwo, które robi cokolwiek stwie. Aby istnia³a ta wolnoœæ, trzeba
rz¹du, przy którym by ka¿dy obywatel
z tych wszystkich innych rzeczy, przestaje nie potrzebowa³ lêkaæ siê drugiego
byæ dobrym urzêdnikiem, dobrym s³ug¹ oj- obywatela.
czyzny, a staje siê dyletantem. Zajmuje siê
Charles Louis de Secondat Montesquieu
O duchu praw, prze³. T. Boy-¯eleñski
ono wówczas sprawami, którymi niezaprzeczenie zajmowaæ siê ma prawo, ale
które go nie obchodz¹. Mo¿e dobrze robiæ w najlepszym razie, ale s¹ szanse, ¿e
le robiæ bêdzie, bo to nie jego rzecz, w ka¿dym razie jest to nadmiar ³aski. Nikt
od niego tyle nie wymaga; jest to zbytek gorliwoci, a wszelki zbytek gorliwoci
poci¹ga za sob¹ przykre nawyknienia, k³opoty i niepokój, co siê wszystkim da we
znaki (Faguet 1902, s. 440). Faguet przestrzega³, ¿e rozumny liberalizm nie polega na os³abieniu w³adzy, ile siê da, ale na wyznaczeniu mu odpowiedniej dla
niego roli w spo³eczeñstwie. Nikt nie uj¹³ tego lepiej od Beniamina Constanta,
który rzek³: rz¹d nie powinien mieæ ¿adnej w³adzy poza sw¹ sfer¹ dzia³ania,
w obrêbie jednak tej sfery nie mo¿e posiadaæ w³adzy nigdy za wiele. Natomiast
Ferdynand Zweig (1938, s. 234-236) wylicza cztery dzia³y pozostaj¹ce poza sfer¹ konkurencji wolnorynkowej, które powinny byæ obs³ugiwane przez pañstwo:
(1) dzia³y gospodarki, które ze swej istoty s¹ nierentowne, np. budowa dróg, regulacja rzek, (2) dzia³y gospodarki, które straci³y na d³u¿szy czas rentownoæ,
(3) dzia³ania, których rozmiary przekraczaj¹ mo¿liwoci wspó³zawodnictwa
(np. koleje, gazownictwo), (4) dzia³ania prowadzone centralnie niemal¿e z koniecznoci, jak np. bank emisyjny.
Hayek (1973, s. 14) przyznaje rz¹dowi mo¿liwoci dzia³añ w dwóch sferach:
(1) u³atwiaj¹cych zdobywanie wiarygodnej wiedzy o faktach maj¹cych znaczenie ogólne  np. zapewnienie systemu monetarnego, ustalanie norm i wag, udzielanie informacji statystycznych, oraz (2) us³ugi po¿¹dane, lecz nie wiadczone
przez przedsiêbiorstwa prywatne, np. us³ugi zdrowotne i sanitarne, budowa dróg,
us³ugi komunalne. Hayek podkrela i przestrzega, ¿e przedsiêbiorstwa pañstwo-
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we powinny zawsze dzia³aæ na takich samych zasadach rynkowych, jak wszelkie
inne podmioty gospodarcze. W opinii Hayeka najlepszym rozwi¹zaniem zaspokojenia us³ug nierentownych by³oby subsydiowanie przez pañstwo przedsiêbiorstw prywatnych, a nie tworzenie przedsiêbiorstw pañstwowych.
Dwa pierwsze obowi¹zki podane przez Smitha, powtarzane póniej wielokrotnie, wydaj¹ siê racjonalne, choæ wielu libera³ów uwa¿a, ¿e i te funkcje mo¿na powierzyæ rynkowi, dziêki czemu by³by mo¿liwy wybór lepszego sposobu
obrony przez ka¿dego cz³onka spo³eczeñstwa. Monopolizacja tej sfery dzia³ania
przez rz¹d taki wybór znacznie ogranicza, je¿eli w ogóle go nie eliminuje. Uzbrojony bandyta proponuj¹cy wybór: Pieni¹dze albo ¿ycie daje swobodê wyboru,
ale nikt nie nazwa³by tego wyborem wolnym, a wymiany jako nieskrêpowanej,
swobodnej (Friedman 1996, s. 26).
Pierwsze dwie zasady opisuj¹ pewne idea³y, które powinny przywiecaæ ka¿demu rz¹dowi. W rzeczywistoci jednak odleg³oæ od tak nakrelonego idea³u
zmienia siê zarówno w czasie, jak i w przestrzeni  dla ró¿nych spo³eczeñstw
wspó³istniej¹cych w konkretnym czasie obserwujemy du¿¹ ró¿norodnoæ w osi¹ganiu tego idea³u. W opinii libera³ów im bardziej zbli¿amy siê do idea³u nakrelonego przez Smitha, tym bardziej harmonijny i pokojowy jest rozwój spo³eczeñstwa, tym szybszy jest wzrost jego dobrobytu i tym lepsze warunki do
kreowania bogactwa narodów.
Trzeci obowi¹zek w koncepcji Smitha jest bardzo kontrowersyjny i jest powodem wielu niejasnoci. Wydaje siê jak najbardziej s³uszny, jest jednak bardzo
nieprecyzyjny i jak dowiadczamy tego od koñca XIX wieku, a szczególnie
w XX wieku, s³u¿y³ on czêsto za parawan usprawiedliwiaj¹cy wiele poczynañ
rz¹du. Bardzo czêsto u¿ywany jest jako argument do nieograniczonego rozszerzenia zakresu w³adzy rz¹du. Przyk³adem uzasadniaj¹cym jego potrzebê, podanym
przez Smitha, jest sprawa utrzymywania... urz¹dzeñ publicznych, jak np. ulic
miejskich i dróg publicznych. W zasadzie us³ugi te mog¹ byæ prywatne, poddane swobodnej grze rynkowej, czynionej w postaci np. op³at rogatkowych czy myta. Jednak¿e zdaniem Smitha zbieranie takich op³at by³oby bardzo niewygodne
i nieop³acalne dla osoby prywatnej. Us³uga tego typu musi byæ us³ug¹ publiczn¹,
której wykonanie nie le¿y w prywatnym interesie kogokolwiek, ale która staje siê
op³acalna dla wiêkszej spo³ecznoci. Wydaje siê, ¿e i tutaj nie docenia siê inwencji rynku. Op³aty za u¿ywanie dróg w miecie nie musia³oby siê dokonywaæ
w postaci zap³aty gotówk¹ uiszczanej przez ludzi korzystaj¹cych z nich, lecz np.
poprzez reklamy czy op³aty wnoszone przez w³acicieli sklepów przy danej ulicy. Pomys³ów mo¿e byæ naprawdê wiele.
Spraw¹ delikatnej natury, wart¹ krótkiego choæby przeanalizowania, jest tzw.
efekt trzeciego partnera  tzn. ludzi, którzy nie s¹ bezporednio zaanga¿owani
w zachodz¹c¹ transakcjê, ale w jaki sposób efekt tej transakcji ich dotyka.
Wp³yw ten mo¿e byæ zarówno pozytywny, jak i negatywny; Rose i Milton Friedmanowie (1996, s. 28) podaj¹ nastêpuj¹ce przyk³ady: pozytywny  piêkny krajobraz wokó³ twojego domu cieszy ludzi przechodz¹cych obok, chcieliby p³aciæ
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za mo¿liwoæ jego ogl¹dania, ale praktycznie nie jest to mo¿liwe; negatywny 
twój komin bardzo dymi, brudz¹c ko³nierzyki ludziom przechodz¹cym obok twojego domu, czy w jaki sposób mog¹ oni odzyskaæ poniesion¹ stratê?
Efekt trzeciego partnera nazywany jest u³omnoci¹ rynku. Wycena kosztów
oddzia³ywania na osoby trzecie jest zawsze bardzo trudna, a najczêciej koszt takiej wyceny przekracza koszt samej rekompensaty. Prawie wszystko, co czynimy, ma jakie efekty uboczne i to pozwala zwolennikom rz¹du twierdziæ, ¿e
w³anie rz¹d powinien wystêpowaæ w imieniu poszkodowanych o odszkodowania. Taka interpretacja, bêd¹ca w zgodzie z trzeci¹ propozycj¹ Smitha, otwiera
niemal¿e nieograniczone pole do dzia³añ rz¹du i wypacza istotê dzia³ania mechanizmów rynkowych. Otwiera to równie¿ mo¿liwoci karania lub nagradzania ludzi nie tylko bezporednio zaanga¿owanych, ale te¿ nie bêd¹cych uczestnikami transakcji nawet jako osoby trzecie. Jak uczy dowiadczenie, funkcjonariusze rz¹dowi id¹ najczêciej po linii najmniejszego oporu, upraszczaj¹c sposoby rekompensaty niemal¿e do absurdu. Najprostszym rozwi¹zaniem dla rz¹du
jest na³o¿enie podatków  w efekcie najczêciej podatki p³ac¹ wszyscy. Przyzwolenie na takie praktyki otwiera prawie nieograniczone mo¿liwoci ekspansji
rz¹du w ¿ycie ka¿dego obywatela. Zamiast dzia³aæ w imiê dobra wspólnego,
rz¹d stwarza warunki ku temu, by pewne grupy ludzi zyskiwa³y kosztem innych.
Zadaniem pañstwa nie jest wspieranie ubogich, ale umo¿liwienie ka¿demu
bogacenia siê. Pañstwo nie musi nikogo nagradzaæ ulgami; wystarczy, ¿e nie
bêdzie karaæ bezsensownie wysokimi podatkami napisa³ ponad 30 lat temu
Milton Friedman.
Rz¹d wp³ywa na gospodarkê g³ównie poprzez: (1) podatki i wydatki publiczne, (2) regulacje prawne oraz (3) kontrolê pieniêdzy i systemu bankowego. System podatkowy jest gospodarcz¹ hemofili¹. Wysysa on gospodarkê
z pieniêdzy (kapita³u), które mog³yby byæ zainwestowane gdzie indziej  np.
we wzrost produkcji  z wiêkszym po¿ytkiem dla konsumenta, a zatem do polepszenia standardu ¿yciowego. Poniewa¿ produktywni ludzie s¹ praktycznie
tymi, którzy robi¹ pieni¹dze, s¹ zatem jedynymi, od których rz¹d mo¿e te pieni¹dze ci¹gn¹æ. Podatki zatem w sposób oczywisty karz¹ tych najbardziej produktywnych.
Niektórzy ludzie wierz¹, ¿e podatki nie s¹ ostatecznie du¿ym z³em, bo zabrane z sektora prywatnego s¹ wydawane przez sektor publiczny, wszystko zatem siê wyrównuje. Jedno jednak jest pewne  sposób wydania pieniêdzy z podatków nie idzie na takie cele i nie jest tak efektywny, jak ¿yczyliby sobie indywidualni podatnicy. Pieni¹dze, które by³yby wydane na wzrost konsumpcji lub
zainwestowane w produkcjê, tworz¹c nowe miejsca pracy i wytwarzaj¹c wiêcej
produktów, s¹ u¿ywane zamiast tego na subsydiowanie potrzebuj¹cych, kontroluj¹c ich ¿ycie i zniechêcaj¹c ich do wyzwolenia siê w jedyny mo¿liwy do zaakceptowania i daj¹cy pe³n¹ satysfakcjê sposób  poprzez produktywn¹ pracê. Wydatki rz¹dowe zastêpuj¹ wydatki ludzi, którzy je¿eli mogliby je wydawaæ swobodnie, wydaliby je w ca³kiem inny sposób.
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Tak jak podatki niszcz¹ gospodarkê, a wydatki pañstwa zwyradniaj¹, tak regulacje rz¹dowe przyczyniaj¹ siê do jej zduszania. Jeli regulacja prawna ma na
celu zaspokojenie oczekiwañ konsumenta, to jest oczywiste, ¿e taka regulacja jest
niepotrzebna. Je¿eli natomiast regulacje zmuszaj¹ przedsiêbiorcê do dzia³añ niezgodnych z oczekiwaniami konsumenta (a tak jest w wiêkszoci przypadków), to
szkodzi to przedsiêbiorcy i doprowadza do frustracji konsumenta, który pod
wp³ywem propagandy oskar¿a w³anie przedsiêbiorcê. Zmuszaj¹c przedsiêbiorcê do dzia³ania na szkodê konsumenta, rz¹dowe regulacje prawne przyczyniaj¹
siê do wzrostu kosztu produkcji produktów, których te regulacje dotycz¹, i przyczyniaj¹ siê do obni¿enia standardu ¿ycia ka¿dego cz³onka spo³eczeñstwa, zwiêkszaj¹c margines ubóstwa.
Regulacje rz¹dowe nie tylko porednio pogarszaj¹ sytuacjê biednych, przez
powodowanie wzrostu cen, ale tak¿e bezporednio, poprzez zamkniêcie im
mo¿liwoci wyjcia z ich trudnej sytuacji. Przypuæmy, ¿e bezrobotny, nie mog¹c znaleæ dobrej pracy, decyduje siê na zarobienie na utrzymanie rodziny bior¹c stolik pod rêkê i oferuj¹c kierowcom na przydro¿nym parkingu napoje, kie³basê z rusztu i kanapki. By ¿yæ zgodnie z prawem, musi zg³osiæ zamiar prowadzenia takiego interesu do odpowiednich urzêdów, uzyskaæ wiele pozwoleñ (od
w³adz gmin czy miasta, od s³u¿b sanitarno-epidemiologicznych). Musi to byæ
zrobione w odpowiedniej formie wymaganej przez prawo, napisane odpowiednim prawniczym jêzykiem itp. Jeli uda mu siê za³atwiæ wszystkie konieczne
dokumenty, to przez ca³y czas prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej bêdzie
regularnie sprawdzany, zw³aszcza przez odpowiedni wydzia³ zdrowia. Ponadto bêdzie musia³ wykonywaæ wiele dodatkowych czynnoci nie zwi¹zanych
bezporednio z tym, co zamierza³ robiæ  musi np. zbieraæ dok³adne dane dotycz¹ce tego, co i za ile sprzeda³, kupi³, co wyda³ itp., i to tylko po to, by umo¿liwiæ urzêdowi skarbowemu kontrolê, a urzêdnikom zabranie mu czêci zarobków (w przewiadczeniu, ¿e zabrali uczciw¹ czêæ). Jeli interes siê rozkrêci, to bêdzie musia³ prowadziæ ksiêgi rozrachunkowe, co z kolei wymaga pewnej specjalistycznej wiedzy, której prawdopodobnie nie posiada, ale przypuæmy, ¿e zatrudni swojego kuzyna, który zna siê trochê na prowadzeniu ksi¹g
rozrachunkowych. I wtedy znów musi wejæ w tryby urzêdniczej machiny jako ten, który zatrudnia innych, musi zadbaæ o odprowadzenie podatku dochodowego i ubezpieczeñ spo³ecznych, podatku od sprzeda¿y oraz zapewniæ minimum p³ac i odpowiednie warunki pracy. Czy podejmie siê prowadzenia takiego interesu?
Ciekawym przyk³adem hamowania rozwoju i mo¿liwoci polepszenia swojej sytuacji (i innych) by³o wprowadzone w Polsce (na pocz¹tku lat 90.) ograniczenie na maksymaln¹ mo¿liwoæ dorobienia sobie do emerytury lub renty. Dla
biurokraty rz¹dowego nie jest istotne, ¿e emeryt zarabiaj¹c, dwukrotn¹ wartoæ
swojej emerytury odprowadza w formie podatków (porednich i bezporednich),
co najmniej 50% (tj. prawie wartoæ tej emerytury), czyli do kasy pañstwowej,
i w ten sposób sam finansuje sobie tê redni¹ emeryturê.
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Zwolennicy regulacji rz¹dowych zazwyczaj przyznaj¹, ¿e narzucenie prawne
powoduje pewne straty u tych, których ta regulacja dotyka, twierdz¹ jednak, ¿e
zyski przewy¿szaj¹ ewentualne straty. Jak pokaza³ Hazlitt (1993) w swojej Ekonomii w jednej lekcji, krótkoterminowe zyski mo¿e czêsto s¹ wiêksze ni¿ krótkoterminowe straty, jednak¿e jeli zanalizuje siê wszelkie zyski i straty skumulowane w d³ugim okresie, to nigdy nie wyjdzie, ¿e jakakolwiek regulacja rz¹dowa,
wydawana choæby w najlepszej wierze, dzia³a w interesie spo³eczeñstwa jako
zbiorowoci jednostek. Friedmanowie (1996, s. 29) postuluj¹ koniecznoæ wypracowania praktycznych sposobów oceny zysków i strat wynikaj¹cych z wprowadzenia jakichkolwiek dzia³añ rz¹du  ich wprowadzenie powinno byæ uwarunkowane wiêkszymi oczekiwanymi zyskami w porównaniu z oczekiwanymi kosztami. Ciê¿ar udowodnienia koniecznoci interwencji rz¹du powinien le¿eæ na tych,
którzy to proponuj¹. Choæ postulat ten wydaje siê jak najbardziej sensowny, czy
jest jednak realizowalny? Jestemy w stanie oszacowaæ co najwy¿ej skutki krótkoterminowe, jak jednak oceniæ skutki podjêtych decyzji w perspektywie wielu
dziesi¹tków lat? Ka¿da regulacja rz¹dowa wp³ywa nie tylko na tych, których
w zamierzeniu rz¹du ma dotyczyæ, ale rozprzestrzenia siê bardzo szybko na ca³¹
strefê ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego. Praktycznie nie jest mo¿liwe ocenienie wyniku kumulacji efektów powsta³ych po krótszym lub d³u¿szym okresie,
kiedy dana regulacja rozprzestrzeni siê w spo³eczeñstwie. Co, co wydaje siê sensowne i bardzo po¿yteczne na najbli¿sz¹ przysz³oæ, okazuje siê najczêciej katastrofalne w perspektywie d³ugookresowej.
Cech¹ charakterystyczn¹ dzia³añ rz¹du jest ich totalny charakter  podjêta
decyzja dotyka od razu du¿¹ czêæ spo³eczeñstwa, a ponadto czêsto po podjêciu
decyzji nie ma mo¿liwoci wycofania siê z niej (np. ze wzglêdu na koszty). Jakakolwiek dzia³alnoæ rz¹du musi z definicji obj¹æ wszystkich, których dotyczy,
i nie bierze siê pod uwagê, jak to czyni dobry mened¿er, ¿e koszty dzia³alnoci
rosn¹ bardzo szybko z zakresem dzia³alnoci. Mo¿na przyj¹æ za pewnik, ¿e ostatnie 20% kontroli jakiego zjawiska kosztuje znacznie wiêcej ni¿ pierwsze 80%.
Cz³owiek inwestuj¹cy swoje pieni¹dze w pomoc spo³eczn¹, prawdopodobnie zadowoli³by siê pomoc¹ tym pierwszym 80% potrzebuj¹cych, oceniaj¹c, ¿e koszty
dotarcia z pomoc¹ do pozosta³ych 20% s¹ tak wielkie, ¿e warto te pieni¹dze przeznaczyæ na inny rodzaj dzia³alnoci. Agencje rz¹dowe dzia³aj¹ na przekór tym racjonalnym przes³ankom. Czuj¹ siê zobligowane wype³niæ powierzone im zalecenia do koñca, nie licz¹c siê z kosztami. W odró¿nieniu od tego rynek dzia³a bardziej ewolucyjnie, wypróbowuj¹c ka¿d¹ praktykê w ma³ej skali, a dopiero po
zdaniu tego pierwszego egzaminu nastêpuje stosunkowo szybka ekspansja tej¿e
praktyki i jej zastosowanie na szerok¹ skalê. Zmiany oparte na mechanizmach
rynkowych mo¿e nie s¹ tak spektakularne jak dzia³ania rz¹du  na pewno spowalniaj¹ rozwój w perspektywie krótkookresowej  umo¿liwiaj¹ jednak unikniêcie
wielu kosztownych pomy³ek, a co za tym idzie w perspektywie d³ugookresowej
przyczyniaj¹ siê do przyspieszenia rozwoju. Praktyka funkcjonowania rz¹du dowodzi dobitnie, ¿e raz wprowadzona w ¿ycie aktywnoæ rz¹du rozwija siê tylko
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w jednym kierunku  zagarniêcia coraz wiêkszych obszarów aktywnoci indywidualnej, domagania siê wiêkszego bud¿etu na finansowanie danej formy interwencjonizmu rz¹dowego. Bardzo rzadko zdarza siê, by raz zainicjowana aktywnoæ rz¹du by³a zaniechana, albo co najmniej skutecznie ograniczona.
Idea ograniczonego rz¹du by³a praktycznie zastosowana w koñcu XVIII
i w pierwszych dekadach XIX wieku w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii oraz w Japonii tu¿ po restauracji Meiji w 1867 roku. Momentem prze³omowym w walce o ograniczony rz¹d w Wielkiej Brytanii by³o uchylenie w 1846 roku tzw. prawa zbo¿owego (Corn Laws), które narzuca³o taryfy celne i inne restrykcje na import pszenicy i innych zbó¿. Swobodny handel trwa³ niemal¿e do pocz¹tków I wojny wiatowej. W tym czasie udzia³ wydatków bud¿etowych pañstwa
spad³ z ok. 25% dochodu narodowego do 10% w roku jubileuszu królowej Wiktorii (1897), kiedy Wielka Brytania by³a u szczytu potêgi (Kwanicki 1998, 1998a).
Stany Zjednoczone s¹ innym dowodnym przyk³adem. Swoboda gospodarowania, mo¿liwoæ zarobienia oparta na w³asnej pracy i inwencji, choæ bardzo ryzykowna, przyczyni³a siê do szybkiego wzrostu poziomu ¿ycia Amerykanów
i rozwoju gospodarczego USA. I choæ rzeczywistoæ nie przeros³a mitu o Ameryce, to jednak przedsiêbiorczoæ wielu by³a nagradzana. Powszechna opinia, ¿e
np. farmerzy amerykañscy byli bardzo eksploatowan¹ grup¹ ludzi, choæ na pewno by³o wiele przypadków spekulacji ziemi¹, a ceny produktów rolnych spada³y,
nie do koñca jest prawdziwa. Chocia¿ z pozoru mo¿e to wygl¹daæ na eksploatacjê, tak naprawdê wszystko, co dzia³o siê w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, nale¿y uznaæ za sukces. Ziemia by³a w cenie, a dochody rolników, mimo spadaj¹cych cen, wcale siê nie obni¿y³y, jak mo¿na by siê spodziewaæ  dziêki nowym maszynom umo¿liwiaj¹cym uprawê du¿ych obszarów ziemi nast¹pi³ szybki rozwój produkcji rolnej. Ostatecznym dowodem jest cena gruntów rolnych,
która stale ros³a przez niemal¿e ca³y XIX wiek (Friedmanowie 1996, s. 33).
Czy obecnie, po kilku pokoleniach wszechobecnoci rz¹du, kiedy wiêkszoæ
wspó³czesnych ludzi uwa¿a jego istnienie za co naturalnego i tylko nieliczni s¹
wiadomi, ¿e nie jest to zjawisko naturalne, lecz uzurpatorskie, istnieje rz¹d, który ograniczy³by swoj¹ aktywnoæ do trzech podstawowych postulatów Smitha.
Zdaniem Friedmanów (1996, s. 31) takim przyk³adem mo¿e byæ Hongkong
 ma³y kawa³ek l¹du o powierzchni 1 tys. km2 zamieszkany przez ok. 6 mln ludzi,
a który od 1997 roku, zgodnie z umow¹ brytyjsko-chiñsk¹, przeszed³ pod jurysdykcjê Chin. Gêstoæ zaludnienia jest tam niewyobra¿alnie wysoka  ok. 15 razy wiêksza ni¿ w Japonii, niemal¿e 50 razy wiêksza ni¿ w Polsce, a jednoczenie
ludzie ¿yj¹ tam w standardzie niespotykanym w Azji  porównywalnym z Japoni¹ i Singapurem. Dochód narodowy na osobê jest tam kilkakrotnie wiêkszy ni¿
w Polsce. Hongkong nie ma praktycznie ¿adnych taryf celnych w handlu miêdzynarodowym  poza kilkoma naturalnymi na³o¿onymi przez Stany Zjednoczone i niektóre najbardziej uprzemys³owione pañstwa wiata. Nie ma tam jakichkolwiek regulacji rz¹dowych dotycz¹cych dzia³alnoci gospodarczej, ¿adnej minimalnej p³acy, ¿adnych regulacji cen. Mieszkañcy mog¹ swobodnie handlowaæ,
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inwestowaæ, pracodawcy maj¹ pe³n¹ swobodê najmowania do pracy, a pracownicy mog¹ pracowaæ, u kogo chc¹. Rz¹d wp³ywa jedynie bardzo ³agodnie na spo³eczeñstwo w zakresie przedstawionych wczeniej trzech postulatów, nadaje prawa i pilnuje porz¹dku, zapewnia rodki na ustanawianie regu³ postêpowania, rozstrzyga spory, dba o usprawnienie transportu i komunikacji oraz nadzoruje emisjê pieni¹dza. Zapewnia budownictwo publiczne dla uciekinierów z Chin. Choæ
wydatki rz¹dowe rosn¹ równolegle z rozwojem gospodarczym, s¹ jednak jednymi z najni¿szych na wiecie (mierzone udzia³em w dochodach osobistych ludnoci). Efektem jest szybki rozwój gospodarczy, dziêki przede wszystkim ma³ym
podatkom. Jest czym paradoksalnym, ¿e by³a kolonia brytyjska jest przyk³adem
wolnego rynku i ograniczonego rz¹du, podczas gdy przez ca³y XX wiek Wielka
Brytania stawa³a siê w coraz to wiêkszym stopniu pañstwem socjalnym.

Interwencjonizm pañstwowy,
wolnoœæ gospodarcza i szybkoœæ rozwoju
Zainteresowanie wp³ywem szeroko rozumianej wolnoci gospodarczej na szybkoæ rozwoju wzros³o szczególnie w ostatnich kilkunastu latach. W. Ken Farr,
Richard A. Lord, J. Larry Wolfebarger (Farr et al. 1998) oraz Steve H. Hanke,
Stephen J.K. Walters (Hanke et al. 1997) przedstawiaj¹ analizê prawie 30 prac
dotycz¹cych tej problematyki. Konkluzje obu przegl¹dowych artyku³ów s¹ jednoznaczne: znacz¹ca wiêkszoæ autorów badaj¹cych tê problematykê sk³ania siê
ku pogl¹dowi, ¿e wolnoæ ekonomiczna sprzyja rozwojowi gospodarczemu,
wielu autorów wrêcz stwierdza, ¿e wolnoæ gospodarcza jest warunkiem koniecznym wzrostu gospodarczego w d³ugim okresie. Kilku autorów zwraca uwagê, ¿e zale¿noæ miêdzy wolnoci¹ gospodarcz¹ a rozwojem gospodarczym mo¿e mieæ charakter odwrotny  rozwój gospodarczy sprzyja wolnoci gospodarczej. Pytaniem, które jest stawiane w tym kontekcie, jest, czy wolnoæ gospodarcza i rozwój gospodarczy sprzyjaj¹ wzrostowi nierównoci dochodów. Warto
zatem powiedzieæ, i¿ istniej¹ silne dowody na to, ¿e pogl¹d taki jest mitem i ¿e
wrêcz przeciwnie  wraz z rozwojem gospodarczym nierównoci gospodarcze
mog¹ wrêcz byæ niwelowane. Trzy chyba najbardziej znane badania dotycz¹ce
wolnoci gospodarczej to: badania nad indeksem wolnoci gospodarczej prowadzone w Fraser Institute, badania nad wskanikami wolnoci prowadzone przez
Freedom House oraz wskaniki wolnoci gospodarczej opracowane przez Heritage Foundation.
W ksi¹¿ce Economic Freedom of the World: 1975-1995 (Gwartney et al.
1996) autorzy przedstawiaj¹ wskaniki wolnoci gospodarczej. Zdaniem autorów podstawowymi elementami wolnoci gospodarczej s¹ mo¿liwoæ indywidualnego wyboru, swoboda wymiany handlowej i ochrona w³asnoci prywatnej.
Ich indeks obejmuje 17 zmiennych bêd¹cych miarami stopnia obecnoci tych
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elementów w ¿yciu spo³eczeñstw ró¿nych krajów. Indeks podzielony jest na
cztery g³ówne obszary: pieni¹dz i inflacja, dzia³alnoæ rz¹du, pobór podatków
i handel miêdzynarodowy. Sk³adnikami indeksu s¹ obiektywne dane mo¿liwe do
uzyskania z oficjalnych danych statystycznych. Przyk³adowo sk³adnikami obszaru pieni¹dz i inflacja s¹: zmiennoæ wskanika inflacji w ostatnich piêciu latach, wzrost wielkoci emisji pieni¹dza (dostosowana do wielkoci wzrostu gospodarczego) oraz mo¿liwoci obywateli nabywania i przechowywania alternatywnych walut.
Oceny dokonano dla 102 krajów w latach 1975, 1980, 1985, 1990, 1993-1995.
Gospodarka Hongkongu zosta³a oceniona najwy¿ej w latach 1993-1995, podobnie by³o w czterech poprzednich okresach. Pozosta³ymi krajami z pierwszej dziesi¹tki s¹: Nowa Zelandia, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Wielka Brytania, Kanada, Irlandia, Australia i Japonia. Autorzy dokonali porównania wskaników wolnoci gospodarczej i wskaników wzrostu gospodarczego w latach
1975-1990. Naturalnie w systemach gospodarczych wp³yw wielu czynników widoczny jest z pewnym opónieniem, tak te¿ jest z wp³ywem wolnoci gospodarczej na szybkoæ rozwoju. By uwzglêdniæ te opónienia, porównywano wzrost
dochodu narodowego na mieszkañca w latach 1980-1994 ze wskanikami wolnoci gospodarczej w latach 1975-1990. Widaæ wyran¹ korelacjê pomiêdzy atmosfer¹ wolnoci gospodarczej a rozwojem gospodarczym. W krajach o du¿ych
swobodach robienia interesów wzrost gospodarczy utrzymuje siê na wysokim poziomie w d³ugim okresie, natomiast tam, gdzie ogranicza siê swobodê, próbuje
rêcznie sterowaæ gospodark¹, wzrost gospodarczy jest minimalny, a w wielu
przypadkach obserwuje siê nawet regres gospodarczy.
Pe³na wersja raportu Economic Freedom of the World publikowana jest przez
Fraser Institute co piêæ lat, ale ka¿dego roku wydawane jest jego uzupe³nienie.
W opublikowanej w koñcu 2000 roku wersji tego raportu nie nast¹pi³y wielkie
zmiany (zw³aszcza jeli chodzi o czo³ówkê i ostatnie miejsca w klasyfikacji).
Zmiany widoczne s¹ zw³aszcza w rodkowej czêci tabeli. Przyk³adowo Polska
awansowa³a w 1998 roku o 20 miejsc, z 81 w 1997 na 61 w 1998 roku (Polska
by³a chwalona za ustawodawstwo i przestrzeganie praw do w³asnoci prywatnej,
natomiast krytykowana za s³ab¹ politykê antyinflacyjn¹, wielkoæ wydatków pañstwa, za strukturê gospodarcz¹ i wykorzystanie si³ rynku). Polska znalaz³a siê
w grupie szybko liberalizuj¹cych siê gospodarek ³¹cznie z Czechami, S³owacj¹,
Wêgrami, Irlandi¹, Mauritiusem, Panam¹, Filipinami i Portugali¹. Zdaniem autorów raportu w ostatnich latach zmniejsza siê swoboda gospodarcza w Niemczech, we W³oszech i we Francji.
Wyniki badañ Heritage Foundation s¹ bardzo podobne do wyników Fraser
Institute (przyk³adowo zmieni³a siê kolejnoæ dwóch najbardziej wolnych gospodarek). Fraser Institute nadal uzna³ gospodarkê Hongkongu za najbardziej woln¹
w 1998 roku, za ni¹ uplasowa³a siê gospodarka Singapuru, natomiast w ocenie
Heritage Foundation kolejnoæ jest odwrotna. Polska w rankingu Heritage Foundation znalaz³a siê na 65 miejscu i zosta³a uznana za gospodarkê raczej woln¹.
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Podobnie jak Fraser Institute, tak Heritage Foundation podkrela, ¿e gospodarki,
które w latach 1980-1993 zosta³y uznane za najbardziej wolne, uzyska³y te¿ najwy¿szy wzrost gospodarczy  rednio 2,9%, gospodarki raczej wolne mia³y
wzrost na poziomie 1%, te o ograniczonej wolnoci uzyska³y redni wzrost 0,3%,
natomiast gospodarki najbardziej represyjne wykazywa³y ujemny wzrost gospodarczy rednio o 1,4% rocznie.
Heritage Foundation opublikowa³a w formie ksi¹¿kowej 2000 Index of Economic Freedom (omówienie tego raportu mo¿na znaleæ pod adresem internetowym http://www.heritage.org/index/). W przegl¹dzie tym ujêto 161 pañstw 
w porównaniu z rokiem poprzednim w 57 pañstwach zwiêkszy³ siê zakres wolnoci gospodarczej, a w 34 niestety siê zmniejszy³. Mimo tej pozytywnej tendencji nadal przewa¿aj¹ kraje okrelane jako represyjne lub raczej zniewolone,
których jest 88. Pozosta³e 73 pañstwa uznane s¹ za wolne lub prawie wolne. Najwiêksze zmiany dokona³y siê w Ameryce Po³udniowej i rodkowej, gdzie z 26
krajów 13 poprawi³o swoje oceny, a jedynie trzy uzyska³y oceny gorsze ni¿ w zesz³ym roku. Najgorsza sytuacja jest w pañstwach Azji, krajach Pacyfiku oraz
Afryki Sub-Saharyjskiej. Nadal centrum wolnoci gospodarczej to Europa i Ameryka Pó³nocna (26 krajów w pierwszej piêædziesi¹tce krajów najbardziej wolnych
oraz 18 w pierwszej trzydziestce). Drugim rejonem o du¿ej liczbie krajów wolnych jest Azja Wschodnia i kraje Pacyfiku (6 krajów w pierwszej trzydziestce).
W tamtym rejonie widaæ te¿ wyran¹ polaryzacjê  du¿a liczba krajów zniewolonych (20 z 32 krajów tego regionu) oraz kilka krajów o najwy¿szych wskanikach wolnoci gospodarczej.
Wskanik wolnoci gospodarczej budowany jest na podstawie analizy 50
zmiennych opisuj¹cych rozwój spo³eczno-gospodarczy. Zmienne te pogrupowane s¹ w 10 kategorii: bankowoæ, przep³yw kapita³u i inwestycje zagraniczne, polityka monetarna, obci¹¿enia fiskalne nak³adane przez rz¹d, polityka dotycz¹ca
handlu, p³ace i ceny, interwencja rz¹du w gospodarkê, prawa w³asnociowe, regulacje prawne oraz zakres aktywnoci czarnego rynku. W ka¿dej z tych kategorii kraje oceniane s¹ w skali od 1 (ocena najlepsza) do 5 (ocena najgorsza). Ogólna ocena jest ocen¹ redni¹ z tych dziesiêciu kategorii. W porównaniu z latami
poprzednimi dokonano pewnych korekt, zdaniem autorów raportu polepszaj¹cych jakoæ ocen  przyk³adowo zamiast kategorii podatki wprowadzono obci¹¿enia fiskalne nak³adane przez rz¹d, w której to kategorii oprócz poziomu podatków od dochodów osobistych i podatków porednich uwzglêdniono udzia³
wydatków rz¹dowych odniesionych do dochodu narodowego. W zwi¹zku z tymi
zmianami i dla celów porównawczych dokonano ponownej oceny wskanika
z poprzedniego roku.
Dziesiêæ najbardziej wolnych gospodarek wiata (których oceny zawieraj¹
siê pomiêdzy 1 a 1,95) to: Hongkong (1,30), Singapur (1,45), Nowa Zelandia
(1,70), Bahrajn (1,80), Luksemburg (1,80), USA (1,80), Irlandia (1,80), Australia (1,90), Szwajcaria (1,90) i Wielka Brytania (1,90). Natomiast dziesiêæ najbardziej zniewolonych gospodarek to: Korea Pó³nocna (5,00), Irak (4,90), Libia
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(4,85), Somalia (4,80), Kuba (4,75), Ludowa Republika Konga (4,70), Laos
(4,60), Iran (4,55), Angola (4,50) i Uzbekistan (4,40).
Hongkong i Singapur pozostaj¹ nadal najbardziej wolnymi gospodarkami
wiata i warto zauwa¿yæ, ¿e ich oceny odbiegaj¹ wyranie od pozosta³ych krajów pierwszej dziesi¹tki. Hongkong jedynie w trzech kategoriach (interwencja
rz¹du w gospodarkê, polityka monetarna i p³ace/ceny) uzyska³ 2,00, natomiast
w pozosta³ych siedmiu kategoriach uzyska³ najlepsz¹ ocenê. W porównaniu
z Hongkongiem, Singapur dosta³ gorsze oceny w kategorii obci¹¿enia fiskalne
nak³adane przez rz¹d (2,50) oraz bankowoæ (2,0), natomiast lepiej oceniono jego politykê monetarn¹ (na 1,0).
Polska znalaz³a siê na 53 miejscu z ocen¹ tak¹ sam¹ jak w poprzednim roku
(2,80). Z krajów naszego regionu, które nas najbardziej interesuj¹ z punktu widzenia wspólnej drogi do Unii Europejskiej, najlepiej wypad³y Czechy i Estonia
(które znalaz³y siê na 22 miejscu z ocen¹ 2,20  tak¹ sam¹ ocenê dosta³y Niemcy
i Finlandia), Wêgry (na 41 miejscu z ocen¹ 2,55) oraz Litwa (na 44 miejscu z ocen¹ 2,65). Polska niestety nie dosta³a ¿adnej jedynki, najlepiej (na 2,00) oceniono
nasz handel, interwencje rz¹du w gospodarkê, inwestycje zagraniczne i prawa w³asnociowe. Najgorzej (na 4,00) oceniono obci¹¿enia fiskalne nak³adane przez rz¹d
i politykê monetarn¹. W pozosta³ych czterech kategoriach uzyskalimy ocenê 3,0.
Autorzy raportu obalaj¹ pewne mity dominuj¹ce jeszcze kilka lat temu wród
polityków i ekonomistów. Zwracaj¹ uwagê, ¿e to nie demokratyczna forma rz¹dów (mierzona prawami wyborczymi) jest najwa¿niejsza z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Najwa¿niejsze wydaj¹ siê dwie powi¹zane ze sob¹ cechy
systemu spo³eczno-gospodarczego, mianowicie czy szanowane s¹ prawa w³asnoci i czy w danym pañstwie dobrze funkcjonuje system prawny, tzn. czy pañstwo
mo¿e byæ nazwane pañstwem prawa. To wyjania np., dlaczego wiele demokracji (jak np. Rosja) nie prze¿ywa rozwoju gospodarczego, a monarchie (takie
jak np. Bahrajn), gdzie panuj¹ rz¹dy prawa, nale¿¹ do krajów, w których warto
¿yæ. Ta kategoria  rz¹dy prawa  wyró¿nia Europê oraz Amerykê Pó³nocn¹
i sprawia, ¿e z tych rejonów pochodz¹ kraje najwolniejsze i jednoczenie najbogatsze. Wskanik wolnoci gospodarczej wydaje siê te¿ dobr¹ miar¹ bogactwa
spo³eczeñstwa i widoków na jego lepszy, przysz³y rozwój. Na rys. 4 przedstawiono bardzo ciekaw¹ zale¿noæ pomiêdzy wskanikiem wolnoci gospodarczej
a dochodem na osobê w ró¿nych krajach (mierzony dochodem narodowym  wyra¿onym w sile nabywczej pieni¹dza PPP  na osobê).
Drugim mitem, który zdaj¹ siê obalaæ autorzy raportu, jest kwestia skutecznoci pomocy zagranicznej krajom zacofanym gospodarczo. Autorzy dobitnie wykazuj¹, ¿e pomoc takim krajom (a dotyczy to zw³aszcza Afryki Sub-Saharyjskiej)
nie przyczynia siê w jakimkolwiek stopniu do poprawy ich sytuacji gospodarczej
 jest nawet wrêcz odwrotnie: im wiêcej nap³ywa tam pomocy zagranicznej, tym
gorzej ¿yje siê tamtym spo³eczeñstwom. Jak nigdzie indziej, tam sprawdza siê stare chiñskie przys³owie, ¿e lepiej kogo nauczyæ ³owiæ ryby ni¿ daæ mu rybê.
Przys³owie to powinno przywiecaæ wszystkim pañstwom i instytucjom organizu-

Wolnoœæ gospodarcza a szybkoœæ rozwoju
PKB/osobê
28 000
24 000

Region Azji i Pacyfiku
Europa i Ameryka Pó³nocna
Afryka i Œrodkowy Wschód
Ameryka Po³udniowa
Linia trendu

20 000
16 000
12 000
8000
4000

5000
Represyjne

4000
3000
2000
W zasadzie zniewolone Wzglêdnie wolne

1000
Wolne

Rys. 4. Wolnoæ gospodarcza i dobrobyt

j¹cym pomoc krajom biednym i zacofanym. Jak pisz¹ wydawcy raportu: Ludzie
w Angoli, Haiti, Mozambiku i na Ukrainie s¹ biedni nie dlatego, ¿e bogaci ludzie
z Zachodu nie dziel¹ siê z nimi swoim bogactwem. S¹ biedni dlatego, ¿e ich rz¹dy prowadz¹ destruktywn¹ politykê ograniczania swobodnej przedsiêbiorczoci
lub te¿ pozwalaj¹ na szerzenie siê korupcji, która wykoleja rz¹dy prawa.
Przyk³adem, jak wolna gospodarka i wolny handel mog¹ przyczyniæ siê do
szybkiego wzrostu gospodarczego, s¹ Niemcy Zachodnie po II wojnie wiatowej.
Po wojnie obie czêci Niemiec  Wschodnia i Zachodnia  by³y niemal¿e jednakowo zniszczone, w obie wpompowano mniej wiêcej tê sam¹ iloæ kapita³u na
pocz¹tku  w Zachodniej poprzez plan Marshalla (European Recovery Program),
we wschodniej przez Zwi¹zek Radziecki, który chcia³ z NRD uczyniæ wizytówkê gospodarki socjalistycznej, ale równie¿, w póniejszym okresie, poprzez niejawne finansowanie rozwoju gospodarczego NRD przez Niemcy Zachodnie traktuj¹ce w praktyce, na tyle, na ile to by³o mo¿liwe, oba pañstwa niemieckie jako
jeden organizm spo³eczno-gospodarczy. Bezporednie oparcie mechanizmów
rozwoju spo³eczno-gospodarczego na tradycyjnych wartociach liberalizmu, takich jak indywidualizm, stabilny pieni¹dz, a zw³aszcza koncepcja pañstwa jako
stró¿a nocnego nie by³o mo¿liwe w sytuacji powojennej. W Niemczech Zachodnich w pierwszych latach po wojnie chaos próbowano opanowaæ, wydaj¹c niezliczone rozporz¹dzenia do systemu planowania i reglamentacji. Powszechnie
wierzono, ¿e tylko zarz¹dzanie niedoborem mo¿e uchroniæ spo³eczeñstwo przed
katastrof¹. W programie CDU w 1947 roku zapisano, ¿e Planowanie i kierowanie gospodark¹ s¹ przez d³ugi czas konieczne w jak najszerszym zakresie. Chadecy w amerykañskiej strefie byli jeszcze bardziej radykalni  zamierzali uspo-
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³eczniæ banki i wprowadziæ demokratyczny socjalizm jako docelowy system spo³eczno-gospodarczy. Rozkwit gospodarczy Niemiec Zachodnich (RFN) po II
wojnie wiatowej dokona³ siê g³ównie dziêki liberalnym reformom zainicjowanym przez Ludwika Erharda w 1948 roku. Dziêki dzia³aniom Erharda zniesiono
reglamentacjê i pañstwow¹ kontrolê cen, wprowadzono woln¹ konkurencjê, zlikwidowano monopole i oddzielono gospodarkê od pañstwa.
Czy zatem nale¿y postulowaæ, za anarchistami, stworzenie spo³eczeñstwa bez
rz¹du? Wydaje siê, ¿e na obecnym etapie rozwoju spo³ecznego jest to postulat zbyt
daleko id¹cy. Wspó³czenie potrzebny jest silny i sprawny rz¹d, ale bardzo ograniczony i skoncentrowany w swych dzia³aniach na sprawach najistotniejszych dla
spo³eczeñstwa. Efektywny rz¹d jest nadal niezbêdny w sytuacji rozwoju spo³ecznego i gospodarczego, nie znaczy to jednak, ¿e tak bêdzie w przysz³oci, w innych
warunkach. Pewne sprawy s¹ niezmiernie trudne do realizacji przez rz¹d. Bêd¹c
z natury instytucj¹ zaprojektowan¹, jest on bardzo nieefektywny w wielu poczynaniach. Najbardziej jaskrawym przyk³adem tej skrajnej nieefektywnoci rz¹du
jest wprowadzanie innowacji, wspó³czenie chyba najistotniejszego elementu rozwoju. Innowacje to nie tylko wprowadzanie czego nowego, to równie¿, a mo¿e
przede wszystkim, proces zastêpowania starego czym nowym, w zamyle lepszym. Rz¹d jest skuteczny, niekiedy mo¿e a¿ za bardzo, we wprowadzaniu nie tyle nowoci, co nowinek. Powinnimy uwiadomiæ sobie, ¿e cech¹ przyrodzon¹
rz¹du jest niemoc w zrezygnowaniu z czego, co ju¿ funkcjonuje, albo zast¹pieniu czego, co nie funkcjonuje dobrze, czym lepszym. W momencie inicjowania
przez rz¹d czego nowego z pewnoci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e bêdzie to trwa³o
d³ugo, a biurokraci znajd¹ dziesi¹tki i setki powodów usprawiedliwiaj¹cych koniecznoæ istnienia tego czego. Ka¿da innowacja wi¹¿e siê z ryzykiem niepowodzenia, na co rz¹d nie mo¿e sobie pozwoliæ. Jest to jeden z g³ównych powodów
ogromnej niechêci biurokratów z rz¹du do wprowadzania innowacji i ponoszenia
ryzyka. Niemo¿liwoæ zaniechania czegokolwiek nie ogranicza siê tylko do sfery
gospodarczej. Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ  od spraw wojskowych po sferê kultury, nauki i dzia³añ artystycznych. Po ka¿dej wojnie wiele instytucji wojskowych
koniecznych w czasie jej trwania traci racjê bytu. Najczêciej jednak trwaj¹, z lekka tylko zmieniaj¹c swój profil (czêsto retuszuj¹c nazwê), podaj¹c setki powodów
koniecznoci swego istnienia i domagaj¹c siê takiego samego finansowania, jak
w czasie wojny. Podobnie z programami spo³ecznymi, kulturalnymi i naukowymi
 kiedy raz zostan¹ dofinansowane ze rodków bud¿etowych, uznawane jest to za
co trwa³ego, naturalnego i wrêcz koniecznego. Dowiadczenia ostatnich kilkudziesiêciu lat ucz¹, ¿e wszelkie s³uszne i maj¹ce racjonalne podstawy programy
pomocy spo³ecznej maj¹ tendencjê do ca³kiem nieuzasadnionego rozrostu, zw³aszcza biurokratycznego, i anga¿owania coraz wiêkszych rodków finansowych.
Wydaje siê, ¿e pytanie, czy mo¿na wbudowaæ w mechanizm funkcjonowania rz¹du proces umo¿liwiaj¹cy zaniechanie niektórych jego dzia³añ po cile
okrelonym czasie lub po zrealizowaniu wytyczonych celów, jest pytaniem retorycznym. Gdyby jednak pokusiæ siê o odpowied, to najprawdopodobniej by³a-
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by negatywna. Trudno jednak wyobraziæ sobie, ¿e z dnia na dzieñ rezygnujemy
z dziesi¹tków agencji rz¹dowych. Konieczne wydaje siê zatem podjêcie próby
okie³znania tego samonapêdzaj¹cego siê procesu. Spraw¹ podstawow¹ powinno
byæ wbudowanie w ka¿dy program rz¹dowy, w statut ka¿dej agencji rz¹dowej
klauzuli, ¿e nie s¹ wieczne, a wrêcz przeciwnie, ¿e s¹ jedynie krótkotrwa³ymi
tworami. Po cile okrelonym czasie powinny podlegaæ ocenie i w przypadku
zrealizowania zadania lub dzia³añ niezgodnych z oczekiwaniami program powinien byæ zakoñczony, a agencja rozwi¹zana.
Wydaje siê oczywiste, ale jak¿e czêsto zapominane i dlatego warte ci¹g³ego
powtarzania, ¿e celem dzia³ania rz¹du jest podejmowanie decyzji zasadniczych,
podstawowych dla rozwoju danej spo³ecznoci i czynienie ich wykonania mo¿liwie
najefektywniejszym. Zatem celem rz¹du jest rz¹dziæ, a nie robiæ, dzia³aæ czy wykonywaæ. Mened¿erowie i przedsiêbiorcy rozumiej¹ to doskonale i rozdzielaj¹ rz¹dzenie od wykonywania. Organ centralny w instytucji nastawionej na zysk koncentruje siê na podejmowaniu decyzji najwa¿niejszych, a organizacjê ich wykonania
zleca mened¿erom ni¿szego stopnia, z których ka¿dy ma cile okrelony zakres
dzia³añ w ramach swej autonomii. Drucker (1971) porównuje idealny rz¹d do dyrygenta, a obecn¹ sytuacjê w polityce do sytuacji sprzed 200 lat w muzyce. Wtedy
to dominuj¹c¹ osobistoci¹ w muzyce by³ wielki wirtuoz graj¹cy na organach lub
na klawesynie. Najwa¿niejszym instrumentem tamtego okresu, okrzykiwanym niekiedy geniuszem XVIII wieku, by³y organy. Nieprzypadkowo trzej wirtuozi klawesynu  Couperin, Bach i Händel  byli równie¿ wirtuozami organów. W muzyce
organowej na jednym instrumencie jeden wykonawca odgrywa³ wszelkie zadania
muzyczne. Oczywicie wykonywanie jakiegokolwiek utworu w tym okresie wymaga³o ogromnej perfekcji od muzyka. W koñcu XVIII wieku wirtuozi organów prawie znikli, a ich miejsce zajê³a orkiestra, w której ka¿dy instrument gra³ swoj¹ rolê, mia³ swój udzia³ w wielkim dziele, a dyrygent stoj¹cy przed ni¹ czyni³ z tej
ogromnej ró¿norodnoci instrumentów i dwiêków jedn¹, wspaniale brzmi¹c¹ ca³oæ. Nawet ma³a orkiestra Haydna potrafi³a wyraziæ znacznie wiêcej ni¿ najlepszy
wirtuoz organów pokolenie wczeniej. Dyrygent nie gra³ na instrumencie, móg³ nawet nie umieæ graæ na ¿adnym. Jego zadaniem by³o znaæ mo¿liwoci tkwi¹ce
w ka¿dym instrumencie i wydobyæ z niego wszystko, co najlepsze, by osi¹gn¹æ zamierzony cel stawiany przed orkiestr¹ jako ca³oci¹. Miast byæ wykonawc¹, stawa³
siê dyrygentem, zamiast wykonywaæ  po prostu prowadzi³.
Instytucje zatem nie powinny byæ kierowane przez rz¹d, ale powinny uzyskaæ szeroki zakres autonomii. Rzecz¹ podstawow¹, konieczn¹ do uczynienia jak
najszybciej powinna byæ reprywatyzacja aktywnoci rz¹du. Na pocz¹tek nie
w tym sensie, ¿e wszelkie instytucje powinny byæ prywatn¹ w³asnoci¹, ale
w sensie sposobów dzia³ania. Rz¹d powinien byæ organem decyzyjnym, powinien
nakrelaæ wizje rozwoju, powinien byæ jedynie organem politycznym. Powinien
okreliæ podstawowe zadania spo³eczne i zlecaæ ich wykonywanie instytucjom
niezale¿nym. Innymi s³owy powinien nakrelaæ ogólne ramy polityczne, czyni¹c
jak¹ po¿¹dan¹ dzia³alnoæ atrakcyjn¹ dla instytucji prywatnych. I tak jak ceni-
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my dobrego kompozytora za jego zdolnoæ napisania piêknej i mo¿liwej do wykonania muzyki na danym zestawie instrumentów, tak powinnimy oceniaæ rz¹d,
prawodawcê, za nakrelenie odpowiednich ram prawnych umo¿liwiaj¹cych harmonijny rozwój i wspó³pracê autonomiTa w³adza jest naprawdê silna, której cznych, samorz¹dnych, prywatnych instypos³uszni ludzie s¹ weseli.
tucji w spo³eczeñstwie pluralistycznym.
Im kto jest potê¿niejszy, tym bardziej
umiarkowanie powinien korzystaæ W swych dzia³aniach rz¹d powinien wykorzystaæ podstawowe zalety prywatnego inz w³adzy.
Tytus Liwiusz (59 p.n.e.-17 n.e.)
teresu, który w odró¿nieniu od rz¹du, dziêki mechanizmom rynkowym, jest w stanie
LVIII
zaniechaæ jakiej dzia³alnoci, kiedy nie wiJeœli rz¹dy (w kraju) polegaæ bêd¹ na
dzi w niej swych korzyci, oraz ze wzglêdu
przyzwalaj¹cym niedzia³aniu.
Wówczas lud bêdzie ¿y³ w prostocie na cel dzia³ania (chêæ przetrwania na rynku
i osi¹gania godziwych zysków) zale¿y bezi lojalnoœci.
Jeœli rz¹dy (w kraju) sprowadzaæ siê porednio od codziennych decyzji konsubêd¹ do dzia³ania (ustalaj¹cego normy mentów.
i zakazy).
Jak twierdzi Drucker (1971), nie stoiWówczas lud bêdzie siê ucieka³ do
my
przed koniecznoci¹ odrzucenia pañsprytu i podstêpu.
stwa, lecz ca³kiem przeciwnie, potrzebujeLX
my silnego, bardzo aktywnego i z wigorem
Rz¹dzenie wielkim pañstwem podobne
jest sma¿eniu ma³ych ryb (których nie dzia³aj¹cego rz¹du. Stoimy przed wyborem
nale¿y zbyt czêsto poruszaæ i przewra- pomiêdzy du¿ym, ale impotentnym rz¹dem,
caæ, ¿eby siê nie rozlecia³y).
a rz¹dem silnym, dziêki na³o¿onym sobie
ograniczeniom, podejmuj¹cym decyzje poLI
Przewodziæ (tysi¹com rzeczy), lecz nie zostawiaj¹c ich wykonanie innym. Zdaniem
sprawowaæ nad nimi w³adzy,
Druckera nie stoimy przed powrotem laisOto jest to, co nazywamy najg³êbszym sez-faire, w którym gospodarka pozostai najbardziej tajemniczym przejawem wiona jest sama sobie. Sfera gospodarcza
(cnoty) te.
nie mo¿e le¿eæ poza sfer¹ zainteresowania
Lao-Tsy, Tao-te-king
spo³eczeñstwa.
Przeciwny pogl¹d, który w pewnym sensie powinno siê traktowaæ jak model,
do którego nale¿y d¹¿yæ, oraz, jak pokazuje dowiadczenie historyczne, do którego
powoli wiele spo³eczeñstw zbli¿a siê, to odrzucenie rz¹du i traktowanie go jak
niepotrzebnego z³a. Rola rz¹du w tworzeniu struktury spo³ecznej i funkcjonowaniu spo³eczeñstwa jest przeogromna, dlatego te¿ idee dotycz¹ce organizacji spo³ecznej koncentruj¹ siê zazwyczaj wokó³ struktury proponowanej formy rz¹dów.
Wiêkszoæ mylicieli spo³ecznych uwa¿a rz¹d, jako instytucjê, za co naturalnego i koniecznego. Najczêciej debatuj¹ nad pewnymi szczególnymi formami
rz¹dów, z rzadka tylko staraj¹ siê zg³êbiæ sam¹ naturê rz¹du. Nie ulega jednak
w¹tpliwoci, ¿e rz¹d jest wymuszonym monopolem, który posiada si³ê oraz pewne obowi¹zki w stosunku do ludzi ¿yj¹cych na wyodrêbnionym terytorium, które
to terytorium uwa¿a on za w³asne i tylko jemu przynale¿ne. Monopol wymuszony jest instytucj¹ utrzymywan¹ przez grobê i/lub u¿ycie fizycznej przemocy po
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to, by zabroniæ konkurentom wejæ na dane terytorium czy obszar dzia³añ. W sytuacji wymuszonego monopolu istnieje zawsze groba u¿ycia si³y, by wymusiæ
lojalnoæ klientów.
Rz¹d ma wy³¹czn¹ w³adzê i kontrolê w granicach swojego terytorium. Dotyczy to wszelakich funkcji, które jest w stanie sobie przekazaæ, i utrzymania kontroli poprzez moc ustanawianego przez siebie prawa (jak i pozostaj¹ce w jego
dyspozycji rodki przymusu). Przemoc lub groba przemocy mo¿e byæ u¿yta zarówno przeciwko innym rz¹dom, jak i przeciwko pojedynczym osobom, które
maj¹ odwagê sprzeciwiaæ siê takiej dominacji. Jak ju¿ wspomnielimy, wiele
osób przyjmuje jako co oczywistego, ¿e rz¹d, po to by móg³ wywi¹zywaæ siê ze
swoich zadañ, musi utrzymywaæ monopol na pewne sfery aktywnoci (np. tworzenie prawa) w granicach terytorium geograficznego. Od czasów owiecenia
niektórzy myliciele z³udnie twierdz¹, ¿e odpowiednio ograniczony rz¹d nie
bêdzie u¿ywa³ si³y i dlatego nie bêdzie monopolem wymuszonym.
Bardzo niewielu zwolenników ograniczonego rz¹du jest wiadomych
tego, ¿e zbieranie podatków jest kradzie¿¹. Kradzie¿ jest aktem zaboru prawnej
w³asnoci innej osoby przy u¿yciu si³y, groby przemocy, oszustwa lub podstêpu. Nawet gdyby przyj¹æ wizjê rz¹du ochotników, który zrezygnowa³by z pobierania podatków, to i tak groba u¿ycia przemocy nie zosta³aby wyeliminowana. W koncepcji takiej zak³ada siê, ¿e rz¹d dzia³a³by na podobnych zasadach jak
wszelkie inne firmy obecne na rynku. Nie istnia³oby jednak ¿adne zabezpieczenie przed tym, ¿e taki rz¹d nie zastosowa³by przemocy w sytuacji, gdyby jakakolwiek firma próbowa³a wejæ na rynek i choæby w minimalnym stopniu, na
styku tego, co legalne i nielegalne (a takich niejasnych sytuacji nie mo¿na wykluczyæ a priori), by³ zmuszony do ochrony tego, co w jego mniemaniu jemu siê
nale¿y.
W opinii skrajnych libera³ów podstawowe funkcje rz¹du (nawet rz¹du ograniczonego) dotycz¹ce ochrony osób i w³asnoci, arbitra¿u i sprawiedliwoci mog¹ byæ z powodzeniem wykonane przez prywatne, wolnorynkowe firmy. Je¿eli
rz¹d nie wymusza³by na obywatelach korzystania z jego us³ug, to wolny rynek
by³by w stanie zaoferowaæ efektywniejsze us³ugi, skuteczne oraz po ni¿szej cenie, i w koñcu rz¹d straci³by swoich klientów.
Rz¹d jest wymuszonym monopolem. Aby istnieæ, musi pozbawiæ przedsiêbiorców ich praw wejcia na rynek, by z nim konkurowaæ, i jednoczenie  zmusiæ obywateli do tego, by korzystali tylko z jego us³ug. Rz¹d jest z natury instytucj¹ przemocy. Jeli zrezygnowa³by z u¿ycia przemocy lub nawet z groby jej
u¿ycia, przesta³by byæ rz¹dem. Sta³by siê wtedy jedn¹ z wielu firm rynkowych
oferuj¹cych us³ugi. Nie mo¿e byæ tak¿e czêciowo instytucj¹ wolnego rynku 
wczeniej czy póniej stan¹³by przed sytuacj¹ wyboru pomiêdzy wolnoci¹ a brutalnym u¿yciem si³y.
Zakazy rz¹dowe, wymuszane m.in. przez policjê, stwarzaj¹ doskona³e warunki do istnienia czarnych rynków i powi¹zanego z tym zjawiskiem zorganizowanego wiata przestêpczego. Czarny rynek nie jest niczym innym, jak obsza-
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rem handlu zabronionym przez rz¹d. Ten zakaz handlowania jest oczywicie
wprowadzony w imiê ochrony obywateli i dobra publicznego. Dzia³alnoæ na
czarnym rynku jest w oczywisty sposób niebezpieczna i ryzykowna. To ryzyko
jest przyczyn¹, ¿e pokojowo nastawieni ludzie, którzy mieliby ochotê handlowaæ
na takim rynku (jeli nie by³by czarny, lecz normalny), rezygnuj¹ z tego zamiaru, pozostawiaj¹c miejsce dla kryminalistów gotowych podj¹æ to ryzyko i oczywicie gotowych wliczyæ to ryzyko w cenê oferowanych produktów. Rz¹dowe
zakazy stwarzaj¹ mo¿liwoci powstawania sytuacji wymuszonego monopolu
w postaci du¿ych organizacji mafijnych. Dzia³ania policji pañstwowej, chroni¹cej ustanowione przez rz¹d zakazy, odstrasz¹ drobnego z³odziejaszka, szulera
i bandytê, ale nie odstrasz¹ zarabiaj¹cych ogromne sumy pieniêdzy na czarnym
rynku narkotyków, prostytucji czy alkoholu szefów mafii  ludzi przystosowanych do dzia³ania w rodowisku wymuszaj¹cym u¿ycie si³y, przemocy i zbrodni.
W ten sposób rz¹d bardziej sprzyja pojawianiu siê i wzrostowi przestêpczoci
ani¿eli zniechêca do niej poprzez wymuszanie stosowania zakazów przez policjê, która w zamyle wielu ludzi ju¿ sam¹ swoj¹ obecnoci¹ mia³aby odstraszaæ
przestêpców.
Rz¹d sk³ada siê z ludzi, którzy rz¹dz¹ lub kieruj¹ innymi pod grob¹ u¿ycia
si³y. Znaczy to, ¿e rz¹d w nieunikniony sposób doprowadza do walki pomiêdzy
ludmi o to, by byæ w tym rz¹dzie albo przynajmniej mieæ istotny wp³yw na jego dzia³anie. Konflikt taki widoczny jest wyranie w demokracji  w demokracji bowiem dzia³alnoæ rz¹du zale¿y w du¿ym stopniu od si³y nacisku ró¿nych
grup interesu (lobbies), a przede wszystkim od tych, którzy mog¹ daæ pieni¹dze,
najczêciej do prywatnej kieszeni lub na partyjne konto. Nie ma z³udzeñ co do
tego, ¿e grupy nacisku traktuj¹ te pieni¹dze jako inwestycjê, która musi siê op³acaæ. Ka¿da z tych grup walczy, aby uzyskaæ kontrolê nad rz¹dem tak d³ugo, aby
przeforsowaæ prawa (ustawodawstwo) korzystne dla nich lub te¿ prawa eliminuj¹ce przeciwników. Oczekiwanie lub utrzymywanie politycznego (i gospodarczego) dobrobytu danej grupy interesu prowadzi do poczucia zagro¿enia ka¿dego,
kto jest spoza grupy. Sytuacja taka wymusza, nawet wród pocz¹tkowo nieagresywnych osób lub grup osób, organizowanie nacisków na rz¹d, by przeforsowa³
ustawy faworyzuj¹ce ich zarz¹dzenia  co mo¿e byæ traktowane jako ca³kowicie
zrozumia³y akt samoobrony przed innymi. To w³anie robotnicy przeciw inteligentom, mieszkañcy miast przeciw mieszkañcom wsi, podatnicy przeciwko poborcom wystêpuj¹ w ci¹g³ej i niekoñcz¹cej siê, a przede wszystkim kosztownej
i niepotrzebnej walce miêdzy sob¹. Bez rz¹du nikt nie obawia³by siê, ¿e kto inny lub jaka inna grupa ludzi zdominuje spo³eczeñstwo i korzystaj¹c z potêgi prawa, u¿yje si³y, by uzyskaæ przewagê.
Rz¹d zawsze uwa¿a³, ¿e w wielu sytuacjach konieczne jest u¿ycie si³y
przeciwko obywatelom lub innym rz¹dom. Nie dziwi to, bo zawsze tak siê
dzieje, kiedy kto zda sobie sprawê z tego, ¿e mo¿e istnieæ tylko dziêki temu,
¿e jest w stanie utrzymaæ monopol na swoim terytorium. A naj³atwiej utrzymaæ
go dziêki sile, któr¹ siê dysponuje, a nie oferowaniu coraz lepszych us³ug (jak
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to siê dzieje na rynku). Wojny i represje s¹ nieuniknionym produktem ubocznym istnienia rz¹du  s¹ one po prostu reakcj¹ wymuszonego monopolu na zewnêtrzne i wewnêtrzne zagro¿enia monopolistycznej pozycji. Im wiêcej sfer
¿ycia spo³ecznego w granicach pañstwa próbuje zagarn¹æ rz¹d i je zmonopolizowaæ, tym jest bardziej represyjny w stosunku do swoich obywateli i tym bardziej krwawe i bezwzglêdne s¹ te represje. Im bardziej rz¹d stara siê kontrolowaæ obszary poza granicami jego jurysdykcji (tzn. im jest bardziej imperialistyczny), tym czêciej bêdzie zaanga¿owany w konflikty wojenne i tym d³u¿sze oraz bardziej wyniszczaj¹ce bêd¹ te wojny. Jeli kto pokusi³by siê
o napisanie historii rz¹dów, to zawsze bêdzie ona kr¹¿yæ wokó³ przemocy,
krwi, ognia i nieszczêæ.
Mo¿na podaæ trzy sytuacje, w których etycznie i prawnie jest uzasadnione
u¿ycie si³y (policji) przez rz¹d: (1) potrzeba zapobie¿enia krzywdom wyrz¹dzanym przez jednych obywateli drugim (co czynione jest przez odpowiednie konstrukcje prawa kryminalnego i karnego); (2) umo¿liwienie ludziom dokonywania
nieskrêpowanej wymiany gospodarczej i handlowej oraz realizacji odpowiednich
kontraktów gospodarczych i handlowych; (3) w celu ochrony tzw. dobra publicznego. Trzeci powód jest chyba najbardziej rozmyty i trudny do uchwycenia. Wi¹¿e siê on te¿ z trzecim postulatem Smitha. Dowiadczenie uczy, ¿e okrelenie
dobro publiczne mo¿e byæ ró¿nie interpretowane i rozci¹gane niemal¿e dowolnie na bardzo wiele sfer ¿ycia spo³ecznego. Niestety argument ten wielokrotnie
w ostatnich dziesiêcioleciach u¿ywany by³ w wielu krajach (w tym tak¿e tzw. demokracji zachodniej) na usprawiedliwienie niepotrzebnych interwencji pañstwa
w ¿ycie pojedynczych obywateli.
Jakakolwiek instytucja, która nie jest fragmentem rynku, a zatem nie podlega dzia³aniu zasad tam panuj¹cych, musi byæ powo³ywana i musi dzia³aæ na podstawie arbitralnych decyzji. Tak jest te¿ z rz¹dem  jego struktura ustalana jest
arbitralnie, czêsto jako wynik wielu kompromisów zawieranych pomiêdzy ró¿nymi grupami nacisku. W odró¿nieniu od tego prywatne instytucje z natury pozostaj¹ pod silnym wp³ywem stale zmieniaj¹cej siê, kreowanej przez rynek rzeczywistoci. Przedsiêbiorca kieruje swoj¹ firm¹ na podstawie generalnego prawa poda¿y i popytu, co samo w sobie wymusza decyzje narzucane przez rzeczywistoæ.
Podstawowym celem prywatnego przedsiêwziêcia jest jego istnienie na rynku i zarabianie (co mo¿e byæ realizowane wy³¹cznie poprzez zaspokajanie wymagañ klientów). Zysk p³yn¹cy z dzia³alnoci na wolnym rynku jest znakiem, ¿e
czynione kroki i decyzje s¹ dobre  jest to sygna³ zarówno sukcesu w interesach,
jak i zadowolenia konsumentów-klientów. Kiedy biznesmen traci, jest to dla
niego sygna³, ¿e podjête decyzje nie by³y trafne, a klienci nie s¹ zadowoleni.
Rz¹d nie jest instytucj¹ rynkow¹ utrzymuj¹c¹ siê dziêki chêci robienia interesów, ale poprzez si³¹ ci¹gane dobra (zw³aszcza podatki). Sygna³em o sukcesie
dla polityka i biurokraty nie jest wielkoæ zysku, lecz zakres w³adzy. Rz¹d poczytuje sobie za sukces nie sytuacjê, kiedy zaspokaja potrzeby klientów-konsumentów (obywateli), ale gdy zwiêksza zakres swojej w³adzy i kontroli nad ¿yciem
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obywateli. Jest to powód, dla którego politycy tak pragn¹ wygraæ wybory, wprowadziæ dziesi¹tki nowych praw i zwiêkszyæ zakres opieki, jaki te prawa im daj¹. Jest to tak¿e powód zabiegów biurokratów o to, by ich wydzia³y by³y coraz
wiêksze, mia³y szerszy zakres w³adzy, by zwiêkszyæ ich bud¿et oraz liczbê osób,
które w nich pracuj¹.
Prywatne przedsiêwziêcia utrzymuj¹ siê i rosn¹ poprzez ci¹g³e proponowanie ludziom rzeczy, które oni chc¹. Rz¹d natomiast przeciwnie  utrzymuje siê
i ronie, pozbawiaj¹c ludzi ich dóbr, si³¹ zagarniaj¹c im przynale¿ne wartoci
(przez podatki, op³aty skarbowe, akcyzy itd.). Naturalnym wnioskiem st¹d p³yn¹cym jest to, ¿e przedsiêwziêcia prywatne wp³ywaj¹ na wzrost dobrobytu i dobrego samopoczucia ich klientów, podczas gdy rz¹d przyczynia siê do spadku dobrobytu i narastania poczucia, ¿e pozbawiono nas czego, co do nas przynale¿y.
Ludzie bez ambicji politycznych (a takich jest wiêkszoæ w ka¿dym spo³eczeñstwie), którzy zadowolenie znajduj¹ w ich codziennej pracy, a nie w szukaniu wp³ywów politycznych, zmuszani s¹ powiêciæ swoje zainteresowania, nadzieje, ambicje, a nawet swoj¹ w³asnoæ i czêsto niema³¹ cz¹stkê swojego ¿ycia w imiê
interesu narodowego. Ograniczenie zakresu dzia³ania rz¹du do funkcji ochrony
i arbitra¿u (tak jak proponowa³ to Smith) zmniejszy³oby te powiêcenia obywateli, choæ oczywicie nigdy ich nie wyeliminuje. Straty p³yn¹ce z ci¹g³ych kompromisów wynikaj¹cych z check and balances czyni¹ us³ugi oferowane przez rz¹d
bardziej kosztownymi i mniej efektywnymi ani¿eli te oferowane przez rynek.
Zasadniczym jednak czynnikiem sprzyjaj¹cym akceptowaniu rz¹du przez
obywateli jest ewolucyjnie wbudowany w naturê cz³owieka mechanizm obronny
przed nieznanym, obawy przed przyjêciem ca³kowitej odpowiedzialnoci za siebie i za swoje ¿ycie, przed podejmowaniem samodzielnych decyzji oraz akceptowaniem ich konsekwencji  bez ¿adnej zwierzchniej w³adzy, do której mo¿na
by siê odwo³aæ, poprosiæ o radê, a przede wszystkim obwiniæ za swoje niepowodzenia. Ludzie boj¹cy siê odpowiedzialnoci czêciej domagaj¹ siê silnego przywódcy ani¿eli podejmuj¹ ryzyko i wysi³ki, by znaleæ rozwi¹zanie zaistnia³ych
problemów. Bez rz¹du tacy ludzie czuj¹ siê zagubieni.
W ten sposób zarówno ze strony przeciêtnego cz³owieka, jak i ze strony elity politycznej znajdujemy przyzwolenie na istnienie rz¹du. Stan taki jest te¿
usprawiedliwieniem, daje poczucie czystego sumienia. Uczciwy cz³owiek nie
mo¿e powiêcaæ zasad, podwa¿a to bowiem szacunek do samego siebie jako dobrego obywatela. Musimy mieæ ludzi zawodowo powiêcaj¹cych swe sumienie,
ludzi, którzy pe³ni¹ rolê koz³ów ofiarnych, po to, by najlepsi obywatele mogli zawieraæ kompromisy, jakich wymaga cywilizacja, i mimo to zachowaæ szacunek
do samych siebie jako istot cywilizowanych. [...] politycy to akuszerki przy porodzie sprawiedliwoci w bolesnym procesie sprzeniewierzania siê sumieniu
uczciwego cz³owieka, którego interesy s¹ przedmiotem sporu17.
17

T.V. Smith, Is Congress any good, anyhow?, New York Times Magazine, 18 padziernika
1942; cytat za Hallowell (1993, s. 42).

Wolnoœæ gospodarcza a szybkoœæ rozwoju

Wa¿nym, ale te¿ k³opotliwym pytaniem stawianym w ostatnich latach jest to,
jak du¿y powinien byæ rz¹d, by rozwój gospodarczy i spo³eczny nastêpowa³ harmonijnie i wzglêdnie szybko. Przekonanie o tym, ¿e rz¹d mo¿e sprzyjaæ efektywnoci gospodarowania, przyczynia³o siê do jego sta³ego wzrostu, szczególnie od
lat trzydziestych XX wieku.
Bez w¹tpienia wskazaæ mo¿na na dzia³ania rz¹du sprzyjaj¹ce gospodarce
(zapewnienie bezpieczeñstwa, tworzenie ram prawnych do rozstrzygania sporów,
tworzenie podstawowej infrastruktury, nadzorowanie sieci minimalnego poziomu
bezpieczeñstwa). Ale jest wiele czynników (zbyt du¿e podatki, zbyt du¿o regulacji prawnych, wzrost wydatków, sprzyjanie pewnym grupom interesu i in.) maj¹cych z pewnoci¹ du¿y negatywny wp³yw na gospodarkê.
Wielu badaczy zajmowa³o siê okreleniem optymalnego rozmiaru rz¹du, tak
by sprzyja³ rozwojowi gospodarczemu, a nie go hamowa³ (np. Peden 1991; Sculy 1994; Gallaway, Vedder 1995; Armey 1995; Vedder, Gallaway 1998; Gwartney et al. 1998, 1998a). Dobr¹ jego miar¹ jest udzia³ wydatków pañstwa w stosunku do wielkoci dochodu narodowego. Na rys. 5 przedstawiono, jak te wydatki zmienia³y siê w XX wieku w kilku wybranych krajach, oraz rednie wydatki w 16 najbardziej uprzemys³owionych krajach wiata. Je¿eli na pocz¹tku
wieku wydatki pañstwa z regu³y nie przekracza³y dziesiêciu procent PKB, to od
I wojny wiatowej stale ros³y, by osi¹gn¹æ w niektórych krajach (pañstwa dobrobytu) wielkoæ rzêdu 50-60% w latach osiemdziesi¹tych XX wieku. Obecnie
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w krajach uprzemys³owionych wydatki pañstwa kszta³tuj¹ siê na poziomie ok.
45% PKB.
Stosuj¹c ró¿ne podejcia do oceny optymalnego rozmiaru rz¹du, wspomniani
badacze dochodzili do podobnych wniosków: optymalny rz¹d (w sensie osi¹gniêcia najlepszych wyników gospodarczych danego spo³eczeñstwa) to taki, który
zabiera spo³eczeñstwu od ok. 17 do 21% jego dochodu, tzn. udzia³ wydatków
pañstwa w stosunku do wielkoci dochodu narodowego jest równy ok. 19%.
Wielkoæ ta przewy¿sza o kilka procent wielkoæ wydatków rz¹du uznawanych za konieczne (podstawowe), tzn. wydatków na:
• ochronê osób i ich w³asnoci przed kradzie¿¹;
• zapewnienie pewnych ograniczonych dóbr, których z ró¿nych powodów rynek
nie jest w stanie zapewniæ (np. edukacja, transport i komunikacja).
Jak oceniaj¹ Gwartney et al. (1998a) wydatki na podstawowe cele spo³eczne odniesione do produktu krajowego brutto wynosi³y w: USA  16,9% (1960),
13,8% (1992), Kanadzie  12,7% (1960), 10,9% (1995), w Wielkiej Brytanii 
13,4% (1992), Niemczech  9,1% (1991), Australii  10,8% (1989), Szwecji 
13,3% (1992) (zob. rys. 6).
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Rys. 6. Wydatki rz¹du na cele podstawowe

W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku w krajach OECD wydatki te
waha³y siê miêdzy 9 a 14%. Wydatki rz¹du ponad potrzeby przyczyniaj¹ siê do
zmniejszenia produktywnoci (wiele rzeczy rynek jest w stanie zrobiæ lepiej),
zniechêcaj¹ do przedsiêbiorczoci (hamuj¹ inicjatywê i chêæ poszukiwania nowych rozwi¹zañ), poprzez redystrybucje zmuszaj¹ ludzi do uciekania siê do pomocy ze strony pañstwa, a nie poszukiwania dodatkowego sposobu zarobienia.
Mo¿na siê zgodziæ, ¿e wydatki pañstwa na jego podstawowe funkcje sprzyjaj¹
wzrostowi, jednak ka¿de wydatki powy¿ej tego, co potrzebne, hamuj¹ jego rozwój. Prawdziwoæ tego stwierdzenia mo¿na wykazaæ, porównuj¹c szybkoæ
rozwoju w ró¿nych krajach z wielkociami wydatków w tych¿e pañstwach.
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Gwartney et al. (1998a) zbadali tê zale¿noæ na podstawie danych dotycz¹cych
rozwoju w 23 krajach OECD w latach 1960-1996. Podsumowanie tych wyników
przedstawiono na rys. 7 i 8.
W krajach o stosunkowo niskich wydatkach (poni¿ej 25% PKB) rednia
stopa wzrostu gospodarczego w okresie 1960-1996 wynosi³a 6,6%. Jak widaæ
z rys. 7, maleje ona wyranie wraz ze wzrostem tych¿e wydatków. Dla krajów
o najwiêkszych wydatkach (powy¿ej 60%) wzrost ten by³ równy tylko 1,6%,
czyli piêæ razy wolniejszy ni¿ w pierwszej grupie krajów.
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Na rys. 8 przedstawiono ciekaw¹ zale¿noæ miêdzy stop¹ wzrostu PKB a rozmiarami rz¹du obliczon¹ na podstawie 92 obserwacji we wspomnianych 23 krajach OECD. Na osi odciêtych przedstawiono rozmiar rz¹du na pocz¹tku ka¿dej
dekady (tzn. lat 60., 70., 80. i 90. XX wieku), natomiast na osi rzêdnych redni¹
stopê wzrostu w tej dekadzie. Przybli¿enie tych danych lini¹ prost¹ daje estymowane równanie:

γ = 7,14  0,10G,
gdzie γ okrela stopê wzrostu PKB w danej dekadzie, a G  wydatki rz¹du odniesione do PKB.
Jak wynika z równania, ka¿de zwiêkszenie wydatków o 10% oznacza spowolnienie wzrostu gospodarczego o 1%. Przy wydatkach ok. 20% mo¿na siê
spodziewaæ wzrostu PKB na poziomie 5%, ale przy wydatkach ok. 45% wzrost
bêdzie ju¿ o po³owê mniejszy (ok. 2,5%), a przy 60% ju¿ prawie piêciokrotnie
wolniejszy (niewiele powy¿ej 1%).
Z obserwacji widaæ, ¿e wszystkie kraje wydaj¹ znacznie wiêcej ni¿ wskazuj¹ na to wydatki konieczne, a nawet znacznie wiêcej ni¿ wskazuj¹ wyniki o optymalnym rozmiarze rz¹du  jedynie 6 obserwacji z 92 to wydatki poni¿ej 20%.
Kraje OECD s¹ krajami o podobnej strukturze politycznej, porównywalnych dochodach i podobnym poziomie rozwoju. Wp³yw takich czynników, jak kultura,
zasoby naturalne, motywacja do pracy s¹ te¿ zbli¿one, mo¿na zatem s¹dziæ, ¿e
ró¿nice w szybkoci rozwoju w du¿ym stopniu spowodowane s¹ ró¿nicami
w rozmiarach rz¹du.
Jeli mielibymy podaæ przepis na przyspieszenie rozwoju w nastêpnych dekadach, to naturalne by³oby postulowanie zmniejszenia wydatków rz¹dowych co
najmniej dwukrotnie. Oczywicie proces ten nie mo¿e byæ natychmiastowy, ale
realne wydaje siê zmniejszenie tych wydatków do poziomu 20% w nastêpnych
15-20 latach.
Japonia jest dobrym przyk³adem, jak niskie wydatki stymuluj¹ rozwój, a wysokie go hamuj¹. W latach 60. XX wieku rz¹d japoñski mo¿na by³o z powodzeniem nazwaæ rz¹dem ma³ym  wydatki wynosi³y ok. 17,5%, a wzrost gospodarczy 10,6%. W 1996 roku ju¿ tak o rz¹dzie japoñskim nie mo¿na by³o powiedzieæ
 wydatki wzros³y do 36,9% PKB. Procesowi wzrostu rozmiarów rz¹du towarzyszy³ sta³y spadek szybkoci rozwoju  5,4% w 1970, 4,8% w 1980 i 2,2% w 1990
roku.

Fundamenty rozwoju gospodarczego
róde³ rozwoju gospodarczego nale¿y szukaæ przede wszystkim w pewnych naturalnych zachowaniach cz³owieka, ukierunkowanych na sta³e poprawianie warunków, w których przychodzi mu ¿yæ. Spraw¹ otwart¹ jest, w jakim stopniu zachowania te maj¹ swe podstawy w biologii cz³owieka (jego rozwoju ewolucyjnym jako gatunku biologicznego, rozwoju filogenetycznym), a w jakim s¹ wynikiem ewolucji kulturowej. Ju¿ ponad dwiecie lat temu Adam Smith zauwa¿y³,
¿e: W³aciwe ka¿demu cz³owiekowi nieustanne i ci¹g³e d¹¿enie do tego, by poprawiæ swój byt, czyli to ród³o, z którego pochodzi bogactwo pañstwa i narodu,
jak równie¿ i osób prywatnych, jest zwykle doæ silne, aby utrzymaæ naturalny
postêp na drodze rozwoju gospodarczego, mimo marnotrawstwa rz¹du i najwiêkszych b³êdów administracji (Smith 1954, t. I, s. 434).
Cz³owiek ma naturaln¹ potrzebê korzystania z tego, co zarobi³, naturaln¹ potrzebê poczucia przyjemnoci. Obserwacja ta doprowadzi³a Jeremyego Benthama (1748-1832) do sformu³owania filozofii utylitaryzmu. Zgodnie z duchem tej
filozofii dobro cz³owieka wynika z jego natury, a zachowaniem cz³owieka rz¹dz¹
dwa bodce  przyjemnoci i przykroci. Ka¿dy cz³owiek d¹¿y do osi¹gniêcia
maksimum przyjemnoci i do unikania przykroci. Wszystko, co s³u¿y temu celowi, nale¿y uznaæ za u¿yteczne i dobre. Warto jednak podkreliæ, ¿e przyjemnoæ i przykroæ nie sprowadzaj¹ siê u Benthama tylko do doznañ czysto fizycznych i powierzchownych, do zadowolenia ludzkich zmys³ów. Bentham uzna³ je
za wa¿ne, ale nie zawsze najwa¿niejsze elementy w ocenie jednostki; na subiektywn¹ ocenê przykroci i przyjemnoci sk³ada siê równie¿ to, co Bentham nazywa³ zadowoleniem duszy. Przez dobro spo³eczeñstwa rozumia³ maksimum
szczêcia dla jak najwiêkszej liczby osób (Greatest Happinest Principle). Podkrela³, ¿e w d¹¿eniu do szczêcia wszyscy s¹ równi i maj¹ do tego jednakowe prawo. We Wprowadzeniu do zasad moralnoci i prawodawstwa (1789, 1958, VIII)
zada³ pytanie: na czym polega wartoæ jakiej w³asnoci, np. maj¹tku ziemskiego?, od razu udzielaj¹c odpowiedzi: Na wszelkiego rodzaju przyjemnociach,
które umo¿liwia, oraz, co na jedno wychodzi, na wszelkiego rodzaju przykrociach, które pozwala odwracaæ.
Cz³owiek, mimo swej impulsywnoci, jest istot¹ racjonaln¹, myl¹c¹ nie
tyle w kategoriach korzyci chwilowych, ile raczej zapewnienia sobie d³ugofalowego dobrobytu. Zaobserwowa³ to tak¿e Smith: Co siê za tyczy rozrzutnoci,
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czynnikiem pobudzaj¹cym do wydawania jest ¿¹dza natychmiastowego u¿ycia,
która choæ niekiedy gwa³towna i trudna do pohamowania, jest zazwyczaj chwilowa i przypadkowa. Czynnikiem natomiast, jaki pobudza do oszczêdzania, jest
pragnienie poprawy naszego bytu, które, choæ na ogó³ spokojne i umiarkowane,
budzi siê w nas ju¿ w ³onie matki i nie opuszcza nas a¿ do grobu. Na ca³ej przestrzeni czasu, jaka oddziela te dwa momenty, nie ma chyba jednej chwili, w której
cz³owiek nie odczuwa³by ¿adnego pragnienia jakiejkolwiek zmiany lub poprawy
(Smith 1954, t. I, s. 432).
Milton Friedman zwyk³ mawiaæ, ¿e Nie ma obiadu za darmo. Powiedzenie to sta³o siê w ostatnich czasach tak popularne, ¿e u¿ytkownicy Internetu
w swoich dyskusjach u¿ywaj¹ skrótu TANSTAAFL  There aint no such thing
as a free lunch. Cech¹ jakichkolwiek dzia³añ gospodarczych jest napotykanie ró¿nego rodzaju ograniczeñ, a zw³aszcza ograniczeñ zasobów potrzebnych do realizacji ludzkich pragnieñ, które z kolei (jak wskazuje dowiadczenie) s¹ nieograniczone. Zatem w dzia³aniach gospodarczych zawsze spotykamy siê z przeciwstawieniem ograniczonoci ludzkich zasobów i nieograniczonoci ludzkich pragnieñ. Stoimy wiêc zawsze przed koniecznoci¹ wyboru tego, co pragniemy
i mo¿emy zrealizowaæ, spomiêdzy wielu dostêpnych mo¿liwoci. Jeli zdecydujemy siê na zakup (zrobienie) A, to nie mo¿emy zakupiæ (zrobiæ) B. Wobec tego
ka¿de dzia³anie (np. A) ma swój koszt alternatywny (albo jak niekiedy mówi¹
ekonomici  koszt utraconych mo¿liwoci, ang. opportunity cost).
Politycy czêsto mówi¹ o edukacji za darmo, darmowych mieszkaniach (np.
komunalnych), darmowej s³u¿bie zdrowia. Trzeba byæ jednak wiadomym, ¿e jeli rz¹d zdecyduje siê na darmow¹ s³u¿bê zdrowia, to zabiera zasoby z innych
obszarów aktywnoci spo³eczeñstwa i np. zamiast potrzebnych domów mamy
niepotrzebny szpital. Jeszcze kilka lat temu nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach rozwiniêtych gospodarczo bardzo rzadko uwiadamiano sobie tê oczywist¹
przecie¿ prawdê. Na szczêcie w ostatnich latach istnienie kosztów alternatywnych i nieefektywnoæ dzia³añ rz¹du s¹ coraz czêciej dostrzegane. Nie ma ju¿ tak
powszechnego poparcia dla du¿ych wydatków rz¹dowych, jak to by³o jeszcze
10-20 lat temu.
W istocie w skali ca³ej gospodarki zarobki (dochód) i wielkoæ produkcji to
dwie strony tego samego zagadnienia. Dobrobyt krajów uprzemys³owionych jest
wynikiem przede wszystkim wzrostu produktywnoci pracy oraz stworzenia odpowiednich warunków do wprowadzania innowacji. W po³owie XVIII wieku, na
pocz¹tku rewolucji przemys³owej, poziom ¿ycia w krajach obecnie uznawanych
za rozwiniête gospodarczo by³ porównywalny z krajami wspó³czenie uznawanymi za kraje Trzeciego wiata. Realny dochód narodowy na osobê w 1750 roku
(liczony w dolarach amerykañskich z 1960 roku) wynosi³ 182 dolary w krajach
rozwiniêtych i 188 dolarów w krajach Trzeciego wiata. Na pocz¹tku obecnego stulecia (w 1913 roku) wynosi³ odpowiednio 662 dolary na osobê i 192 dolary na osobê, a w 1977 roku 2730 i 355. Jeli zatem 250 lat temu poziom dobrobytu w obu grupach krajów by³ zbli¿ony, to obecnie jest ok. 9 razy wiêkszy, a je-
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¿eli porównywaæ kraje najbiedniejsze z najbogatszymi, to w owym czasie ró¿nica by³a ok. dwukrotna, a obecnie wzros³a do ok. 30 razy.
rednio pracownik w USA, Europie i Japonii wytwarza ok. 6 razy wiêcej
na osobê ani¿eli 100 lat temu, na pocz¹tku XX wieku. Przy czym w okresie tym
czas pracy zmniejszy³ siê o ok. 35%. Na pocz¹tku XX wieku rednio w tygodniu pracowano ok. 55 godzin, a obecnie  ok. 37 godzin. W skali miêdzynarodowej pracownik w USA produkuje rednio 20 razy wiêcej ni¿ pracownik
w Chinach czy Indiach i ok. 8 razy wiêcej ni¿ w Polsce. Mo¿liwe jest to przede
wszystkim dziêki lepszym kwalifikacjom pracowników (wykszta³cenie), dobrej
organizacji pracy, stworzeniu warunków do wykazania siê kreatywnoci¹ (innowacyjnoæ) oraz wiêkszego zaanga¿owania kapita³u (akumulacji kapita³u,
która by³a mo¿liwa dziêki stosunkowo du¿ej oszczêdnoci spo³eczeñstwa amerykañskiego i innych spo³eczeñstw zachodnich zw³aszcza w XIX i na pocz¹tku XX wieku).
Wzrost p³acy mo¿e dokonaæ siê tylko dziêki wzrostowi produktywnoci.
Czêsto mo¿na spotkaæ siê z opini¹, ¿e zwi¹zki zawodowe wywalczy³y wysokie
pensje pracownicze. Czy faktycznie jest to mo¿liwe? Gdyby tak by³o, to tam,
gdzie zwi¹zki zawodowe s¹ aktywne i bardziej liczebne, pensje powinny byæ
wiêksze. W istocie jest odwrotnie  tam, gdzie zwi¹zki zawodowe maj¹ zbyt du¿y wp³yw na proces gospodarczy, pensje s¹ mniejsze. Dobrym przyk³adem s¹
Wielka Brytania i Stany Zjednoczone  w Wielkiej Brytanii na pocz¹tku lat 90.
XX wieku po³owa pracowników by³a w zwi¹zkach zawodowych, w USA natomiast by³o to ok. 20% pracowników. Jeli porównamy pensje, to okazuje siê, ¿e
pensje w Wielkiej Brytanii s¹ o ok. 40% mniejsze ni¿ w USA. Przez ca³y XX
wiek tradycyjnie zwi¹zki zawodowe w Wielkiej Brytanii mia³y du¿y wp³yw na
politykê gospodarcz¹ (zw³aszcza w okresach, kiedy rz¹dzi³a Partia Pracy), natomiast w USA zwi¹zki wp³ywa³y na politykê w znacznie mniejszym stopniu.
Ludzie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ zdolnociami, mo¿liwociami, preferencjami,
wykszta³ceniem, chêci¹ podejmowania ryzyka itd. Wszystko to wp³ywa na wielkoæ dochodu, jak równie¿ na mo¿liwoci zaspokojenia ró¿norodnych oczekiwañ
ka¿dego z cz³onków spo³eczeñstwa. Z regu³y, jeli to zaspokojenie oczekiwañ jest
lepsze, to i dochód z takiej dzia³alnoci jest wiêkszy. Jest to w istocie zasada moralna. Jeli chcesz zarobiæ wiêcej, musisz pomyleæ, jak lepiej zaspokoiæ oczekiwania innych. Ta ogólna zasada kszta³tuje wybory indywidualne  czego i jak siê
uczyæ, co studiowaæ itp.
W rozdziale o rynku wiele pisalimy o motywach dzia³ania producenta i konsumenta. Istot¹ aktywnoci przedsiêbiorcy jest chêæ wyprodukowania i sprzedania konsumentom jak najwiêcej przy jak najmniejszych nak³adach. Przy czym
w warunkach wolnego rynku zawsze w swojej dzia³alnoci producent stara siê zadowalaæ konsumenta w mo¿liwie najwiêkszym stopniu. Gdy z jakichkolwiek powodów nie uda mu siê spe³niæ oczekiwañ konsumenta, zawsze znajdzie siê inny
producent zaspokajaj¹cy te potrzeby w lepszy sposób. W warunkach rynkowych
potrzeby konsumenta s¹ zawsze na pierwszym miejscu, ale nie dlatego, ¿e tak na-
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kazuje producentowi moralnoæ (choæ w pewnym stopniu na pewno etyka odgrywa du¿¹ rolê w aktywnoci producentów), lecz dlatego, ¿e odpowiednio zaspokajaj¹c potrzeby konsumenta, przedsiêbiorca uzyskuje wy¿sze dochody, a dziêki
temu osi¹ga wiêkszy zysk.

2ród³a rozwoju gospodarczego
Mo¿na przedstawiæ szeæ, jak siê wydaje najwa¿niejszych, fundamentalnych
róde³ rozwoju gospodarczego i wzrostu dobrobytu w wymiarze indywidualnym
i spo³ecznym. Nie bez znaczenia jest tak¿e ich kolejnoæ. Choæ s¹ one bardzo silnie ze sob¹ powi¹zane i wzajemnie na siebie wp³ywaj¹, to mo¿na pokusiæ siê
o uszeregowanie ich od najwa¿niejszych do trochê mniej istotnych. S¹ to:
1) w³asnoæ prywatna,
2) wolnoæ wymiany w skali krajowej i miêdzynarodowej,
3) konkurencyjnoæ i innowacyjnoæ,
4) stabilnoæ monetarna,
5) efektywne rynki kapita³owe,
6) niskie podatki.

W³asnoœæ prywatna
Ludzie bêd¹ pracowici, pilni i bêd¹ wykorzystywaæ zasoby rozs¹dnie, jeli w³asnoæ bêdzie w rêkach prywatnych. W³asnoci prywatnej nale¿y przypisaæ trzy
fundamentalne cechy: prawo do wy³¹cznego u¿ytkowania, prawn¹ ochronê przed
innymi ludmi pragn¹cymi zagarn¹æ tê w³asnoæ oraz prawo do przekazania
w³asnoci innym (szerzej o w³asnoci prywatnej w: Kwanicki 2000). Prawo do
w³asnoci prywatnej ogranicza w równym stopniu innych w stosunku do mojej
w³asnoci, jak i mnie w stosunku do w³asnoci innych.
W³asnoæ jest pojêciem szerokim, obejmuje oczywicie obiekty fizyczne, jak
np. budynki, maszyny, ziemiê, surowce naturalne, ale tak¿e (co wspó³czenie staje siê dominuj¹ce) efekty pracy umys³owej, idee, ogólnie okrelane jako w³asnoci intelektualne.
Pozytywny wp³yw w³asnoci prywatnej na wzrost gospodarczy wynika z tego, ¿e:
• prywatna w³asnoæ sprzyja m¹dremu zarz¹dzaniu. Jeli w³aciciel prywatny nie
bêdzie dba³ w dostatecznym stopniu o utrzymanie w nale¿ytym porz¹dku swej
w³asnoci, to w krótkim czasie utraci j¹ poprzez zmniejszenie jej wartoci. Jeli np. w³aciciel domu nie bêdzie dba³ o to, by nie przecieka³ dach, nie wymieni zbitej szyby, czy nie naprawi odpadaj¹cego tynku, to w krótkim czasie
dom popadnie w ruinê. Jeli nie wymieni siê na czas oleju w samochodzie, to
zatrze siê silnik i samochód wiele straci na swej wartoci. I tak z ka¿d¹ rzecz¹.
M¹dry przedsiêbiorca dba te¿ o dobry stan czynników produkcji, bo jest to
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podstaw¹ prosperity jego firmy. Takich zachêt do utrzymywania w dobrym stanie w³asnoci nie widaæ w przypadku w³asnoci publicznej (pañstwowej, komunalnej, a czêsto nawet spó³dzielczej). Przyk³ady mo¿na mno¿yæ, wystarczy
choæby porównaæ stan toalet miejskich z toaletami w obiektach prywatnych
(restauracjach, hotelach itp.);
• prywatna w³asnoæ sprzyja wykorzystaniu tej¿e w³asnoci w sposób produktywny. Posiadaj¹c w³asnoæ, w naturalny sposób ka¿dy z nas dba, by rozwijaæ
swoje zdolnoci, pracowaæ ciê¿ej, ale jednoczenie wydajniej, po to by dana
w³asnoæ przynosi³a nam jak najwiêcej korzyci.
To dziêki temu, ¿e 80% ziemi w Polsce Ludowej po II wojnie wiatowej by³o w rêkach prywatnych, mielimy ¿ywnoæ w dostatecznej iloci i jako spo³eczeñstwo nie g³odowalimy  w odró¿nieniu od wielu innych pañstw socjalistycznych, gdzie wiêkszoæ ziemi by³a w rêkach pañstwa. Dobrym przyk³adem
jest b. ZSRR, gdzie ze wzglêdów ideologicznych zadekretowano w latach 20.
XX wieku ca³kowit¹ w³asnoæ ziemi przez pañstwo (powsta³y ko³chozy  koliektivnoje hozajstwo i sowchozy  sovietskoje hozajstwo). Wymuszona kolektywizacja, zw³aszcza po 1929 roku, kiedy to Stalin zadekretowa³ likwidacjê klasy ku³aków, przez co rozumia³ ch³opów, którzy dziêki dobremu gospodarowaniu na
swojej ziemi mieli relatywnie wysokie dochody (definicja ku³aka w rozumieniu
Stalina by³a dosyæ prosta  jest to ka¿dy ch³op, który sprzeciwia siê socjalizmowi), spowodowa³a liczne protesty. Wielu ch³opów nie zgadza³o siê na kolektywizacjê, nawet si³¹ broni¹c swojej w³asnoci, czêsto pal¹c swoje zbiory, którym
grozi³ zabór przez pañstwo. Ocenia siê, ¿e w pierwszych piêciu latach przymusowej kolektywizacji ok. 5 milionów gospodarstw ch³opskich zosta³o zlikwidowanych, wiele w wyniku przymusowych przesiedleñ na Syberiê. W 1933 roku
doprowadzi³o to do klêski g³odu, która, jak siê ocenia, spowodowa³a mieræ kilkunastu milionów osób w latach 30. XX wieku. Reforma rolna dokonana przez
Chruszczowa w latach 50. i 60. doprowadzi³a do dominacji sowchozów zarz¹dzanych w sposób bardziej profesjonalny ni¿ ko³chozy. Dziêki tej reformie pracownicy sowchozów mogli mieæ prywatne, ma³e dzia³ki, na których uprawiali ziemiê
na swoje potrzeby. Nigdy jednak powierzchnia tych prywatnych dzia³ek nie przekracza³a 1% powierzchni sowchozu, ale, jak siê ocenia, te skrawki ziemi bêd¹cej
w istocie w³asnoci¹ prywatn¹ rolników dawa³y ok. 25% ca³ej ¿ywnoci wytwarzanej w ZSRR.
Podobna sytuacja by³a w Chinach Ludowych po zainicjowaniu w 1958 roku
przez Mao Zedonga (Mao Tse-tung) programu wielkiego skoku, którego celem
by³o dogonienie Wielkiej Brytanii w produkcji przemys³owej w ci¹gu 15 lat
i przegonienie Zwi¹zku Radzieckiego w tworzeniu prawdziwie komunistycznego spo³eczeñstwa. Polityka wielkiego skoku, m.in. poprzez szybk¹ kolektywizacjê rolnictwa, doprowadzi³a do klêski g³odu. Jak siê ocenia, w latach 1959-1962
zmar³o z g³odu ok. 30 milionów Chiñczyków.
Przez to, ¿e maj¹c w³asnoæ, dbamy o jej produktywne wykorzystanie, jednoczenie dbamy o to, by to wykorzystanie by³o te¿ z korzyci¹ dla innych. Na
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przyk³ad w³aciciel hoteliku w naturalny sposób dba o to, by pobyt goci by³
atrakcyjny. Widz¹c oczywicie w tym w³asny interes, czyni tak, by us³uga, w tym
wypadku hotelowa, by³a jak najlepsza i by gocie opuszczaj¹cy hotel mieli ochotê jeszcze do niego wróciæ.
Produktem tych dwóch podstawowych zachêt zwi¹zanych z posiadaniem
w³asnoci prywatnej jest te¿ m¹dre sterowanie zasobami, jakimi dysponujemy
w danej chwili, tak by zapewniæ harmonijny rozwój w przysz³oci. Wbrew temu,
co czêsto próbuje siê sugerowaæ, prywatny w³aciciel lasu nie bêdzie wycina³
m³odych drzew tylko dlatego, ¿e zyski z nich bêd¹ czerpaæ inni za lat kilkadziesi¹t, kiedy jego ju¿ nie bêdzie. Maj¹c wiadomoæ, ¿e w ka¿dej chwili mo¿e swobodnie ten las albo sprzedaæ (np. za kilka lat, kiedy uzna to za stosowne, a wartoæ lasu bêdzie zale¿eæ w g³ównej mierze od jakoci drzewostanu), albo przekazaæ swoim dzieciom, bêdzie dba³ o to, by stworzyæ m³odym drzewom jak najlepsze warunki do wzrostu. Podobny stosunek maj¹ wszyscy w³aciciele czy to
przedmiotów materialnych, czy zwierz¹t. Rozwa¿my np. sytuacjê s³oni w dwóch
pañstwach afrykañskich, które przyjê³y zasadniczo odmienn¹ politykê wzglêdem
gin¹cego gatunku18. W Kenii s³onie ¿y³y na otwartych przestrzeniach, nie bêd¹cych w posiadaniu osób prywatnych. G³ównym zagro¿eniem dla tych zwierz¹t
byli k³usownicy, którzy je zabijali dla cennych k³ów. Rz¹d Kenii (podobnie
jak rz¹dy wielu innych krajów Afryki Centralnej i Wschodniej), kieruj¹c siê dobrymi intencjami, ogranicza³ handel koci¹ s³oniow¹ w ka¿dy mo¿liwy sposób,
m.in. poprzez zakaz komercyjnego wykorzystywania s³oni, poza jednym wyj¹tkiem  mianowicie s³onie mog³y byæ wykorzystywane w celach zarobkowych, jeli s³u¿y³o to rozwojowi turystyki. W ci¹gu dziesiêciu lat stosowania takiej polityki populacja s³oni w Kenii spad³a z 65 000 do 19 000. W przeciwieñstwie do
Kenii rz¹d po³udniowoafrykañskiego Zimbabwe zezwoli³ na swobodny obrót koci¹ s³oniow¹ i skór¹ ze s³oni, ale pozwoli³ jednoczenie na prywatn¹ w³asnoæ
ziemi, na której ¿y³y s³onie. Zwierzêta ¿yj¹ce na prywatnym terenie by³y tak¿e
w³asnoci¹ prywatn¹ w³acicieli ziemskich. W tym samym czasie, kiedy populacja s³oni w Kenii i innych krajach Afryki Centralnej i Wschodniej spada³a,
w Zimbabwe liczba s³oni wzros³a z 30 000 do 43 000. Dowiadczenia Zimbabwe
zachêci³y inne kraje Afryki (np. Botswana, Afryka Po³udniowa, Malawi i Namibia) do zastosowania podobnej polityki. Skutek by³ te¿ podobny  populacja
s³oni w tych krajach stale ros³a.
Politycy i ekonomici czêsto rysuj¹ katastroficzn¹ wizjê wyczerpywania siê
zasobów naturalnych (doæ wspomnieæ Malthusa19, który przewidywa³ wymarcie ludzkoci z g³odu w XIX wieku, czy autorów Granic wzrostu, pierwszego raportu Klubu Rzymskiego opublikowanego w 1972 roku, którzy przewidywali
18 Sytuacja zosta³a opisana przez: Randy Simmons i Urs Kreuter, Herd mentality: banning
ivory sales is no way to save elephant, Policy Review, Fall 1989, s. 46-49.
19 Thomas R. Malthus opublikowa³ anonimowo w 1798 roku An Essay on the Principle
of Population, As It Affects the Future Improvement of Society. W 1803 roku, ju¿ oficjalnie, opublikowa³ uzupe³nion¹ wersjê swego dzie³a.
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wyczerpywanie siê zasobów naturalnych (np. ropy naftowej) w pierwszych dekadach XXI wieku. Prawie wszystkie takie katastroficzne wizje okazuj¹ siê chybione (choæ nie nale¿y ich potêpiaæ, bo spe³niaj¹ bardzo po¿yteczn¹ rolê prognoz
ostrzegawczych). Jeli tylko pozwoliæ dzia³aæ mechanizmom rynkowym, a zw³aszcza cenowym, to w stosunkowo krótkim czasie rosn¹ca cena bêdzie dostatecznym bodcem dla podmiotów prywatnych do oszczêdzania i poszukiwania nowych róde³ zaspokojenia potrzeb, by takie niebezpieczeñstwo za¿egnaæ.
W szesnastowiecznej Anglii podstawowym surowcem energetycznym by³o
drewno. Zu¿ycie drewna ros³o tak szybko, ¿e bardzo powa¿nie obawiano siê ca³kowitego wyrêbu lasów w Anglii. Wysokie ceny drewna okaza³y siê dostateczn¹
zachêt¹ zarówno do jego oszczêdzania, jak i do wykorzystania alternatywnego
ród³a, jakim okaza³ siê wêgiel (co zreszt¹ zapocz¹tkowa³o wiele innowacji wykorzystuj¹cych wêgiel jako ród³o napêdu maszyn). W po³owie XIX wieku, kiedy jeszcze nie znano elektrycznoci, podstawowym ród³em owietlenia by³ tran. Wielu przewidywa³o wytêpienie wielorybów i wielki kryzys tranowy. I znów rosn¹ce
ceny tranu sprzyja³y poszukiwaniom alternatywnych róde³ owietlenia. W efekcie
w krótkim czasie odkryto naftê (bêd¹c¹ frakcj¹ ropy naftowej o temperaturze wrzenia 150-320 °C), m.in. dziêki pracom polskiego aptekarza Ignacego £ukasiewicza.
To g³ównie dziêki mechanizmom rynkowym, w tym tak¿e dominacji w³asnoci prywatnej, realne ceny niemal¿e wszystkich zasobów naturalnych malej¹ od
wielu dziesiêcioleci. S³awny jest zak³ad, jaki poczynili w 1980 roku ekonomista
Julian Simon i ekolog katastrofista Paul Ehrlich. Simon twierdzi³, z czym nie
chcia³ siê zgodziæ Ehrlich, ¿e realne ceny (czyli po uwzglêdnieniu inflacji) spadn¹ w latach osiemdziesi¹tych. Ehrlich wybra³ piêæ surowców, których ceny realne, jego zdaniem, bêd¹ ros³y. Po latach okaza³o siê, ¿e przegra³  nie jeden, jak
to by³o w zak³adzie, ale wszystkie te surowce stania³y w tym okresie. Jak pokazuj¹ badania (np. Stephen More, So much for Scarce Resources, Public Interest,
Winter 1992), z 38 g³ównych surowców w latach 80. XX wieku stania³y prawie
wszystkie (poza dwoma  magnezem i cynkiem).
Dobrze funkcjonuj¹ce prawo w³asnoci zapewnia bezpieczeñstwo i zapobiega aktom przemocy, gwarantuje (wbrew czêsto przedstawianym argumentom), ¿e
rozproszenie w³asnoci, a co za tym idzie rozproszenie w³adzy zapewnia rozprzestrzenianie siê zakresu wolnej i pokojowej wymiany. Jak widaæ na przyk³adzie
krajów komunistycznych i socjalistycznych, tam gdzie nie by³o prywatnej w³asnoci, by³a du¿a koncentracja w³adzy i wiele przemocy.

Wolnoœæ wymiany w skali krajowej i miêdzynarodowej
Wspó³praca mo¿e wystêpowaæ tylko wtedy, kiedy mo¿liwa jest swoboda wymiany. Pozwala to na osi¹gniêcie zysku przez obie strony wymiany. W sytuacji swobodnej wymiany (a taka wystêpuje w gospodarce rynkowej) ani kupuj¹cy, ani
sprzedaj¹cy nie s¹ zmuszani do wymiany i jedynym motywem dzia³ania obu
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stron jest chêæ osobistego zysku  obie strony musz¹ widzieæ w akcie wymiany
jakie zyski, by w ogóle do niego dosz³o.
Podstaw¹ handlu s¹ zatem wzajemne korzyci obu stron. Prawda ta obowi¹zuje nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale tak¿e w wymiarze regionalnym
i miêdzynarodowym. Zwróci³ na to uwagê ju¿ w 1817 roku w Zasadach ekonomii politycznej i opodatkowania David Ricardo (1772-1823). Przedstawi³ tam
m.in. teoriê kosztów komparatywnych. Wykaza³ mianowicie, ¿e po to, by kraje
uzyskiwa³y korzyci z wymiany miêdzynarodowej, nie musz¹ osi¹gaæ bezwzglêdnej przewagi w kosztach produkcji którego z produktów. Nawet kiedy
jaki kraj ma przewagê w efektywnoci produkcji ka¿dego towaru, to i tak op³aca siê, by ka¿dy z krajów specjalizowa³ siê w produkcji jednego z nich, a wtedy
dokonuj¹c wymiany, ka¿dy z tych krajów i tak bêdzie odnosi³ korzyci.
Smith znany jest m.in. z upowszechnienia idei korzyci p³yn¹cych z podzia³u
pracy. Jak pisa³ w Bogactwie narodów: Trzem ró¿nym okolicznociom zawdziêczamy, ¿e ta sama liczba ludzi mo¿e w nastêpstwie podzia³u pracy wykonaæ znacznie wiêksz¹ jej iloæ: po pierwsze, wzrostowi sprawnoci ka¿dego robotnika; po
drugie, zaoszczêdzeniu czasu, który zwykle traci, gdy przechodzi od jednego rodzaju pracy do drugiego; wreszcie, wynalezieniu wielkiej liczby maszyn, które u³atwiaj¹ i skracaj¹ pracê i pozwalaj¹ jednemu cz³owiekowi wykonywaæ pracê wielu ludzi (Smith 1954, t. I, s. 13). To, o czym Smith pisa³ w wymiarze indywidualnym,
jest, jak wykaza³ Ricardo, prawdziwe tak¿e w wymiarze miêdzynarodowym.
O zaletach wolnego handlu napisano bardzo wiele. Tutaj wska¿emy jedynie
na najistotniejsze zalety swobody wymiany w skali miêdzynarodowej. Dziêki
wolnemu handlowi miêdzynarodowemu:
• spo³eczeñstwa s¹ w stanie wykorzystywaæ swoje zasoby efektywniej i zaspokajaæ swoje potrzeby tañszym kosztem;
• zwiêksza siê wolumen handlu i produkcji, co przy wykorzystaniu korzyci ekonomi skali pozwala produkowaæ taniej (to jest szczególnie istotne dla ma³ych
krajów, bo dziêki swobodnej wymianie handlowej w naturalny sposób powiêkszaj¹ siê rynki zbytu dla ich producentów krajowych);
• wzrasta konkurencja, konsumenci mog¹ kupowaæ lepsze i tañsze produkty,
zwiêksza siê te¿ ró¿norodnoæ oferowanych produktów i konsument dyktuje
producentowi, co nale¿y produkowaæ (a nie, jak to jest w gospodarkach autarkicznych, a takimi by³y w du¿ym stopniu gospodarki pañstw socjalistycznych,
producenci dominuj¹ nad konsumentami  tzw. rynek producenta).

Wszechobecna konkurencyjnoœæ i innowacyjnoœæ
Konkurencja nie zawsze musi byæ bezporednio widoczna i odczuwalna. Warunkiem koniecznym istnienia konkurencji, jak wspomnielimy w rozdziale o rynku,
jest m.in. swoboda wejcia firm na rynek. Dziêki temu istniej¹ zawsze alternatywni dostawcy i sprzedawcy. Do osi¹gniêcia odpowiedniego poziomu konkurencji nie
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jest nawet konieczne formalne wejcie nowych firm na rynek  czêsto wystarcza
sama mo¿liwoæ wyst¹pienia zagro¿enia wejcia nowych firm na rynek, czyli istnienie potencjalnych firm mog¹cych wejæ na rynek w sytuacji, kiedy dzia³aj¹ce firmy zachowaj¹ siê nieodpowiednio (w sensie pogorszenia warunków nabywania
dóbr i us³ug przez konsumentów). Konkurencja nie jest, jak to siê czêsto próbuje
przedstawiaæ, gr¹ bezpardonow¹. W rozdziale o rynku wspominalimy o wzajemnym uzupe³nianiu siê konkurencji i wspó³pracy. Warto jeszcze raz podkreliæ, ¿e
w warunkach konkurencji na rynku zwykle wykszta³caj¹ siê naturalne mechanizmy
wspó³pracy pomiêdzy konkurentami. Konkurencja w warunkach swobodnej wymiany rynkowej przyjmuje kszta³t rywalizacji, a nie bezwzglêdnej walki, w której
chodzi o ostateczne wyeliminowanie przeciwnika. Mechanizmy rynkowe zawsze
daj¹ czas konkurentowi, któremu siê nie powiod³o, który traci sw¹ pozycjê na rynku, na naprawienie b³êdów i odzyskanie dawnej pozycji poprzez zaoferowanie konsumentom lepszych produktów. W warunkach rynkowych nie jest to tylko konkurencja cenowa (oferowanie tañszych produktów), ale przede wszystkim konkurencja poprzez oferowanie znacznie lepszych, choæ mo¿e niekiedy trochê dro¿szych
dóbr i us³ug. Konsument podejmuj¹c decyzjê o zakupie, patrzy nie tylko na cenê,
ale tak¿e na to, co za tê cenê dostaje. Czêsto podejmuje on decyzjê kupna dro¿szego towaru, jeli dojdzie do wniosku, ¿e za tê cenê dostaje towar znacznie lepszy.
W przypadku wolnej konkurencji zawsze jest miejsce na ma³e, rednie i du¿e
firmy, nawet kiedy wystêpowaniu monopolu sprzyja istnienie ekonomii skali. Jak
wynika z dowiadczenia, nawet jeli du¿a firma dominuje na rynku, obni¿aj¹c koszty produkcji dziêki istnieniu na tym rynku efektu ekonomii skali, to zawsze
oprócz tej firmy istniej¹ mniejsze, oferuj¹ce produkty podobne (które mog¹ byæ zaklasyfikowane jako produkty niszy rynkowej), albo te¿ ma³e i rednie firmy cile
wspó³pracuj¹ce z dan¹ firm¹ i produkuj¹ce na potrzeby tej¿e du¿ej firmy.

Stabilnoœæ monetarna
Pieni¹dze s¹ przede wszystkim rodkiem wymiany. Dziêki nim zmniejszane s¹
tzw. koszty transakcyjne. Pieni¹dze s³u¿¹ jako denominator, pozwalaj¹ wymierzyæ wartoæ us³ug i dóbr w sposób powszechnie zrozumia³y i efektywny. Umo¿liwiaj¹ te¿ przeniesienie wartoci w czasie, dokonanie zakupów w przysz³oci,
kiedy uznamy je za korzystne dla nas. Istotne jest te¿, ¿e pieni¹dze pozwalaj¹ na
ocenê, jakie uzyskiwalimy dochody i jakie by³y koszty naszych dzia³añ w przesz³oci, co w istotny sposób mo¿e wp³ywaæ na nasze bie¿¹ce decyzje.
Wszystko to jest mo¿liwe i wp³ywa pozytywnie na rozwój, jeli pieni¹dz jest me- Kiedy s³owa trac¹ swe pierwotne
znaczenie, ludzie trac¹ swoj¹ wolnoœæ.
dium stabilnym. Tak jak trwa³e znaczenie
Konfucjusz
s³ów, którymi siê komunikujemy, jest istotne dla rozumienia tego, co pragniemy przekazaæ lub o czym informuj¹ nas inni,
tak trwa³a wartoæ pieni¹dza jest konieczna do dobrego funkcjonowania gospo-
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darki. Niestabilny pieni¹dz jest szkodliwy zarówno dla po¿yczkodawców, jak
i po¿yczkobiorców, wprowadza dodatkowe ryzyko oraz niepewnoæ w procesie
oszczêdzania i inwestowania.
Pieni¹dz jest towarem podobnym do innych dóbr, te¿ podlega prawu popytu
i poda¿y. Kiedy z jakich powodów zwiêksza siê zasób (poda¿) pieni¹dza na rynku, tak ¿e nie towarzyszy temu odpowiedni wzrost wielkoci produkcji, to naturalne jest, ¿e ceny produktów bêd¹ wzrasta³y. Spo³eczeñstwa wiêkszoci krajów
dowiadcza³y wielokrotnie zjawiska wysokiej inflacji w XX wieku. Podstawow¹
przyczyn¹ wzrostu iloci pieni¹dza na rynku, w przypadku odejcia od tzw. standardu z³ota (co definitywnie sta³o siê w 1971 roku, kiedy to prezydent Nixon wycofa³ zobowi¹zania Stanów Zjednoczonych ustalone na konferencji w Bretton
Woods w 1944 roku), jest drukowanie ich w nadmiernej iloci przez rz¹d lub
(co na jedno wychodzi) po¿yczanie ich z banku centralnego po to, by p³aciæ bie¿¹ce, czêsto wygórowane zobowi¹zania rz¹du wobec spo³eczeñstwa (emerytury,
zasi³ki dla bezrobotnych, subsydiowanie gospodarki itp.).
Bardzo czêsto politycy zamiast winiæ siebie za wysok¹ inflacjê, szukaj¹ winnych w drapie¿nych kapitalistach, pazernych zwi¹zkach zawodowych, wielkich
korporacjach miêdzynarodowych itp. Jednak¿e, jak pokazuje dowiadczenie, rz¹dy krajów dbaj¹cych o wartoæ pieni¹dza, dopuszczaj¹ce jego wzrost jedynie
w takim stopniu, w jakim rozwija³a siê produkcja dóbr i us³ug  pañstwa o silnym
banku centralnym, prowadz¹cym tward¹ politykê monetarn¹, utrzymywa³y inflacjê na niskim poziomie (od 2 do 6%; w latach osiemdziesi¹tych krajami tymi by³y np. Niemcy, Japonia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Holandia, Wybrze¿e Koci S³oniowej, Kamerun). W krajach, które dopuci³y do drukowania pustego pieni¹dza, inflacja by³a znacznie wy¿sza (w granicach 13-60%, jak np. w Portugalii, Wenezueli, Turcji, Meksyku, Zairze czy te¿ Ghanie) lub bardzo wysoka
(w granicach 100-500%, jak np. w Izraelu, Peru, Argentynie czy Boliwii).
W d³u¿szym czasie wysoka inflacja zniechêca do gospodarowania, czyni
wszelkie projekty inwestycyjne bardzo niepewnymi. Szczególnie niebezpieczna
jest niespodziewana inflacja, do której podmioty gospodarcze nie s¹ w stanie siê
dostosowaæ. Wysoka inflacja powoduje, ¿e ludzie zamiast przeznaczaæ swój czas
na produktywne prace, staraj¹ siê chroniæ wypracowane dobro i znajdowaæ sposoby na zachowanie wartoci tego, co z trudem zarobili. Wysoka inflacja sprzyja te¿ wszelkiego rodzaju spekulacjom, maj¹cym na celu oszukanie innych ludzi.
Ludzie lokuj¹ swe oszczêdnoci nie w produktywne inwestycje, ale w dobra tradycyjnie uznawane za stabilizatora wartoci, jak z³oto, srebro, antyki, malarstwo,
rzebê, ziemiê, nieruchomoci itp.
Najbardziej szkodliwe jest to, co obserwujemy w d³u¿szym okresie i od czego
bardzo trudno jest siê wyzwoliæ, mianowicie przy wysokiej inflacji (której czêsto
towarzyszy wysoka korupcja) ludzie trac¹ zaufanie do rz¹du. Naturalne jest oczekiwanie obywateli, ¿e rz¹d wywi¹¿e siê z podstawowych zadañ, tj. zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony ich w³asnoci. Kiedy w ewidentny sposób rz¹d oszukuje
obywateli i sam czêsto zyskuje na wysokiej inflacji, ludzie trac¹ do niego zaufanie.

Zród³a rozwoju gospodarczego

Efektywne rynki kapita³owe
Konsumpcja oczywicie jest podstawowym celem produkcji, ale by rozwin¹æ
produkcjê dóbr konsumpcyjnych, potrzebne s¹ dobra inwestycyjne. Inwestycje
wymagaj¹ oszczêdnoci, a te mog¹ pochodziæ od konsumentów. By inwestycje
by³y produktywne (dawa³y wiêcej ni¿ siê zainwestowa³o), musi istnieæ mechanizm zdolny przyci¹gn¹æ tych, którzy chc¹ oszczêdzaæ, i uzyskany t¹ drog¹ strumieñ pieniêdzy przekszta³ciæ w wytwarzaj¹ce bogactwo projekty inwestycyjne.
W gospodarce rynkowej funkcjê takiego mechanizmu spe³nia rynek kapita³owy.
Jest to rynek bardzo zró¿nicowany  obejmuje rynki akcji, obligacji, nieruchomoci, towarowe, funduszy kredytowych itd. Instytucje finansowe, takie jak banki,
towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze porêczeñ wzajemnych, firmy inwestycyjne, firmy leasingowe itp., odgrywaj¹ najwa¿niejsz¹ rolê na tym rynku. Rynek
kapita³owy koordynuje poczynaniami tych, którzy chc¹ oszczêdzaæ (a którzy
z ró¿nych powodów nie podejmuj¹ ryzyka inwestowania, nie maj¹ czasu, czy te¿
uznaj¹ inwestowanie za zajêcie ma³o interesuj¹ce), i tych, którzy maj¹ pomys³y,
ale nie maj¹ dostatecznych zasobów finansowych, by zrealizowaæ swoje zamierzenia i poszukuj¹ funduszy inwestycyjnych. To w³anie prywatni inwestorzy maj¹ dostateczne bodce, by dobrze oceniæ ryzyko zwi¹zane z jakim projektem i by
poszukiwaæ takich przedsiêwziêæ, których prawdopodobieñstwo powodzenia jest
dostatecznie wysokie. Inwestorzy, zarówno posiadacze akcji, jak i partnerzy
w ma³ych interesach, bêd¹ poszukiwaæ takich przedsiêwziêæ, dziêki którym
wzbogac¹ siê (tzn. to, co uzyskaj¹ z tego przedsiêwziêcia, bêdzie wiêksze od tego, co zainwestowali). To indywidualne bogacenie siê oczywicie przek³ada siê
w naturalny sposób na dobrobyt ca³ego narodu (o czym ponad dwiecie lat temu
pisa³ Adam Smith w Bogactwie narodów).
W rozwa¿aniach u¿ywane by³o czêsto s³owo prawdopodobieñstwo. Warto
podkreliæ, ¿e tak jak wszystko inne, tak¿e i zysk nie jest rzecz¹ pewn¹. Inwestorzy, przedsiêbiorcy pope³niaj¹ b³êdy i podejmuj¹ siê projektów, które koñcz¹ siê
niepowodzeniem. I jest to cena, jak¹ p³ac¹ za swoj¹ dzia³alnoæ. Wa¿ne jest jednak, by b³êdów takich nie pope³niaæ stale, by zdarza³y siê rzadko. W gospodarce
rynkowej sukces i pora¿ka s¹ w naturalny sposób wpisane w dzia³alnoæ gospodarcz¹. Czêsto niepowodzenie w jakim przedsiêwziêciu (dziêki uczeniu siê na
b³êdach) prowadzi w naturalny sposób do sukcesu w nastêpnym, które z nawi¹zk¹ rekompensuje straty poniesione wczeniej.
Jak nieefektywne jest alokowanie pieniêdzy w inwestycje bez prywatnych
rynków kapita³owych pokazuje powojenna historia pañstw demokracji ludowej
w Europie Centralnej i Wschodniej oraz ZSRR. A¿ do 1990 roku stopa inwestycji w tych pañstwach nale¿a³a do najwy¿szych na wiecie (czêsto dochodzi³a do 30% dochodu narodowego). Czyniono tak w nadziei przyspieszenia rozwoju i dogonienia pañstw rozwiniêtych gospodarczo. Jak siê okazuje, nie tyle
stopa inwestycji, ile efektywnoæ wykorzystania tych inwestycji jest decyduj¹ca dla przyspieszenia rozwoju. Pieni¹dze te w wiêkszoci zosta³y przeznaczo-
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ne na inwestycje nieefektywne. Wielu inwestycjom nie towarzyszy³y równoleg³e dzia³ania w sferze badawczo-rozwojowej, tak by po wprowadzeniu pewnych zaawansowanych rozwi¹zañ technologicznych (np. dziêki zakupowi licencji) rozwijaæ je stale dla utrzymania dobrej pozycji uzyskanej w momencie inicjacji przedsiêwziêcia.
Czêsto stopa inwestycji w krajach o gospodarce planowej (a wiêc bez dominacji w³asnoci prywatnej) traktowana by³a jak swego rodzaju fetysz, by wykazaæ w statystykach, ¿e jest wy¿sza od obserwowanej w pañstwach Zachodu. Jeli sztywno trzymano siê zapisanej stopy inwestycji, to przy wysokiej inflacji (jaka by³a obserwowana w niektórych pañstwach w latach 80. XX wieku) realna stopa wzrostu inwestycji okazywa³a siê znacznie mniejsza ni¿ zak³adano, a czêsto
nawet ujemna.

Niskie podatki
Ludzie bêd¹ chêtniej i efektywniej pracowali, jeli pozwoli im siê zatrzymaæ to,
co zarobili  prawda ta, choæ oczywista, w ewidentny sposób jest zapominana,
zw³aszcza dotyczy to rz¹dów w XX wieku. Pierwsze symptomy zmiany opinii
spo³eczeñstw pañstw uprzemys³owionych o istniej¹cym systemie podatkowym
i wielkoci podatków zauwa¿alne s¹ w ostatnich kilkunastu latach. Ludzie nie s¹
ju¿ skorzy p³aciæ tak wielkich podatków, coraz czêciej te¿ domagaj¹ siê reformy systemu podatkowego (np. w kierunku zmiany obecnego systemu podatków
progresywnych na system podatku liniowego). Coraz szersze krêgi tych spo³eczeñstw dostrzegaj¹, ¿e wysokie podatki:
• zniechêcaj¹ do pracy  kiedy wiêkszoæ zarobionych pieniêdzy (a tak jest
w wielu pañstwach wiata) zabierana jest przez pañstwo w formie podatków,
to nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e zniechêca to do intensywniejszej pracy (szczególnie jest to obserwowane przy tzw. podatku progresywnym, kiedy bogatsi subsydiuj¹ mniej produktywnych);
• zmniejszaj¹ efektywnoæ procesu tworzenia kapita³u. Zniechêcaj¹ inwestorów
zagranicznych do lokowania nadwy¿ek kapita³owych, ale równie¿ zmuszaj¹ inwestorów krajowych do szukania efektywniejszych sposobów inwestowania za
granic¹ (nie dziwi wiêc inicjatywa pañstw UE (Brukseli) wyeliminowania tzw.
rajów podatkowych);
• wysokie podatki zwykle powi¹zane s¹ z licznymi ulgami podatkowymi. Ulgi
te tworzone s¹ przez biurokratów, którzy w zamierzeniu maj¹ na celu tzw.
dobro spo³eczne, a nie efektywne wykorzystanie zgromadzonego kapita³u.
Bogatsi ludzie, by uciec od wysokich podatków, zamiast kupowaæ towary,
które w sytuacji rynkowej mog³yby przyczyniæ siê do wzrostu dobrobytu
spo³eczeñstwa, nabywaj¹ te, które pozwalaj¹ na wysokie odpisy podatkowe.
W sumie ca³y proces gospodarczy staje siê coraz bardziej nieefektywny (zob.
tak¿e rys. 8).

Rz¹d i postêp gospodarczy

Rz¹d i postêp gospodarczy
Rz¹d sprzyja rozwojowi gospodarczemu, kiedy chroni prawa indywidualne i dostarcza dóbr, które nie mog¹ byæ zaspokojone przez rynek. Jak pisa³ 200 lat temu
Thomas Jefferson: M¹dry i ograniczony rz¹d, rz¹d, który powinien chroniæ ludzi przed wzajemnym krzywdzeniem siê, który powinien w ka¿dym innym przypadku pozostawiæ swobodê kszta³towania ich w³asnej drogi rozwoju i robienia interesów i który nie powinien odbieraæ od ust chleba, na który zapracowali. To jest
istota dobrego rz¹du.
Mo¿na wskazaæ dwa podstawowe zakresy dzia³añ rz¹du, dziêki którym mo¿e on sprzyjaæ wspó³pracy spo³ecznej i wspieraæ dobrobyt gospodarczy, a mianowicie:
• powinien zapewniæ ludziom ochronê ich ¿ycia, wolnoci i w³asnoci (jeli by³y one uzyskane bez stosowania przemocy, oszustwa lub kradzie¿y);
• powinien dostarczaæ obywatelom dóbr, których nie mo¿na dostarczyæ w odpowiedniej iloci i jakoci poprzez mechanizmy rynkowe (nale¿y jednak wyranie powiedzieæ, ¿e liczba takich dóbr jest naprawdê niewielka).
Laureat Nagrody Nobla z ekonomii w 1986 roku, James Buchanan, okrela
je jako ochronne i produkcyjne funkcje rz¹du. Do pierwszego zakresu dzia³añ
rz¹du nale¿y utrzymywanie szkieletu bezpieczeñstwa i porz¹dku, w tym walka
z kradzie¿ami, oszustwem i u¿yciem przemocy. Rz¹d w tym wzglêdzie uznawany jest za monopolistê, maj¹cego prawne prerogatywy u¿ycia si³y po to, by chroniæ obywateli przed innymi obywatelami, jak równie¿ zagro¿eniem ze strony
osób z zagranicy. Natomiast w ramach drugiego zakresu dzia³añ rz¹du powinien
on dostarczaæ tzw. dóbr publicznych, tzn. tych, których spo¿ycie jest dostêpne
ka¿demu obywatelowi w jednakowym stopniu i zaspokojenie ich przez jednego
z obywateli automatycznie czyni je dostêpnymi dla innych, a ponadto spo¿ycie
przez jednego obywatela jakiego dobra publicznego odbywa siê bez uszczerbku
na spo¿yciu dóbr przez innych. Cech¹ charakterystyczn¹ dóbr publicznych jest
te¿ to, ¿e trudne jest ustanowienie indywidualnej op³aty za korzystanie z takiego
dobra przez ka¿dego konsumenta.
Czêsto mylnie uwa¿a siê, ¿e rz¹d (szczególnie jeli wybrany jest w demokratycznych wyborach) ma prawo stosowaæ przymus. Uznaje siê tak¿e, ¿e rz¹d poprzez odpowiednie interwencje rozwi¹¿e wszystkie problemy nêkaj¹ce spo³eczeñstwo, jak np. zlikwiduje biedê, zapewni ochronê zdrowia, zagwarantuje edukacjê na wysokim poziomie, z³agodzi wysokie koszty mieszkañ, zlikwiduje bezrobocie, rozwi¹¿e problem alkoholizmu i innych chorób spo³ecznych itp. Rz¹d
nie jest instytucj¹, która zawsze dzia³a w interesie publicznym (cokolwiek by
ten termin mia³ znaczyæ). Nie jest te¿ instytucj¹ koryguj¹ca to, czego rynek nie
jest w stanie w pe³ni dostarczyæ obywatelom.
Czêsto usprawiedliwia siê aktywnoæ rz¹du w niektórych sferach u³omnociami rynku. Jak twierdz¹ przeciwnicy liberalizacji gospodarki, podstawow¹
u³omnoci¹ rynku s¹ tzw. efekty zewnêtrzne, np. zbyt du¿a monopolizacja rynku
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wystêpuj¹ca w sytuacji wolnej gry rynkowej. Jak wspomnielimy, naprawiaj¹c
u³omnoci rynku, pañstwo stara siê dostarczaæ spo³eczeñstwu tzw. dóbr publicznych, które, jak siê twierdzi, w sytuacji rynkowej by³yby dostarczane spo³eczeñstwu w zbyt znikomej iloci, albo nie dostarczane w ogóle. Tak mo¿e byæ w bardzo niewielu przypadkach, w wielu innych (jak np. ochrona rodowiska naturalnego, ochrona zdrowia, edukacja) ju¿ tak byæ nie musi. Coraz czêciej s³yszy siê
opiniê, ¿e rz¹d, mimo obietnic, nie zapewni³ odpowiedniego stanu rodowiska naturalnego cz³owieka. Podawanych jest wiele konkretnych przyk³adów, kiedy stan
rodowiska naturalnego jest znacznie lepiej chroniony w sytuacji wolnego rynku
i dominacji w³asnoci prywatnej. Podobnie coraz czêciej mo¿na us³yszeæ krytyczne opinie o stanie edukacji i ochrony zdrowia obywateli, które to dziedziny
w XX wieku sta³y siê dominuj¹cym polem dzia³ania rz¹du.
Podkrelaj¹c u³omnoci rynku (które s¹ czym naturalnym we wszelkich sferach dzia³alnoci ludzkiej i dlatego rynek nie mo¿e byæ idea³em, zob. rozdz. II),
zapomina siê o tym, ¿e i rz¹d nie jest idea³em. Co wa¿niejsze, dowiadczenie
uczy, ¿e najczêciej u³omnoci rz¹du s¹ znacznie wiêksze i kosztowniejsze ni¿
wytykane u³omnoci rynku.
Rz¹d jest pewnym sposobem organizacji aktywnoci spo³eczeñstwa, dziêki
któremu osoby (obywatele) mog¹ dokonywaæ wspólnych wyborów i podejmowaæ wspólne dzia³ania. Nie ma pewnoci, ¿e polityka uznawana za dobr¹ przez
wiêkszoæ, faktycznie sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Wrêcz przeciwnie, nie
ma ¿adnych powodów s¹dziæ, ¿e wybrany wiêkszoci¹ g³osów obywateli rz¹d bêdzie stosowa³ politykê stymuluj¹c¹ rozwój gospodarczy.
Warto zwróciæ uwagê na zasadnicze ró¿nice pomiêdzy demokracj¹ a rynkiem. Kiedy demokratycznie wybrany rz¹d nak³ada podatki na obywateli po to,
by sfinansowaæ pewne dzia³ania rz¹du, to mamy do czynienia z ewidentnym
przymusem (demokratyczna mniejszoæ jest przymuszana do p³acenia podatków,
choæ najczêciej sama niewiele potem korzysta z pomocy pañstwa). Prawo nak³adania podatków jest równoznaczne z zabieraniem ka¿demu obywatelowi czêci
jego w³asnoci (na przyk³ad czêci dochodu) bez pytania siê o ich zgodê.
Takiego przymusu nie ma w przypadku rynku. Prywatna firma mo¿e za¿yczyæ sobie wysokiej zap³aty za swój towar czy us³ugê, ale nie mo¿e zmusiæ konsumenta do kupna towaru lub us³ugi. Wrêcz przeciwnie, firma taka musi zapewniæ klientowi to, czego oczekuje on od niej, po to, by skorzysta³ z jej us³ug lub
kupi³ jej produkt. W przypadku us³ugi rz¹dowej lub us³ugi albo towaru dostarczanego przez firmê finansowan¹ czy te¿ subsydiowan¹ przez rz¹d nie mamy
¿adnej gwarancji, ¿e dostajemy us³ugê lub towar wart wiêcej ni¿ koszt, jaki
ponielimy.
Demokracja jest wiêkszociowym systemem politycznym, podczas gdy rynek jest systemem reprezentacji proporcjonalnej. Wemy np. tak podstawow¹
us³ugê, jak edukacja m³odego pokolenia. W systemie pañstwowym wszystkie
szko³y musz¹ zapewniaæ ten sam (wiatopogl¹dowo neutralny) program, podczas
gdy na rynku rodzice o okrelonych pogl¹dach religijnych mog¹ wybraæ dla
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swych dzieci odpowiedni¹ szko³ê i w ten sposób nawet ma³a grupka obywateli
jest w stanie znaleæ zadowalaj¹ce rozwi¹zanie swoich problemów.
Dzia³alnoæ rz¹du kosztuje, i to bardzo du¿o. Najistotniejsze wydaj¹ siê trzy
rodzaje kosztów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rz¹du:
• straty wynikaj¹ce z tego, ¿e zasoby, które by³yby potrzebne do wyprodukowania czego po¿¹danego przez spo³eczeñstwo, zosta³y przeznaczone do produkcji dóbr, których zaspokojenie zosta³o wymuszone przez rz¹d (jest to zatem
koszt alternatywny dzia³añ rz¹du). Najczêciej bardzo trudno oszacowaæ tê
utracon¹ produkcjê, ale zwykle jest to istotna strata, choæ niewidoczna. O tego
typu stratach pisa³ ju¿ w XIX wieku Frédéric Bastiat w cyklu esejów Co jest
widoczne i co jest niewidoczne. Koszt ten ma swe ród³o zarówno w wydatkach
rz¹dowych, wzrocie deficytu, jak i nadmiernej kreacji pieni¹dza przez rz¹d.
Wiele szacunków tych strat wskazuje, ¿e mog¹ one siêgaæ 30-50% nak³adów.
Oceny te oparte s¹ na analizie konkretnych wydatków na podobne cele w sektorze prywatnym i pañstwowym  z obserwacji wynika, ¿e z³otówka wydana
w sektorze pañstwowym przynosi takie same efekty, jak wydanie 50-70 groszy w sektorze prywatnym;
• koszt funkcjonowania administracji (jak siê ocenia straty rz¹du w tej materii
siêgaj¹ 10-20% bud¿etu pañstwa);
• nadmierne obci¹¿enia zwi¹zane ze zniekszta³ceniem ceny przez pobierane podatki i po¿yczki rz¹dowe. Wiele przedsiêwziêæ okazuje siê niezyskownymi,
kiedy uwzglêdni siê w rachunku ekonomicznym koszty oddawanych pañstwu
podatków. W innych przypadkach podatki wymuszaj¹ na ludziach korzystanie
z wolnego czasu lub dzia³anie w sferze pozarynkowej, co w naturalny sposób
obni¿a wielkoæ produktu narodowego. Dodatkowo nale¿y doliczyæ wszelkie
koszty zwi¹zane z unikaniem p³acenia podatków.
Rozwa¿ania zakoñczymy propozycj¹
podsumowania tego, co dotychczas powie- Sztuka ekonomii polega na tym, by
dzielimy, w bardzo skrótowej formie. spogl¹daæ nie tylko na bezpoœrednie, ale
i na odleg³e skutki danego dzia³ania czy
Dziêki takiemu zwiêz³emu ujêciu mo¿emy programu; by œledziæ nie tylko konsekuchwyciæ istotê problematyki, jak¹ zajmuje wencje, jakie dany program ma dla jedsiê ekonomia. W pierwszym rozdziale przed- nej grupy, ale jakie przynosi wszystkim.
Henry Hazlitt
stawilimy propozycjê Hazlitta ujêcia ekonomii w postaci jednej lekcji. Skousen
podj¹³ próbê przedstawienia ekonomii na jednej stronie20. Poni¿ej przedstawiamy tê propozycjê ujêt¹ w postaci 16 postulatów.
1. Dba³oæ o w³asn¹ korzyæ: Pragnienie poprawy warunków ¿ycia zaczyna siê ju¿ w momencie narodzin i nigdy nas nie opuszcza a¿ do grobowej deski
(Adam Smith). Nikt nie wydaje pieniêdzy tak rozs¹dnie i ostro¿nie, jak ka¿dy
z nas w³asne.
20

M. Skousen, Economics in one page, The Freeman, January 1997.
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2. Wzrost gospodarczy: Kluczem do wy¿szego standardu ¿ycia s¹ wzrost
oszczêdnoci, gromadzenie kapita³u, wykszta³cenie i rozwój technologiczny.
3. Handel: W przypadku swobodnej wymiany handlowej, kiedy odpowiednia wiedza jest dostêpna, zarówno kupuj¹cy, jak i sprzedaj¹cy zyskuj¹; dlatego
rozwój handlu pomiêdzy pojedynczymi osobami, grupami ludzi i narodami przyczynia siê do wzrostu dobrobytu ka¿dej ze stron wymiany handlowej.
4. Konkurencja: Przyjmuj¹c za fakt niezaprzeczalny istnienie ograniczonych zasobów oraz nieograniczonych ludzkich pragnieñ, konkurencja obecna jest
we wszystkich spo³eczeñstwach i w ¿aden sposób nie mo¿e byæ zniesiona przez
jakiekolwiek ustawy rz¹dowe.
5. Wspó³praca: Poniewa¿ wiêkszoæ z nas nie jest samowystarczalna oraz
prawie wszystkie surowce naturalne musz¹ byæ przetworzone po to, by by³y u¿yteczne, ludzie  pracownicy, w³aciciele ziemscy, kapitalici i przedsiêbiorcy 
musz¹ pracowaæ wspólnie, aby wyprodukowaæ u¿yteczne dobra i us³ugi.
6. Podzia³ pracy i korzyci komparatywne: Ró¿norodnoæ talentów, zdolnoci, inteligencji, wiedzy i w³asnoci prowadzi do specjalizacji oraz korzyci
komparatywnych na poziomie indywidualnym, firm i narodów.
7. Rozproszenie wiedzy: Informacja o zachowaniu podmiotów na rynku
jest tak rozproszona i powszechna, ¿e w ¿aden sposób nie mo¿e byæ zgromadzona w jednym miejscu przez jakiekolwiek centralne biuro czy urz¹d.
8. Zyski i straty: Zyski i straty s¹ zjawiskiem rynkowym, które wskazuje,
co powinno i co nie powinno byæ produkowane w perspektywie d³ugookresowej.
9. Koszt alternatywny: Przy ograniczonych zasobach i ograniczonym czasie zawsze wystêpuje wymiana co za co (trade-off). Je¿eli zdecydujesz siê na
uczynienie czegokolwiek, to zawsze wi¹¿e siê to z tym, ¿e nie uczynisz czego
innego. Cena zaanga¿owania siê w jak¹ czynnoæ jest równa kosztowi innych
dzia³añ, których nie mo¿na by³o dokonaæ.
10. Teoria cen: Ceny okrelane s¹ na podstawie subiektywnej oceny kupuj¹cych (popyt) i sprzedaj¹cych (poda¿), a nie przez jakiekolwiek obiektywne koszty produkcji. Im wy¿sza cena, tym mniejsza liczba tych, którzy chc¹ kupiæ produkty za tê cenê, i tym wiêksza liczba sprzedaj¹cych, pragn¹cych sprzedaæ produkty za tê cenê.
11. Przyczynowoæ: Ka¿de dzia³anie ma swoje skutki. Dzia³ania podjête
przez indywidualne osoby, firmy i rz¹dy wp³ywaj¹ na dzia³ania innych podmiotów gospodarczych. Oddzia³ywania te mog¹ byæ przewidywalne, choæ dok³adnoæ przewidywania zale¿y od z³o¿onoci dzia³añ.
12. Niepewnoæ: Istnieje zawsze pewien poziom ryzyka i niepewnoci odnosz¹cy siê do przysz³ego rozwoju, poniewa¿ bardzo czêsto ludzie zmieniaj¹ swoje oceny, ucz¹ siê na swoich b³êdach, zmieniaj¹ swoj¹ skalê wartoci.
13. Ekonomika pracy: W d³ugiej perspektywie wiêksze p³ace mog¹ byæ osi¹gniête jedynie przez wzrost produktywnoci, np. poprzez u¿ycie wiêkszego kapita³u na jednego zatrudnionego. Chroniczne bezrobocie jest powodowane przez ustalenie sta³ych stawek prac powy¿ej ceny wyznaczanej przez mechanizmy rynkowe.

Rz¹d i postêp gospodarczy

14. Rz¹d: Kontrola cen, p³ac i op³at mo¿e byæ po¿yteczna dla niektórych
osób lub grup spo³ecznych, ale nie dla spo³ecznoci pojmowanej jako ca³oæ.
Efektem koñcowym regulacji rz¹dowych jest powstawanie niedoborów, czarnego rynku oraz pogorszenie siê jakoci towarów i us³ug. Nie ma obiadu za
darmo.
15. Pieni¹dze: Celowe próby deprecjacji pieni¹dza krajowego, sztucznie niskie stawki procentowe i zaanga¿owanie w politykê ³atwego pieni¹dza prowadzi do inflacji, okresów wzglêdnie szybkiego wzrostu, po którym nastêpuje równie szybka depresja i kryzys gospodarczy. To rynek, a nie pañstwo, powinien
okrelaæ iloæ pieni¹dza i wielkoæ udzielanych kredytów.
16. Finanse publiczne: We wszystkich dzia³aniach dotycz¹cych ¿ycia publicznego, aby utrzymaæ wysoki stopieñ efektywnoci i dobrego zarz¹dzania, zasady rynkowe powinny byæ stosowane tam, gdzie to mo¿liwe. (1) Rz¹d powinien
podejmowaæ siê dzia³añ jedynie w takich sferach, gdzie prywatny przedsiêbiorca nie jest w stanie prowadziæ dzia³alnoci; (2) rz¹d powinien dzia³aæ, korzystaj¹c jedynie ze rodków, którymi dysponuje; (3) powszechnoæ analizy zysków
i strat  krañcowy zysk powinien przekraczaæ krañcowe koszty; (4) zasada odp³atnoci (accountable principle): ci, którzy korzystaj¹ z jakiej us³ugi (lub dobra), powinni za ni¹ p³aciæ.
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Stuletnie fale w rozwoju gospodarczym
Wiele wskazuje na to, ¿e kraje uprzemys³owione wesz³y w kolejn¹ fazê rozwoju
spo³eczno-gospodarczego, w której bêd¹ dominowaæ przekonania liberalne. Ideê
d³ugich, bo ok. 100-letnich fal rozwoju w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym przedstawilimy 15 lat temu (Kwanicka, Kwanicki 1986); potem kilkakrotnie wracalimy do tego problemu (np. Kwanicki, Kwanicka 1989; Kwanicki 1989, 1994,
1998, 1998a). Analiza cyklicznoci zmian procesów gospodarczych ma swoj¹ d³ug¹ historiê i bogat¹ literaturê. Prawdopodobnie pierwszym, który systematycznie
bada³ cyklicznoæ procesów gospodarczych, by³ Clément Juglar. Ju¿ w po³owie
XIX wieku próbowa³ on wykazaæ istnienie 8-10-letnich cykli. Na pocz¹tku XX
wieku J. Kitchin poszukiwa³ krótkich, bo ok. 3-letnich cykli gospodarczych, natomiast Rosjanin Nikolay D. Kondratiew wskazywa³ na istnienie d³ugich fal
w rozwoju gospodarczym. Ich d³ugoæ szacuje siê na 50-60 lat i w literaturze znane s¹ pod nazw¹ cykli Kondratiewa. W latach trzydziestych Simon Kuznetz wykaza³ te¿ istnienie cykli inwestycyjnych o d³ugoci 15-25 lat21. Joseph A. Schumpeter (1939) nazwa³ te trzy cykle cyklami Kondratiewa, Juglara i Kitchina (nie
wspomina³ jednak o cyklach inwestycyjnych Kuznetza) i uwa¿a³, ¿e istnieje pewna zale¿noæ pomiêdzy nimi, mianowicie w cyklu Kondratiewa mieci siê szeæ
cykli Juglara, a w cyklu Juglara mieszcz¹ siê trzy cykle Kitchina.
Organizacja wiedzy cz³owieka jest uporz¹dkowana, podobnie jak informacja
genetyczna w genomie osobnika biologicznego. Analogiem genów biologicznych
w rozwoju kulturowym s¹ wzorce  postrzegania, postêpowania, rozumienia itp.,
okrelaj¹ce sposób zachowania siê cz³owieka w pewnych sytuacjach ¿yciowych.
We wczeniejszych pracach zaproponowa³em wyró¿nienie szeciu hierarchicznie
uporz¹dkowanych poziomów (albo, u¿ywaj¹c jêzyka biologów, taksonów) wie21

C. Juglar, Des crises commerciales en leur retour périodique en France, en Angleterre et
aux États-Unis, Libraire Gillaumin et Cie, Paris 1862.
N.D. Kondratiev, The long waves in economic life, Review of Economic Statistics, 17, 1935
(rosyjski orygina³ w 1925), s. 105-115.
J. Kitchin, Cycles and trends in economic factor, Review of Economic Statistics, 5, 1923,
s. 10-16.
S. Kuznetz, Secular Movements in Production and Prices, Boston: Houghton Miffin, 1930.
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dzy cz³owieka, mianowicie: 1) wzorce warunkowane genetycznie, 2) wizerunek
wiata, 3) wizerunek spo³eczeñstwa, 4) wizerunek sposobów gospodarowania,
5) epistechne i 6) paradygmat.
Te szeæ taksonów sk³ada siê na tzw. archetyp; paradygmat (podobnie jak gatunek w biologii) jest najni¿szym jego poziomem. Wszelkie dzia³ania poni¿ej
tego taksonu zaliczamy do zmian kosmetycznych, okrelanych przez Kuhna
(1962/1968) jako nauka normalna, przez Freemana i in. (1982) oraz Menscha
i Schoppa (1977) jako racjonalizacje, Nelsona i Wintera (1982)  trajektorie naturalne oraz przez Dosiego (1983) jako trajektorie technologiczne.
Ze wzglêdu na rzadkoæ wystêpowania pozytywnych zmian na poziomie archetypu, du¿¹ ich wagê w kszta³towaniu rozwoju spo³eczno-gospodarczego oraz
stosunkowo du¿¹ szybkoæ ich rozprzestrzeniania, zmiany na poziomie populacji w obszarze archetypu maj¹ charakter skokowy. W naszym rozumieniu d³ugookresowy rozwój systemów ewolucyjnych ma charakter zmian cyklicznych
z dwiema fazami w ka¿dym cyklu  faz¹ wzglêdnej równowagi i faz¹ substytucji. Przejcie z jednej do drugiej fazy wzglêdnej równowagi, nazywane faz¹ substytucji, jest zwi¹zane z pojawieniem siê lepszej kombinacji wzorców na poziomie archetypu. W fazie wzglêdnej równowagi system trwa w stanie oczekiwania
na pojawienie siê kolejnego ulepszonego archetypu i dopasowuje siê do rodowiska poprzez zmiany w obszarze kosmetycznym. Zakoñczenie fazy substytucji
zapocz¹tkowuje now¹ fazê wzglêdnej równowagi. Ta nowa, zaakceptowana postaæ archetypu zawiera jedynie ideê przewodni¹ przysz³ego rozwoju  idea ta
ulepszana jest w przysz³oci najczêciej na poziomie kosmetycznym.
Tabela 1. Fale rozwoju; cywilizacja zachodnioeuropejska
Takson
Wizerunek wiata/kultura
Wizerunek spo³eczeñstwa/ustrój polityczny
Wizerunek sposobów gospodarowania/system ekonomiczny
Epistechne/system epistemologiczny
Paradygmat (naukowy i technologiczny)

Faza substytucji
100-300
50-100
30-60
10-30
5-10

Faza wzglêdnej
równowagi
400-1000
200-300
100-150
40-120
30-60

W tab. 1 podano szacunkowe wartoci czasu trwania fazy substytucji (tzn.
okresu najszybszego rozprzestrzeniania siê nowej postaci taksonu) i fazy wzglêdnej równowagi dla poszczególnych taksonów. Wartoci te s¹ subiektywn¹ ocen¹
dokonan¹ na podstawie analizy rozwoju historycznego zmian obserwowanych
w Europie i Ameryce Pó³nocnej. S¹ one jedynie sugesti¹ prawdopodobnej dynamiki zmian. Ostatnie cztery zmiany wizerunku wiata w kulturze europejskiej dokona³y siê miêdzy VI a IV w. p.n.e. w Grecji, miêdzy II a IV w. n.e. w Rzymie,
w wiekach XVI i XVII w Europie Zachodniej oraz w koñcu XIX i pierwszej po³owie wieku XX w Europie Zachodniej i Ameryce Pó³nocnej.
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Szczególnie interesuj¹cy, je¿eli chodzi o rozwój cywilizacji cz³owieka, jest
okres od VII do IV w. p.n.e. Mo¿na go porównaæ z okresami wielkich radiacji
w biologii. Okres ten zaznaczy³ siê dzia³alnoci¹ filozofów w Grecji, proroka Izajasza, doprowadzaj¹cego do koñca dzie³o proroków ¿ydowskich, Gautamy Buddy w Indiach, Konfucjusza i Lao-Cy w Chinach, Zaratustry w Persji, króla Numy Pompiliusza w Rzymie. W pe³ni uzasadniony jest pogl¹d, ¿e w okresie tym
zapocz¹tkowano podstawowe linie ewolucyjne w kulturze cz³owieka.
Poni¿ej przedstawimy krótki opis kategorii wzorców odnosz¹cych siê do wizerunku sposobów gospodarowania i scharakteryzujemy zmiany, jakie dokona³y
siê w obrêbie tego taksonu w ostatnich 300 latach, k³ad¹c szczególny nacisk na
udokumentowanie istnienia postulowanych stuletnich fal rozwoju gospodarczego.

Wizerunek sposobów gospodarowania
Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e wzorce sposobów gospodarowania odnosz¹ siê do
zaspokojenia potrzeb materialnych cz³owieka. Podstawowe kategorie tych wzorców to:
• kategoria potrzeb  wzorce dotycz¹ uwiadomionych potrzeb materialnych,
mo¿liwych do zaspokojenia na danym etapie rozwoju spo³eczno-gospodarczego;
• kategoria organizacji (produkcji i zarz¹dzania)  wzorce dotycz¹ kryteriów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, struktury podmiotów gospodarczych
i form wytwarzania dóbr materialnych, sposobów rozdzia³u (dystrybucji) dóbr
materialnych i us³ug;
• kategorie relacji spo³eczno-politycznych  wzorce okrelaj¹ rolê w³adzy politycznej w dzia³alnoci gospodarczej (si³y powi¹zania lub rozdzielenia w³adzy
politycznej i w³adzy gospodarczej), rolê i znaczenie organizacji zawodowych
w procesie gospodarowania.
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Wyidealizowane spojrzenie na ewolucjê stosunków spo³ecznych i po³¹czon¹
z tym ewolucjê wiedzy ekonomicznej przedstawiono na rys. 9. Jest to jakociowy wykres obrazuj¹cy zmiany stosunku spo³eczeñstw do dwóch podstawowych
i przeciwstawnych pogl¹dów na organizacjê gospodarki, mianowicie etatyzmu
i liberalizmu. Oczywicie proces rozwoju spo³eczno-gospodarczego nie jest nigdy g³adki, nie przebiega bez perturbacji. Z regu³y rozwój ten jest pe³en meandrów
i wielokrotnie w okresie dominowania jakiego trendu daje siê wskazaæ okresy,
w których nastêpuje chwilowe odejcie od tego¿ trendu.

Merkantylizm
Merkantylizm poprzedza³ rewolucjê przemys³ow¹, dominowa³ jako wizerunek stosunków gospodarczych w wiekach XVII i XVIII. Interwencjonizm pañstwowy by³
istotnym elementem doktryny merkantylistycznej. Rz¹dy swoj¹ polityk¹ wp³ywa³y
na rozwój przemys³u, kierowa³y produkcj¹, kontrolowa³y kampanie handlowe, regulowa³y bardzo starannie stawki celne i ustala³y wielkoci kontyngentów na przywóz
i wywóz towarów za granicê, w wyniku prowadzenia odpowiedniej polityki kolonizacyjnej znajdowa³y ród³a surowców naturalnych i otwiera³y nowe rynki zbytu.
Merkantylici wierzyli, ¿e wielkoæ eksportu jest miar¹ potêgi gospodarczej, a sukces gospodarczy mo¿e byæ mierzony wielkoci¹ z³ota, srebra i innych cennych metali, jaka wp³ywa do danego kraju. Z³oto i srebro mog³o byæ u¿ywane na zakupy dostaw dla wojska, co stawa³o siê pretekstem do popierania nap³ywu z³ota z zagranicy.
Jean Baptiste Colbert (1619-1683) jest chyba najbardziej znanym merkantylist¹ we Francji za czasów Ludwika XIV. Kierowa³ on niemal¿e ca³¹ gospodark¹ francusk¹ od 1661 do 1683 roku. Do naczelnych elementów sterowania rozwojem gospodarczym nale¿a³y: rz¹dowe subsydiowanie gospodarki, szczegó³owe kontrolowanie przemys³u i kontrolowanie przez gildie przemys³owe produkcji, tworzenie
kampanii handlowych ze Wschodem (zw³aszcza z Indiami), kontrolowanie taryf celnych, efektywne administrowanie zbieraniem podatków. Colbert przyczyni³ siê te¿
do wzrostu regulacji prawnych (Kodeks cywilny z 1667 i Kodeks karny z 1670 r.).
Wielka Brytania te¿ przesz³a przez okres merkantylizmu. Wydanie ustaw morskich (Navigation Acts) w latach 1651 i 1660 oraz ustawy handlowej (The Staple
Act) w 1663 by³y chyba najbardziej widocznym wp³ywem tej doktryny na ¿ycie gospodarcze. Prawa morskie wymierzone by³y przede wszystkim w potêgê Holandii
i mia³y na celu wzmocnienie pozycji Wielkiej Brytanii w handlu miêdzynarodowym. (Zgodnie z pogl¹dem merkantylistów wolumen handlu jest ograniczony
i rozwój handlu jednego kraju powoduje zmniejszenie wielkoci handlu kraju drugiego.) Akt z 1651 roku wymaga³ m.in., by wszystkie produkty z Ameryki, Azji
i Afryki by³y przywo¿one przez statki angielskie, ponadto produkty europejskie
mog³y byæ przywo¿one tylko przez statki angielskie lub statki kraju, z którego produkt pochodzi. Natomiast akt z 1660 roku zakazywa³ handlu z Angli¹ i jej koloniami wszystkim statkom zagranicznym i wymusza³, by na statkach angielskich, na
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których dowodzi³ angielski kapitan, udzia³ Anglików w sk³adzie za³ogi wynosi³ co
najmniej 75%. Ustawa ta wymienia³a te¿ specyficzne produkty, jak np. cukier, tytoñ, barwniki, które mog³y byæ eksportowane z danej kolonii do Anglii lub do innej kolonii brytyjskiej. Ustawy morskie ostatecznie zosta³y zniesione dopiero
w 1849 roku, kiedy zainicjowano w Wielkiej Brytanii politykê wolnego handlu.
Staple Act z 1663 r. zakazywa³ bezporedniego przewozu dóbr europejskich
do kolonii brytyjskich  przewóz móg³ byæ dokonany jedynie przez porty Anglii
i Walii. Dodatkowe ustawy z lat 1673 i 1696 uszczegó³awia³y tê ustawê i w pewien sposób ³ata³y jej nieszczelnoci.

Kapitalizm klasyczny
Klasyczny wizerunek sposobów gospodarowania zosta³ zapocz¹tkowany w drugiej po³owie XVIII wieku i dominowa³ w wieku XIX. Korzeni tego wizerunku
nale¿y szukaæ w pracach wielkich Szkotów (Humea, Fergusona i Smitha) oraz
innych mylicieli liberalnych prze³omu XVIII i XIX stulecia (np. Benthama,
Milla).
Warto jednak w tym miejscu choæby krótko wspomnieæ o irlandzkim kupcu,
bankierze i spekulancie Richardzie Cantillonie (ok. 1680-1734), który na kilka
dziesiêcioleci przed opublikowaniem Bogactwa narodów Smitha napisa³ pierwszy traktat o ekonomii. W latach 1730-1734 powsta³ Essai sur la Nature du Commerce en Général, który prawdopodobnie sam Cantillon przet³umaczy³ z wczeniejszej wersji angielskojêzycznej (pierwopis ten niestety nigdy nie zosta³ odnaleziony). Cenzura, bardzo ostra w tamtych czasach, nie dopuci³a jej do druku,
jednak¿e ksi¹¿ka rozpowszechniana by³a bardzo szeroko w postaci manuskryptu. Ostatecznie praca ta zosta³a opublikowana we Francji ponad dwie dekady
póniej, w 1755 roku. Cantillon wyró¿ni³ po raz pierwszy ekonomiê jako samodzieln¹ dyscyplinê, równie¿ po raz pierwszy u¿y³ s³owa przedsiêbiorca i przedstawi³ systematyczn¹ analizê roli indywidualnego przedsiêbiorcy w procesie gospodarczym, co jest istotnym jego wk³adem w rozwój analizy ekonomicznej.
Cantillon zaproponowa³ bardzo nowoczesn¹ analizê ustalania siê cen na rynku,
wykazuj¹c szczegó³owo, jak poda¿ wspó³gra z istniej¹cymi zapasami produktów
w kszta³towaniu siê cen. Interesowa³ siê rzeczywistym procesem formowania siê
cen, a nie jakimi z³udnymi, d³ugookresowymi normalnymi cenami.
Cantillon, choæ urodzony na Wyspach Brytyjskich, mieszka³ i pisa³ tak¿e
w Pary¿u. W tamtym okresie po drugiej stronie kana³u panowa³ podobny ferment
mylowy, jak na Wyspach Brytyjskich. Francuscy fizjokraci byli pierwszymi
w historii myli ekonomicznej, którzy podkrelali znaczenie i rozwijali koncepcjê leseferyzmu. Pojêcie laissez-faire powsta³o w krêgu kupców francuskich
sprzeciwiaj¹cych siê polityce interwencjonistycznej rz¹du (Le Gendre, Belesbat
i Boisguilbert), podczas bardzo aktywnej agitacji kupców na rzecz wolnego handlu i wolnej przedsiêbiorczoci w latach 80. XVII wieku. Wys³annik króla Lu-
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dwika XIV w Rouen w swoim raporcie przedstawi³ opiniê dwóch wa¿nych kupców z tego miasta; 5 padziernika 1685 roku René de Marillac napisa³ do swego
ministra (contrôleur-général), ¿e dwóch kupców zadeklarowa³o, i¿:
Najwiêksz¹ tajemnic¹ jest pozostawiæ handel ca³kowicie wolnym; ludzie s¹ dostatecznie zachêcani przez dba³oæ o swoje w³asne interesy. [...] Nigdy produkcja, a tak¿e handel, nie znajdowa³y siê
w bardziej op³akanym stanie jak wtedy, kiedy przychodzi³o nam do g³owy, by powiêkszaæ je poprzez dzia³ania w³adzy. (za Rothbard 1995, t. 1, s. 261)

Jeden z owych kupców-bankierów, Thomas Le Gendre (1638-1706), przypuszczalnie po raz pierwszy uku³ s³awne okrelenie laissez-faire. Wielki osiemnastowieczny leseferysta i polityk Anne Robert Jacques Turgot napisa³, ¿e Le Gendre mia³ powiedzieæ do Jean-Baptistea Colberta: Laissez-nous faire (zostaw nas
w spokoju). Turgot, baron de LAulne (1727-81), napisa³ w 1766 roku stosunkowo krótk¹, bo licz¹c¹ 53 strony pracê Uwagi na temat kszta³towania siê i rozdzia³u bogactwa. Wydaje siê jednak, ¿e jego pogl¹dy leseferystyczne krystalizowa³y
siê trochê wczeniej. Przedstawi³ je ju¿ w opublikowanej w 1759 roku Elegii do
Gournaya. Turgot wskazywa³, ¿e niezliczona liczba szczegó³owych regulacji prawnych dotycz¹cych handlu i produkcji jest systemem przymusowej kartelizacji
gospodarki i specjalnym systemem przywilejów przyznawanych przez pañstwo.
To w³anie rz¹d wydaje niezliczone akty prawne, dyktowane duchem monopolu, których jedynym celem jest zniechêcenie przemys³owców, koncentracja handlu w rêkach kilku ludzi, mno¿enie formalizmów i op³at, wymuszanie i przed³u¿anie kszta³cenia zawodowego nawet do 10 lat (co niekiedy mo¿e byæ uczynione w ci¹gu kilku dni), wykluczanie tych, którzy nie s¹ synami ludzi rz¹dz¹cych,
lub tych urodzonych poza pewnymi klasami, oraz zabranianie zatrudniania kobiet
przy produkcji odzie¿y22.
Kiedy w 1774 roku Turgot zosta³ ministrem (contrôleur-général), jego pierwszym aktem by³o zadekretowanie wolnoci importu i eksportu zbo¿a. Preambu³a
do tego aktu jest swego rodzaju podsumowaniem leseferystycznej polityki fizjokratów i Turgota w szczególnoci; nowa polityka handlu jest ustanowiona po to,
by stymulowaæ i poszerzaæ wykorzystanie ziemi, której produkcja jest rzeczywistym i najbardziej pewnym bogactwem pañstwa; by podtrzymaæ obfitoæ poprzez rozbudowê spichlerzy i import zbo¿a z zagranicy; by zapobiec spadkowi
cen zbo¿a do poziomu czyni¹cego ca³¹ produkcjê nieop³acaln¹; by zlikwidowaæ
monopole poprzez zlikwidowanie wszystkich prywatnych licencji i przywilejów
i przez sprzyjanie wolnej i pe³nej konkurencji, tak by mo¿liwa by³a wymiana
nadwy¿ek produkcji na towary potrzebne, co jest zgodne z porz¹dkiem ustalonym
przez wiêt¹ Opatrznoæ23.
Bogaci kupcy i wp³ywowa bur¿uazja sprzeciwi³a siê próbom zreformowania
gospodarki. Na bezporedni protest Marii Antoniny oraz innych wp³ywowych
22

Cytaty z Turgota za Rothbard, 1995, t. 1, s. 387-388.
M.N. Rothbard, 1995, t. 1, s. 367, cytowane przez H. Higgs, 1952, The Physiocrats, 1897,
New York: The Langland Press, s. 62.
23
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osób trac¹cych przywileje w wyniku wprowadzania aktów prawnych przez Turgota, Ludwik XVI zdymisjonowa³ go przed up³ywem drugiego roku jego ministrowania. Turgot ustanowi³ wolny handel zbo¿em, obali³ przywileje korporacji
handlowych i gildii. Zaniecha³ bardzo uci¹¿liwego corvée, dwunasto- do piêtnastodniowej obowi¹zkowej i bezp³atnej pracy wieniaków w ci¹gu roku na utrzymanie dróg, mostów i kana³ów. Na to miejsce wprowadzi³ podatek od w³acicieli ziemskich. Ograniczy³ drastycznie wydatki rz¹dowe. Usprawni³ system kredytów rz¹dowych na tyle, ¿e by³ w stanie po¿yczaæ od Holendrów z 4-procentow¹
stop¹ zamiast poprzednio od 7- do 12-procentowej stopy, jak¹ narzucili Francji
Holendrzy.
Tak jak Locke jest uznawany za twórcê podstaw liberalizmu politycznego,
tak ¿yj¹cy prawie sto lat póniej Smith (1723-1790) uznawany jest za twórcê ekonomii liberalnej. Idee liberalne Smitha najpe³niej zosta³y zawarte w dwóch jego
traktatach: The Theory of Moral Sentiments (wydanym w 1759 roku, polskie wydanie w 1989) oraz w An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (wydanym w 1776 roku, polskie wydanie 1954). W Moral Sentiments
przedstawi³ swoje obserwacje o naturze poszukuj¹cego cz³owieka, który prowadzony przez niewidzialn¹ rêkê, bez uwiadamiania sobie, dzia³aj¹c jedynie w celu w³asnych korzyci, przyczynia siê do poprawy sytuacji ca³ego spo³eczeñstwa.
Obserwacje te zosta³y póniej rozwiniête w Bogactwie narodów, gdzie Smith
próbuje daæ odpowied na dwa podstawowe pytania. Pierwsze dotyczy tego,
w jaki sposób powstaj¹ instytucje gwarantuj¹ce porz¹dek spo³eczny w systemie
pe³nej wolnoci, dzia³aj¹cym oczywicie w ramach ograniczeñ samej natury cz³owieka i wyp³ywaj¹cych z jego rozwoju biologicznego. Drugie dotyczy kwestii
naturalnego ustalania cen poszczególnych dóbr i us³ug oraz wyjanienia praw
podzia³u ca³ego bogactwa spo³ecznego pomiêdzy trzy grupy spo³eczne  pracowników, w³acicieli ziemskich i producentów.
Wielka Brytania wesz³a w wiek XIX z du¿ymi podatkami, ale w koñcu tego
wieku by³a pañstwem o stosunkowo niskich podatkach. W 1815 roku by³a antytez¹ wolnej gospodarki. Lista uregulowañ prawnych Rz¹du Jego Królewskiej
Moci zawiera³a akty odnosz¹ce siê do p³ac i warunków pracy, ochronê celn¹ rolnictwa i przemys³u, zakaz eksportu maszyn i urz¹dzeñ oraz zakaz emigracji zdolnych artystów, a tak¿e embargo na eksport cennych metali. Nadal obowi¹zywa³
Navigation Act reguluj¹cy handel kolonialny i przewozy morskie, niezliczona
liczba przepisów wprowadza³a ograniczenia odnosz¹ce siê do tworzenia spó³ek,
obowi¹zywa³y uregulowania dotycz¹ce utrzymywania monopoli kampanii
królewskich oraz tysi¹ce podatków odnosz¹cych siê do du¿ej liczby obszarów
dzia³alnoci w sferze gospodarczej. W momencie zakoñczenia wojny w 1815 roku w Wielkiej Brytanii istnia³o ponad 1000 taryf celnych, zakazany by³ import
jedwabiu, bawe³ny, we³ny, tytoniu, towarów ze z³ota i srebra. Wiêkszoæ towarów przemys³owych ob³o¿ona by³a 50-procentowym podatkiem. Surowce przemys³owe, jak skóra, drewno, we³na i jedwab, by³y te¿ ob³o¿one du¿ymi op³atami importowymi. Wiele dóbr konsumpcyjnych, jak herbata, cukier, bekon, mas³o
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i sery, by³y tak bardzo opodatkowane, ¿e tylko bogaci ludzie mogli pozwoliæ sobie na ich spo¿ywanie.
Po wojnach napoleoñskich parlament brytyjski zniós³ ustanowiony w 1798
roku podatek od dochodów osobistych i zacz¹³ stopniowe upraszczanie oraz ograniczanie podatków i akcyz. Reforma zosta³a ukoñczona w 1865 roku. By³a ona
dzie³em trzech ludzi: Williama Huskissona w latach 20., Sir Roberta Peela w latach 40. i Williama E. Gladstonea w latach 50. i 60. XIX wieku. Kiedy Gladstone koñczy³ swój ostatni bud¿et jako Chancellor of the Exchequer w 1866 r.
Wielka Brytania by³a krajem wolnego handlu (³¹cznie z handlem zbo¿em) z podatkiem dochodowym poni¿ej 2%, w którym panowa³o przekonanie, ¿e niskie
podatki czêsto powoduj¹ wiêksze wp³ywy ani¿eli podatki wysokie. Dowiadczenie Brytyjczyków z 50 lat reform wyranie pokazuje, ¿e niskie stopy podatkowe
i niewielkie op³aty celne czêsto przyczyniaj¹ siê do wiêkszych dochodów ani¿eli te, które uzyskuje siê po wprowadzeniu du¿ych stóp podatkowych i celnych
(Kwanicki 1998a).
Patrz¹c na historiê rozwoju spo³eczeñstw przemys³owych w ostatnich 300 latach, uznaæ nale¿y, ¿e najwiêkszy wp³yw idei liberalnych na ¿ycie spo³eczne i gospodarcze wystêpowa³ w koñcu XVIII i w pierwszej po³owie XIX wieku. Nie
oznacza to, ¿e odbywa³o siê to w spokojnej atmosferze. Niekiedy wysi³ki zmierzaj¹ce do wprowadzenia zasad liberalnych musia³y byæ d³ugotrwa³e. Przyk³adem
mog¹ byæ wysi³ki tzw. szko³y manchesterskiej, zw³aszcza Richarda Cobdena
i Johna Brighta, za³o¿ycieli Ligi Antyzbo¿owej (anti-Corn Law League) w 1838
roku, sprzeciwiaj¹cej siê Ustawie Zbo¿owej (Corn Act) z 1815 roku, która zakazywa³a m.in. importu pszenicy po cenie poni¿ej 80 s. Ostateczna walka o ograniczony rz¹d zakoñczy³a siê dopiero w 1846 roku wraz z uchyleniem Ustawy
Zbo¿owej przez ówczesnego premiera Roberta Peela. Jej zniesienie umo¿liwi³o
praktycznie swobodny handel a¿ do pocz¹tków I wojny wiatowej.
Choæ idee liberalne najpe³niej by³y rozwijane w Wielkiej Brytanii, to istotny
wk³ad do ich rozwoju zosta³ wniesiony równie¿ w Europie kontynentalnej. Przyk³adowo we Francji w pierwszej po³owie XIX wieku idee liberalne rozwijali Bastiat, Guizot, Say, a zw³aszcza Beniamin Constant (1767-1830). Constant by³ chyba najwybitniejszym teoretykiem wolnoci wród libera³ów we Francji. W licznych polemikach wyra¿a³ sprzeciw wobec demokratycznej koncepcji rozwoju
spo³ecznego Jana Jakuba Rousseau. Constant uzna³ niezale¿noæ indywidualn¹ za
najwa¿niejsz¹ potrzebê cz³owieka wspó³czesnego. Dlatego te¿ nie wolno nigdy ¿¹daæ powiêcenia tej niezale¿noci dla ustanowienia wolnoci politycznej.
Za najwybitniejszego przedstawiciela radykalizuj¹cego ruchu liberalnego we
Francji w po³owie XIX wieku nale¿y uznaæ Gustavea de Molinari (1819-1912).
W swoim artykule Produkcja bezpieczeñstwa24 zaproponowa³, aby zaspokojenie
24

De la production de la sécurité, Journal des Economistes (Feb. 1849), s. 277-290, t³um.
ang.: The Production of Security, New York: Center for Libertarian Studies, Occasional Paper
Series 2, May 1977.
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jednej z podstawowych potrzeb cz³owieka, jak¹ jest poczucie bezpieczeñstwa,
by³o traktowane jak zaspokojenie ka¿dej materialnej potrzeby cz³owieka.
Warunki spo³eczno-gospodarcze, jakie panowa³y w koñcu XVIII i w pierwszej po³owie XIX wieku w Ameryce Pó³nocnej, sprzyja³y rozwojowi ideologii
i praktyki liberalizmu. Idee te zosta³y przeniesione w XVII wieku na kontynent
amerykañski przez zwolenników teorii Johna Lockea. Stany Zjednoczone sta³y
siê drugim centrum nowoczesnego liberalizmu. Wiele hase³ i idei liberalnych zosta³o upowszechnionych nie wprost przez Anglików, ale w³anie za porednictwem mylicieli i praktyków dzia³aj¹cych w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy
wspomnieæ drogê idei praw cz³owieka i obywatela, która z Jeffersonowskiej Deklaracji niepodleg³oci (1776) znalaz³a wyraz we francuskiej Deklaracji praw
cz³owieka i obywatela z 1789 roku. Do krzewienia i popularyzacji idei leseferyzmu i demokracji w Stanach Zjednoczonych w³¹czyli siê równie¿ pisarze i dziennikarze. Powsta³y w 1837 r. Democratic Review zosta³ opatrzony na ok³adce has³em: najlepszym rz¹dem jest ten, który rz¹dzi najmniej25. Pismo to, bêd¹ce jednym z wielu tego typu czasopism wydawanych w tamtym czasie, uzna³o demokracjê i liberaln¹ zasadê nieingerencji pañstwa w dzia³alnoæ indywidualn¹
obywateli za ¿yciow¹ zasadê amerykañskiej literatury. Zasady te bliskie by³y
wiêkszoci pisarzy amerykañskich  doæ wspomnieæ takich, jak James Fenimore
Cooper, Walt Whitman czy Henry Dawid Thoreau.
Popularyzacja ustroju spo³ecznego i politycznego Stanów Zjednoczonych
w Europie w pierwszych dekadach XIX wieku dokona³a siê dziêki dzie³om Charlesa Alexisa de Tocquevillea (1805-1859). W 1835 roku ukaza³ siê pierwszy tom
De la démocratie en Amérique jego pracy, bêd¹cy bezporednim efektem jedenastomiesiêcznego pobytu Tocquevillea w Ameryce w latach 1831-1832, a w 1840 r.
ukaza³ siê tom drugi O demokracji w Ameryce. Ju¿ pierwszy tom przyniós³ Tocquevilleowi s³awê wybitnego myliciela, czêsto porównywanego z Monteskiuszem.
Udzia³ wydatków pañstwa w okresie transformacji gospodarki Wielkiej Brytanii w okresie 1815-1885 wyranie mala³ (rys. 10). Nie oznacza³o to jednak, ¿e
ca³kowite wydatki pañstwa mala³y w wartoci nominalnej. W istocie zmala³y one
w pocz¹tkowym okresie, potem ustabilizowa³y siê na poziomie 50 mln funtów,
by wzrosn¹æ do 93,4 mln funtów w 1891 roku i a¿ do 193 mln w roku 1901 (co
wi¹za³o siê ju¿ ze wzrostem udzia³u tych wydatków w PKB; rys. 10). Du¿ym
osi¹gniêciem transformacji gospodarczej w dziewiêtnastym wieku w Wielkiej
Brytanii by³o ograniczenie wydatków pañstwa w latach 1815-1890 (z ok. 25% na
pocz¹tku wieku do ok. 7% w koñcu wieku). Sta³y spadek udzia³u wydatków publicznych w PKB w okresie 1815-1885 wi¹za³ siê przede wszystkim z szybkim
rozwojem gospodarczym i du¿ym wzrostem dochodu narodowego Wielkiej Brytanii (co w du¿ym stopniu dokona³o siê dziêki obni¿eniu podatków i ce³). Jest
warte podkrelenia, ¿e w pocz¹tkowym okresie reform rz¹dy Wielkiej Brytanii
musia³y borykaæ siê z konieczn¹ obs³ug¹ du¿ego zad³u¿enia pañstwa. D³ug pu25

Zob. np. A.A. Ekirich Jr., The American Democratic Tradition, New York 1963, s. 109.
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nej pañstwa i znów zwiêkszano wielkoæ wydatków pañ- Rys. 10. Udzia³ wydatków pañstwa w dochodzie narostwa, tak ¿e w ostatnim dzie- dowym w Wielkiej Brytanii w XIX wieku
siêcioleciu ubieg³ego wieku
wydatki te wzros³y ponad dwukrotnie. Wydaje siê, ¿e w podobnej sytuacji koniecznoci sp³acania zad³u¿enia (i zwi¹zanej z tym zmiany polityki fiskalnej pañstwa) staje obecnie lub stanie w nied³ugim czasie wiele uprzemys³owionych
pañstw zachodnich. Zad³u¿enie wielu z nich wynosi od 40 do 70% PKB (w 1990
roku zad³u¿enie w USA wynosi³o 56,9%, w Niemczech  41,2%, we Francji 
48,5%, w Wielkiej Brytanii  35,8%). Wyj¹tkowo du¿e zad³u¿enie pañstwa jest
w Belgii (130,2%) i we W³oszech (101,1%).
Jedn¹ z podstawowych lekcji, jakiej mo¿emy wyuczyæ siê od polityków dziewiêtnastowiecznej Brytanii, jest to, ¿e zmniejszeniu stóp podatkowych czy stóp
celnych nie musi towarzyszyæ zmniejszenie dochodów pañstwa, natomiast
w istotny sposób sprzyja to zwiêkszaniu produkcji i ogólnego wzrostu dobrobytu spo³eczeñstwa. Na rys. 11 przedstawiono wielkoæ importu i wielkoæ dochodów pañstwa z op³at celnych w drugiej po³owie XIX wieku (tj. po reformie Peela w latach czterdziestych). Wolumen importu wzrós³ w ci¹gu 50 lat ponad piêciokrotnie, a dokona³o siê to dziêki radykalnemu zmniejszeniu op³at celnych.
Wzrost importu by³ prawie proporcjonalny do zmniejszania siê taryf celnych, co
umo¿liwi³o utrzymanie dochodów na niemal¿e niezmienionym poziomie (ok. 23
mln funtów) przez drugie pó³wiecze XIX wieku.
Podatek od dochodów osobistych jest pomys³em stosunkowo nowym.
W Wielkiej Brytanii zosta³ wprowadzony pod koniec XVII wieku i przez ca³y
wiek XIX by³ utrzymywany na poziomie kilku procent (rys. 12). W XIX wieku
podatek dochodowy tylko raz osi¹gn¹³ poziom 10% (w okresie wojen napoleoñ-
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Politycy z Wielkiej Brytanii przyjêli, ¿e jakikol- Rys. 11. Wartoæ importu i dochodów z op³at celnych
wiek wzrost podatków czy w Wielkiej Brytanii w XIX wieku
taryf celnych jest tylko
przejciowy i nale¿y go jak najszybciej likwidowaæ. Trudniej by³o zmniejszaæ ju¿
raz podniesione taryfy celne, ³atwiej natomiast by³o to uczyniæ z podatkiem dochodowym. Niskie taryfy celne znacznie bardziej sprzyja³y rozwojowi gospodarczemu
ani¿eli niskie podatki bezporednie, dlatego te¿ w okresach przejciowych kolejni
kanclerze skarbu próbowali podnosiæ podatki dochodowe i zmniejszaæ c³a importowe. Polityka utrzymywania niskich podatków od dochodów osobistych skoñczy³a siê wraz z rozpoczêciem I wojny wiatowej. Pocz¹tkowo podatki te wzros³y do
wojny z Francj¹
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poziomu 25-30% w okresie miêdzywojennym, by wyranie zwiêkszyæ siê w czasie II wojny wiatowej i od tego czasu utrzymywa³y siê na poziomie powy¿ej 40%.
Od 1890 r. wzrost wydatków na cele socjalne powodowa³ wzrost podatków. I wojna wiatowa wymusi³a podatki powy¿ej 5 s od funta dochodów (tzn. powy¿ej
25%). Wbrew wczeniejszym obietnicom po wojnie rz¹d nie obni¿y³ podatków do
poziomu sprzed wojny (1 s); zamiast tego ustalono go na poziomie 20% (tj. 4 s).
W okresie wielkiej depresji i II wojny wiatowej podniesiono podatek do 10 s
(50%), który tylko w niewielkim stopniu zosta³ zmniejszony po wojnie. Podobny
trend wystêpowa³ we wszystkich krajach uprzemys³owionych.
S.G. Checkland (s. 103) omawiaj¹c rozwój gospodarczy dziewiêtnastowiecznej Wielkiej Brytanii napisa³, ¿e [...] okres od 1815 do 1885 roku by³ dla Wielkiej Brytanii szczególnym okresem, w którym gospodarcza przedsiêbiorczoæ
znalaz³a doskona³¹ sposobnoæ do rozwoju i czyni¹c to, doprowadza³a do przekszta³cenia ca³ego starego porz¹dku spo³ecznego. Czy podobn¹ opiniê bêd¹ mogli wypowiedzieæ przyszli historycy, omawiaj¹c rozwój spo³eczno-gospodarczy
pañstw uprzemys³owionych w pierwszych dekadach XXI wieku?

Dwudziestowieczny wizerunek
sposobów gospodarowania
W drugiej po³owie XIX wieku liberalizm w Anglii wszed³ w now¹ fazê  liberalizmu demokratycznego i socjalnego. Niektórzy libera³owie sk³aniali siê ju¿
wczeniej ku tego rodzaju modyfikacji liberalizmu. Jednak dopiero twórczoæ syna Jamesa Milla, Johna Stuarta Milla (1806-1873), jednego z najbardziej wszechstronnych i wp³ywowych mylicieli w Europie tamtego okresu, przyczyni³a siê do
istotnej modyfikacji praktyki rz¹dów mieni¹cych siê liberalnymi. J.St. Mill powtarza³ wprawdzie klasyczn¹ liberaln¹ definicjê spo³eczeñstwa jako agregatu
jednostek, ale w Rz¹dzie reprezentatywnym pokazywa³ obraz rozwoju historycznego spo³eczeñstw zbli¿ony do ujêcia Monteskiusza czy Burkea.
W ujêciu Milla zarówno wolnoæ, jak i miejsce cz³owieka w spo³eczeñstwie
nie s¹ tworami abstrakcyjnymi, ale s¹ okrelane na podstawie warunków spo³ecznych i historycznych, s¹ zatem wzglêdne i podlegaj¹ rozwojowi. Aby byæ wolnym  g³osi³ Mill  trzeba do tego dojrzeæ nie jako jednostka, ale jako ca³e spo³eczeñstwo i naród.
Podobne postulaty w kierunku liberalizmu socjalnego wysuwa³ Thomas Hill
Green (1836-1882), filozof z tzw. szko³y oxfordzkiej, bêd¹cy pod silnym wp³ywem filozofii idealistycznej, zw³aszcza greckiej (Platon) i klasycznej filozofii
niemieckiej (Kant, Hegel). To zainteresowanie Platonem i Heglem czyni zrozumia³ymi jego postulaty zwiêkszenia roli pañstwa i rehabilitacjê takich pojêæ, jak
dobro ogólne czy wola powszechna. Niektórzy uznaj¹ Greena (podobnie jak
Milla) za wspó³twórcê koncepcji pañstwa dobrobytu. Wiêkszoæ jego prac zosta-
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³a opublikowana pomiertnie; by³ bardzo aktywnym cz³onkiem partii liberalnej
i dziêki jego licznym wyk³adom, m.in. dla rodowisk liberalnych, jego pogl¹dy
by³y powszechnie znane.
W podobnym duchu wypowiadali siê John R. Commons (1862-1945)26
i John Dewey (1859-1952), którzy upowszechnili pogl¹d, niemal¿e bliski ideologii, ¿e wolnoæ jest w³adz¹, efektywn¹ w³adz¹ czynienia okrelonych rzeczy
oraz ¿e to, czy [u¿ycie si³y] jest usprawiedliwione czy nie [...] jest w istocie kwesti¹ efektywnoci rodków (a tyczy siê to tak¿e gospodarki) w osi¹ganiu okrelonych celów27, podczas gdy brak przymusu jest po prostu negatywn¹ stron¹
wolnoci i jest nagradzany jedynie jako rodek do osi¹gniêcia Wolnoci, któr¹
jest w³adza28. ¯onglerka s³owna Deweya idzie niekiedy tak daleko, ¿e s³owo
wolnoæ mo¿na zast¹piæ niemal¿e wszystkim. Niekiedy uto¿samia on wolnoæ
z poczuciem bezpieczeñstwa. Pisze: Jeli wolnoæ jest po³¹czona z pewnym racjonalnym poziomem równoci i za bezpieczeñstwo uznamy bezpieczeñstwo moralne i kulturowe oraz bezpieczeñstwo materialne, to nie widzê powodu, by bezpieczeñstwo nie by³o równoznaczne z wolnoci¹29.
Widoczn¹ oznak¹ zwiêkszania siê roli pañstwa w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym jest sta³y wzrost udzia³u wydatków publicznych w produkcie narodowym; w XIX wieku rzadko przekracza³ on dziesiêæ procent, z regu³y by³o to od
2 do 5%. Od I wojny wiatowej stale rós³, by osi¹gn¹æ w niektórych pañstwach
dobrobytu wielkoæ rzêdu 50-60% w latach 80. XX wieku (rys. 5 na s. 67 i 13
na s. 101 przedstawiaj¹ zmiany tego wspó³czynnika  s¹ to dane zaczerpniête
z dwóch róde³). Równolegle ze zwiêkszaniem siê roli rz¹du w procesie gospodarowania obserwuje siê wzrost roli zwi¹zków zawodowych i wzrost potêgi central zwi¹zkowych. Jest to swego rodzaju koewolucja, ca³kowicie zrozumia³a  zarówno bowiem rz¹dowi, jak i robotnikom ³atwiej siê negocjuje, kiedy zasiadaj¹
naprzeciw siebie dwie w miarê jednakowo potê¿ne si³y.
Ju¿ w koñcu XIX wieku obserwatorzy ¿ycia spo³ecznego zauwa¿ali powolny trend odchodzenia od zasad gospodarki rynkowej. Jak pisa³ w 1883 roku
G.J. Goschen: Gdy patrzymy na wydarzenia kolejnych lat, na uchwa³y kolejnych
parlamentów czy publikacje kolejnych ksi¹¿ek, widzimy coraz wiêksze ograniczenia zasady laissez faire, podczas gdy sfera kontroli i ingerencji rz¹du zatacza
coraz szersze krêgi30.
Pierwsze dekady XX wieku to praktycznie triumf ideologii liberalizmu socjalnego w Wielkiej Brytanii. Powstanie w 1900 roku Partii Pracy (Labour Par26

Np. jego The Legal Foundations of Capitalism, New York 1924, zw³aszcza rozdz. ii-iv.
J. Dewey, Liberty and social control, Social Frontiers, November, 1935, s. 41, zob. tak¿e
jego artyku³ Force and coercion, Ethics, XXVI, 1916, s. 362.
28 J. Dewey, Experience and Education, New York 1938.
29 Cytat za F.A. Hayek, The Constitution of Liberty, 1960, s. 424.
30 G.J. Goschen, Laissez-faire and Government Interference, London 1883, cytowane w:
W.H. Greenleaf, The British Political Tradition, vol. 2. The Ideological Heritage, Methuen, London
1983, s. 44; cytat za Grey, 1994, s. 42.
27
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Rys. 13. Udzia³ wydatków pañstwa w dochodzie narodowym w Szwecji i w USA (za G. Tullock,
Government Spending, w: Henderson 1993, s. 263)

ty, której nazwê przyjêto w 1906 roku) jako federacji zwi¹zków zawodowych,
stowarzyszeñ i partii socjalistycznych oraz organizacji spó³dzielczych (od 1918
roku przyjmowano równie¿ cz³onków indywidualnych) wymusi³o na libera³ach
akceptacjê postulatów socjalnych, co w efekcie na niewiele siê zda³o. Partia
liberalna i tak zosta³a zepchniêta na margines ¿ycia politycznego (w 1931 roku
na partiê liberaln¹ g³osowa³o zaledwie 7% wyborców). W 1924 roku laburzyci doszli do w³adzy i pod premierostwem J.R. MacDonalda wprowadzili w ¿ycie wiele programów socjalnych, rozbudowywanych w nastêpnych dekadach
przez inne rz¹dy laburzystów (zw³aszcza przez rz¹d Clementa Attlee w latach
1945-1951).
Herbert Clark Hoover (1874-1964), prezydent Stanów Zjednoczonych w latach wielkiego kryzysu 1929-1933, na przekór istniej¹cej wówczas trudnej sytu-
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acji spo³eczeñstwa amerykañskiego uwa¿a³ amerykañski system spo³eczny za
najdoskonalszy na wiecie. S¹dzi³, ¿e powszechna dostêpnoæ owiaty jest wystarczaj¹ca do tego, by zapewniæ równoæ szans wszystkim obywatelom. Pomoc
pañstwa dla biednych traktowa³ jako obra¿aj¹c¹ amerykañskie poczucie sprawiedliwoci, uwa¿a³, ¿e interwencja pañstwa w ¿ycie gospodarcze zagrozi podstawom wolnoci i swobód. Ostrzega³, ¿e jeli tak siê stanie, bêdzie to ostateczne zwyciêstwo biurokracji nad obywatelskim samorz¹dem. Niejako przeciwieñstwem (potraktujmy go tak¿e jako symbol pewnego sposobu mylenia, charakterystycznego dla okresu miêdzywojennego) pogl¹dów Hoovera (i wielu innych
zwolenników swobody gospodarowania) by³a teoria g³oszona przez Johna Maynarda Keynesa (1883-1946), jednego z najwiêkszych ekonomistów XX wieku.
W 1926 roku opublikowa³ on niewielk¹ ksi¹¿kê The End of Laissez-Faire,
w której wskazywa³ na niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z koniecznoci podejmowania ryzyka, niepewnoci, jak i niewiedzy (ignorancji). Wielki biznes, twierdzi³,
jest czêsto loteri¹, na której nieliczni s¹ w stanie zdobyæ fortuny dziêki umiejêtnemu zapanowaniu nad ignorancj¹ i niepewnoci¹. Konsekwencj¹ takiego stanu
rzeczy jest wielka nierównoæ dostatku, bezrobocie, niezadowolenie wród przedsiêbiorców oraz zmniejszenie efektywnoci gospodarowania i spadek produkcji.
Keynes pozosta³ wierny tym pogl¹dom do koñca ¿ycia, idee te obecne s¹ tak¿e
w jego najbardziej znanej ksi¹¿ce Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieni¹dza, której pierwsze wydanie ukaza³o siê w 1936 roku. Nie miejsce tu na omawianie teorii Keynesa, w kontekcie naszych rozwa¿añ warto jedynie powiedzieæ
o jego pogl¹dach na temat roli rz¹du w procesie gospodarczym. W opinii Keynesa pañstwo powinno odgrywaæ decyduj¹c¹ rolê w stabilizacji gospodarki i zapewnieniu pe³nego zatrudnienia. Rz¹d powinien stymulowaæ prywatne inwestycje w okresie depresji poprzez wymuszanie niskich stóp procentowych, co powinno byæ czynione poprzez odpowiedni¹ politykê banku centralnego. Drugim sposobem pokonania depresji jest zastosowanie przez rz¹d ekspansywnej polityki
fiskalnej. Je¿eli inwestycje prywatne nie s¹ dostateczne, by zaabsorbowaæ
oszczêdnoci prywatne na poziomie zapewniaj¹cym pe³ne zatrudnienie, to rz¹d
powinien po¿yczyæ nadmiar tych pieniêdzy i wydaæ je w postaci publicznych projektów inwestycyjnych. Keynes uwa¿a³, ¿e pañstwo powinno organizowaæ po¿yteczne prace publiczne, jeli jednak te mia³yby np. konkurowaæ z przedsiêwziêciami prywatnymi, to lepiej wydawaæ pieni¹dze, p³ac¹c za przys³owiowe kopanie dziur i ponowne ich zasypywanie ni¿ nierobienie niczego.
Idee Keynesa trafi³y na podatny grunt. W latach trzydziestych coraz wiêcej
osób by³o sk³onnych przyj¹æ raczej tezy Keynesa ni¿ Hoovera. Ta atmosfera
przyzwolenia by³a wynikiem powolnej ewolucji wiadomoci spo³eczeñstwa
amerykañskiego od koñca XIX wieku, niema³¹ rolê odegra³y te¿, czynione po
I wojnie wiatowej, krytyczne analizy socjologów i filozofów amerykañskich.
Odpowiedzi¹ na problemy spo³eczne spowodowane wielkim kryzysem na
pocz¹tku lat 30. XX wieku by³o wprowadzenie w latach 1933-1939 przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta Nowego ³adu (New Deal). Roosevelt
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wprowadzi³ zakrojony na wielk¹ skalê program reform gospodarczych i spo³ecznych (zawieraj¹cy m.in. prawodawstwo pracy, ubezpieczeñ spo³ecznych, wzrostu roli zwi¹zków zawodowych). By³ on kontynuowany przez program Fair Deal
prezydenta H. Trumana. Po II wojnie wiatowej programy spo³eczne pañstwa
rz¹dz¹ siê ju¿ w³asnymi prawami, z tendencj¹ do coraz wiêkszego ich rozdmuchiwania. Nowy ³ad by³ sloganem wymylonym przez Roosevelta i w gruncie
rzeczy zaprzecza³ on Hooverowskiej interpretacji równoci szans poprzez postulat koniecznoci zapewnienia przez pañstwo ochrony obywateli przed nêdz¹
i ubóstwem. W platformie wyborczej Roosevelta z 1936 roku czytamy: Uwa¿amy tê prawdê za oczywist¹, ¿e rz¹d nowoczesnej cywilizacji posiada pewne
nieuchronne zobowi¹zania wobec swych obywateli, wród których znajduj¹ siê:
(1) ochrona rodziny i domu rodzinnego; (2) ustanowienie demokracji w zakresie mo¿liwoci (opportunity) dla wszystkich ludzi; (3) pomoc dla dotkniêtych
nieszczêciem 31.
W dalszej czêci programu wyliczane s¹ konkretne programy rz¹dowe w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych i rent starczych, problemu mieszkaniowego, problemów elektryfikacji wsi, pomocy dla rolnictwa i dla bezrobotnych. W Stanach
Zjednoczonych ustawodawstwo dotycz¹ce sfery socjalnej nie istnia³o praktycznie a¿ do 1935 roku, tzn. do momentu wydania Social Security Act. Od czasów
Roosevelta wydatki federalne wzros³y ponad 160-krotnie, a wydatki pañstwa na
programy opieki spo³ecznej 270-krotnie.
Zmiana sposobów gospodarowania w koñcu XIX wieku wi¹za³a siê równie¿
ze zmian¹ sposobów zarz¹dzania i organizowania produkcji w przedsiêbiorstwach oraz nowymi sposobami gospodarowania w rolnictwie. Zmianê zarz¹dzania nale¿y wi¹zaæ przede wszystkim z nowym spojrzeniem na organizacjê
pracy robotnika (Taylor i Ford). Frederic W. Taylor, twórca naukowych metod
zarz¹dzania, pokaza³, w jaki sposób systematyczne badanie pracy mo¿e przyczyniæ siê do poprawy warunków pracy robotnika. Przede wszystkim poprawa
warunków pracy, a nie zwiêkszenie efektywnoci i zwiêkszanie zysków kapitalistów, jak to czêsto ujmowano, by³a podstawowym celem metody Taylora
(Drucker 1971, s. 330-331). Henry Ford, wprowadzaj¹c liniê produkcyjn¹ s³awnego modelu T, otworzy³ drogê do produkcji masowej i masowego rynku. Pokaza³, ¿e mo¿na uzyskaæ du¿e globalne zyski przy niewielkich zyskach jednostkowych. Ujawni³ te¿ zalety tego, co obecnie nazywane jest wykorzystaniem ekonomii skali.
Zmiany w rolnictwie, jakie dokona³y siê pod koniec XIX wieku, wi¹za³y siê
z innym widzeniem tego¿ w spo³eczeñstwie. Rolnictwo od tamtego czasu nie jest
31 Cytat za Sobolewscy, 1978, s. 132. W czasie II wojny wiatowej w Wielkiej Brytanii wydano White Paper on Employment Policy, a w Stanach Zjednoczonych w 1946 Employment Act,
id¹cy znacznie dalej ni¿ ten brytyjski. Zadeklarowano w nim m.in. kontynuowanie polityki i odpowiedzialnoci Rz¹du Federalnego przy u¿yciu wszelkich dostêpnych rodków, [...] promowanie
maksymalnego zatrudnienia, produkcji i mo¿liwoci dokonywania zakupów przez konsumentów.
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dominuj¹cym zajêciem dla wiêkszoci spo³eczeñstwa, jednoczenie jednak ma
ono dostarczaæ wystarczaj¹cej iloci ¿ywnoci dla ca³ego spo³eczeñstwa. Rolnictwo (zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych) staje siê rolnictwem kapita³och³onnym, zmechanizowanym, coraz czêciej widziane jest w kategoriach przemys³u.
Rolnik staje siê agronomem i technologiem produkcji nie po to, by wy¿ywiæ siebie i swoj¹ rodzinê, ale ¿eby wytworzyæ nadwy¿ki i je sprzedaæ.
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Rys. 14. Poziom cen hurtowych w Wielkiej Brytanii i w USA w XIX i XX wieku (1972 = 100).
Za D. Bordo, The Gold Standard, w: Money in Crisis (Barry N. Siegel, ed.), San Francisco: Pacific
Research Institute, 1984
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Ró¿nice pomiêdzy klasycznym i dwudziestowiecznym wizerunkiem gospodarowania mog¹ byæ zilustrowane wykresem zmian realnych cen hurtowych
w Wielkiej Brytanii i w USA. W XIX wieku w obu krajach ceny te by³y raczej
stabilne, a d³ugookresowy trend wykazuje nawet tendencjê spadkow¹. Diametralnie inny charakter zmian cen hurtowych obserwujemy w wieku XX 
w Wielkiej Brytanii ceny te wzros³y prawie 20-krotnie, a w USA ok. 10-krotnie
(rys. 14).

Przysz³y wizerunek
sposobów gospodarowania
Heraklit (c. 535-c. 475 p.n.e.) przestrzega³, ¿e nie mo¿na wejæ dwa razy do tej
samej rzeki. Nigdy w rozwoju spo³eczno-gospodarczym nie dowiadczamy powrotu do stanu z przesz³oci, jednak¿e na pewnym poziome ogólnoci (np. kiedy mylimy w kategoriach stopnia liberalizacji, konkurencji, koncentracji przemys³u, decentralizacji, interwencjonizmu rz¹dowego itp.) mo¿emy siê pokusiæ
o postawienie tezy, ¿e zmiany w ostatnich dekadach XX wieku i przysz³e zmiany w wieku XXI bêd¹ podobne do tych, jakich dowiadczy³a cywilizacja europejska i amerykañska w koñcu wieku XVIII i w wieku XIX.
Pogl¹dy dotycz¹ce przysz³ych sposobów gospodarowania s¹ zró¿nicowane
i niejednorodne. Istnieje jednak zgoda co do jednego, mianowicie tego, ¿e przysz³y wizerunek sposobów gospodarowania bêdzie zasadniczo inny ni¿ dominuj¹cy w pierwszych omiu dekadach wieku XX. Zmieni¹ siê (czêciowo ju¿ to
nastêpuje) wszystkie kategorie wzorców przedstawione na pocz¹tku tego dodatku.
Dominuj¹c¹ kategori¹ potrzeb materialnych w XX wieku by³y wszelkiego
rodzaju mechaniczne i automatyczne urz¹dzenia (przedmioty, dobra) wyposa¿enia domowego, a zw³aszcza u³atwiaj¹ce prowadzenie gospodarstwa domowego
(lodówki, pralki, roboty kuchenne i in.). Zaspokojenie tej kategorii potrzeb by³o
mo¿liwe dziêki produkcji masowej (ekonomia skali). Wy³aniaj¹ca siê kategoria
potrzeb bêdzie tak¿e obejmowa³a urz¹dzenia wyposa¿enia domowego, jednak¿e
dominuj¹c¹ pozycjê bêd¹ zajmowa³y przedmioty (dobra) zaspokajaj¹ce potrzeby
wy¿szego rzêdu  zwi¹zane z rozrywk¹, spêdzaniem wolnego czasu, hobby itp.
Istotna ró¿nica miêdzy obecn¹ a przysz³¹ kategori¹ potrzeb bêdzie dotyczyæ mo¿liwoci zakupu przedmiotów tego samego typu, zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami, gustami, upodobaniami ka¿dego
klienta. Je¿eli has³em poprzedniego wizerunku gospodarowania by³a ekonomia
skali, to przysz³ym has³em bêdzie prawdopodobnie ekonomia swobody (wyboru). Sposoby produkcji tego typu bêd¹ mo¿liwe dziêki integracji ró¿nych technik (których podstaw¹ s¹ nowe technologie w mikroelektronice, komputeryzacji,
telekomunikacji itp.). Bêd¹ tu wchodziæ w grê takie techniki, jak komputerowo
wspomagane projektowanie, wytwarzanie i sterowanie produkcj¹ (znane obecnie
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jako CAD, CAM, CAE), komputerowo zintegrowane wytwarzanie (CIM), systemy elastycznej produkcji (FMS) czy skomputeryzowane techniki handlu oparte
m.in. na elektronicznym przep³ywie pieniêdzy (EFT).
Proces oswabadzania handlu wiatowego rozpocz¹³ siê tu¿ po II wojnie wiatowej i by³a to reakcja na bardzo protekcjonistyczn¹ politykê rz¹dów od pocz¹tku XX wieku. Prze³omowym momentem w polityce protekcjonistycznej by³o
uchwalenie przez Kongres USA wysokich taryf celnych (rednio 60%) w 1930
roku (Smoot--Hawley Act). W odpowiedzi inne pañstwa te¿ podnios³y stawki celne do podobnego poziomu. W 1947 roku podpisano Uk³ad ogólny w sprawie ce³
i handlu (General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), który zacz¹³ funkcjonowaæ od 1948 roku; na pocz¹tku lat 90. cz³onkami by³o 118 pañstw). Od 1947
do 1979 roku pod auspicjami GATT przeprowadzono siedem rund multilateralnych negocjacji, dziêki czemu by³a mo¿liwa sta³a redukcja taryf celnych; rednie
stawki celne krajów uprzemys³owionych by³y w kolejnych dekadach równe: lata 40.  40%, 50.  25%, 60.  17%, 70.  13%, 80.  7.5%. W latach 90. ok. 5%,
a po roku 2000  3%. W 1988 roku Kongres USA uchwali³ Omnibus Trade Bill,
dziêki któremu rynki innych pañstw mog³y byæ bardziej dostêpne dla produktów
amerykañskich. Szczególnie owocna by³a tzw. Runda Urugwajska GATT, w
której wyniku w 1994 roku powo³ano wiatow¹ Organizacjê Handlu (World
Trade Organization (WTO)). Rozpoczê³a ona dzia³alnoæ 1 stycznia 1995 roku.
Powsta³a w 1958 roku Europejska Wspólnota Gospodarcza zapocz¹tkowa³a
swobodn¹ wymianê handlow¹ pomiêdzy 12 jej pañstwami cz³onkowskimi. Europa ma szansê staæ siê najwa¿niejszym regionem wolnego handlu na wiecie.
Niemal¿e powszechnym d¹¿eniem jest utworzenie unii politycznej i monetarnej.
Podobne wysi³ki obserwuje siê w innych czêciach wiata. W 1965 roku Kanada i USA podpisa³y Canadian  U.S. Automotive Agreement. Dowiadczenia zdobyte po podpisaniu tego porozumienia umo¿liwi³y podpisanie Pó³nocnoamerykañskiego Uk³adu o Wolnym Handlu (North American Free Trade Agreement
(NAFTA)) pomiêdzy USA, Kanad¹ i Meksykiem, który wszed³ w ¿ycie 1 stycznia 1994 roku i zak³ada zniesienie wszelkich barier celnych na dobra i us³ugi
w ci¹gu nastêpnych 15 lat. Podobne wysi³ki czynione s¹ w celu ustanowienia
strefy wolnego handlu obejmuj¹cej Japoniê, po³udniowo-wschodni¹ Azjê i Australiê (Pacific Rim).
Podobnie jak na pocz¹tku XIX wieku, tak i w ostatnich dekadach wieku XX
szybkie zmiany technologiczne sprowokowa³y postawienie pytania o rolê ma³ych
i rednich firm (MSP) w rozwoju gospodarczym. Problematyka MSP sta³a siê
znów bardzo popularna zarówno w krêgach ekonomistów, jak i polityków.
W przeciwieñstwie do dominuj¹cego przekonania o nik³ej roli MSP g³oszonego
niemal¿e przez ca³y XX wiek obecnie uznaje siê coraz czêciej, ¿e to w³anie ma³e firmy s¹ motorem zmian. Wyra¿ana jest tak¿e opinia, ¿e ma³e firmy przyczyni³y siê do zmniejszenia poziomu bezrobocia w USA, które obecnie wynosi ok.
4% (ma³e firmy w ostatnich dwóch dekadach XX wieku stworzy³y ok. 50 mln nowych miejsc pracy w USA). Warto przy tym powiedzieæ, ¿e w ostatnich dekadach
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rozwojowi ma³ych firm towarzyszy³o zmniejszenie liczby zatrudnianych przez
gigantów przemys³owych; przyk³adowo General Electric zmniejszy³ liczbê zatrudnionych z 420 000 w 1980 roku do 276 000 w 1992 (choæ jednoczenie rednia
wartoæ sprzeda¿y GE w tym okresie ros³a w tempie 10% rocznie).
Innym procesem wiadcz¹cym o zmianie trendów rozwojowych w koñcu
XX wieku jest zainicjowany w koñcu lat 70. i w latach 80. (przez Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii i Ronalda Reagana w USA) proces prywatyzacji znacjonalizowanych w pierwszych siedmiu dekadach XX wieku ga³êzi przemys³u
i us³ug. Oczywicie o procesie prywatyzacji mo¿na by napisaæ wiele, jednak tutaj chodzi jedynie o zasygnalizowanie istnienia tego zjawiska. W odró¿nieniu od
tego, co s¹dzono niemal¿e przez ca³y XX wiek, przedsiêbiorstwa prywatne uznawane s¹ za bardziej efektywne i lepiej spe³niaj¹ce sw¹ rolê spo³eczn¹ ani¿eli
przedsiêbiorstwa pañstwowe. Proces prywatyzacji nabiera tempa i obejmuje coraz szersze sfery aktywnoci gospodarczej. W wielu pañstwach dokonuje siê prywatyzacji w sektorach uznawanych dotychczas za strategiczne i koniecznie znacjonalizowane (górnictwo, hutnictwo, lotnictwo, telekomunikacja, poczta, us³ugi
komunalne, ubezpieczenia spo³eczne itd.).
Kolejnym procesem wiadcz¹cym o zmianie sposobu mylenia spo³eczeñstw
w krajach uprzemys³owionych jest dyskusja o koniecznoci reform systemu podatkowego. Libera³owie uznaj¹, ¿e podatek mo¿e byæ jedynie (niektórzy twierdz¹, ¿e co najwy¿ej) proporcjonalny (oczywicie na mo¿liwie niskim poziomie).
Podatek progresywny jest wymuszonym przez wiêkszoæ sposobem redystrybucji. Milton Friedman twierdzi, ¿e wbrew wszelkim obietnicom rz¹dz¹cych i oczekiwaniom rz¹dzonych system podatków progresywnych w Stanach Zjednoczonych zachowa³ istniej¹ce nierównoci materialne. Powodem tego jest: (1) reakcja obronna podatników d¹¿¹cych do zwiêkszania nierównoci dochodów brutto przed opodatkowaniem, (2) znajdowanie wielu metod ominiêcia p³acenia
podatków. Proces obni¿ania obci¹¿eñ podatkowych ju¿ siê rozpocz¹³. Przyk³adowo stopy podatkowe najwiêcej zarabiaj¹cych zosta³y wyranie zredukowane
w ostatnich dekadach, np. w Wielkiej Brytanii najwy¿sze stopy podatkowe od dochodów osobistych zmniejszone zosta³y z 81% w 1979 roku do 40% w 1997,
w Japonii w tym okresie zredukowano je z 76 do 62%, w USA z 72 do 57%, we
Francji z 60 do 53% (jedynie w Niemczech stopa ta wzros³a z 58 do 60%, ale,
jak siê wydaje, powodem tego by³y du¿e koszty zjednoczenia obu pañstw niemieckich).
Znacznie mniejsz¹ rolê w przysz³ym ¿yciu gospodarczym i politycznym bêd¹ odgrywaæ zwi¹zki zawodowe. Widaæ to ju¿ dzi w przedsiêbiorstwach zwi¹zanych z zaawansowanymi technologiami (komputery, mikroelektronika, optoelektronika, biotechnologia i in.), w których zwi¹zki zawodowe w ogóle nie istniej¹ lub s¹ bardzo nieliczne. Drucker (1971, s. 81) twierdzi, ¿e Najwiêksz¹
przeszkod¹ harmonijnego wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jest organizacja pracy oparta na zawodach i specjalnociach, a zw³aszcza organizacje zawodowe, które wymuszaj¹ koniecznoæ robienia rzeczy za-
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wsze w taki sam sposób. Organizacje zawodowe [...] zabraniaj¹, z definicji, zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych przez cz³onków ich zwi¹zków i jednoczenie zabraniaj¹ przyjmowania osób z zewn¹trz na stanowiska wymagaj¹ce
doskona³ych kwalifikacji zawodowych.
Zmiana rodzaju pracy i podmiotu pracy (którym w poprzednim wizerunku
sposobów gospodarowania by³ robotnik proletariusz) jest zwi¹zana z kszta³tem
wy³aniaj¹cego siê spo³eczeñstwa przysz³oci. Ró¿ni autorzy eksponuj¹ ró¿ne cechy tego spo³eczeñstwa, ró¿nie te¿ je nazywaj¹c  jedni mówi¹ o spo³eczeñstwie
wiedzy (np. Drucker 1971, Toffler 1986), inni o spo³eczeñstwie postindustrialnym,
informacyjnym, nieformalnym, dualnym (np. Halal 1985, Huber 1985). Toffler
uwa¿a, ¿e wy³oni siê nowa klasa pracowników, których praca bêdzie oparta przede
wszystkim na wiedzy. Proponuje nazwaæ tê now¹ klasê kognitariatem (cognitariat  Karol Pelc wola³by nazwaæ tê klasê pracowników kognitokracj¹). Drucker
(1971, s. 350) pisze, ¿e [...] podstawow¹ motywacj¹ pracownika wiedzy (knowledge worker) bêdzie dokonanie wyczynu. Pracownik wiedzy potrzebuje wyzwania,
potrzebuje wiedzieæ, ¿e co jest jego udzia³em. Jest to ca³kowite przeciwieñstwo
tego, co nazywalimy «dobrym zarz¹dzaniem» prac¹ manualn¹. Istotê naszego dowiadczenia w tej mierze oddaje popularne powiedzenie «Dobry dzieñ pracy za
dobr¹ p³acê» (A fair days work for a fair days pay). Pracownik wiedzy bêdzie
oczekiwa³ na «wyj¹tkowy dzieñ» (an exceptional days work), ale jednoczenie
bêdzie musia³ mieæ szansê uzyskania «wyj¹tkowej p³acy» (exceptional pay).

Zakoñczenie
Przedstawione w dodatku wyidealizowane spojrzenie na rozwój gospodarczy
wiata zachodniego mia³o na celu wskazanie na istnienie d³ugich fal rozwoju stosunków gospodarczych. Prawdopodobnie podobne fale rozwoju o d³u¿szych cyklach obserwujemy na wy¿szych poziomach rozwoju cywilizacji cz³owieka. Jest
to oczywicie hipoteza, której prawdziwoæ mo¿emy wykazywaæ, ale prawdopodobnie nigdy nie uda siê jej udowodniæ, w takim sensie jak udowadnia siê twierdzenia matematyczne. Wydaje siê, ¿e ka¿da kolejna fala rozwoju gospodarczego
poprzedzona jest publikacj¹ wa¿nych ksi¹¿ek i esejów, które w istotny sposób
wp³ywa³y na kszta³towanie siê opinii spo³ecznej na temat w³aciwych sposobów
gospodarowania. Przyk³adowo w XVII wieku zosta³y opublikowane dzie³a
Humea, Cantillona, Smitha, Fergusona; dzie³a Marshalla, Jevonsa i Walrasa
w koñcu wieku XIX, a Misesa, Hayeka, Hazlitta i Rothbarda w wieku XX. Kiedy dany wzorzec sposobów gospodarowania staje siê dominuj¹cy (co nazywamy
faz¹ wzglêdnej równowagi), pojawiaj¹ siê dzie³a sprzyjaj¹ce dalszemu rozwojowi tego¿ wzorca, ¿e wspomnimy dzie³o Ricarda opublikowane w 1817 roku czy
Keynesa z 1936.
Przedstawiona analiza zdaje siê sugerowaæ nadejcie kolejnej fali rozwoju
gospodarczego zwi¹zanego z koncepcjami liberalnymi. Podobnie jak w przesz³o-
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ci, nie nale¿y siê spodziewaæ, ¿e bêdzie to proces szybki  dominacji tego wzorca nale¿y oczekiwaæ za ok. 30 lat. Wiele wskazuje na to, ¿e faza substytucji ju¿
siê zaczê³a. Przy okazji omawiania przysz³ego wizerunku sposobów gospodarowania wskazalimy na niektóre z tych elementów. O nadchodz¹cej zmianie mo¿e wiadczyæ zmiana stosunku spo³eczeñstw zachodnich do rz¹du. Ciekawie wygl¹da porównanie odpowiedzi Amerykanów na pytanie: Jak czêsto uwa¿asz, ¿e
mo¿esz zaufaæ rz¹dowi w Waszyngtonie i uznaæ jego dzia³ania za po¿yteczne?
w okresie ostatnich kilku dziesiêcioleci. W 1964 roku odpowiedzi zawsze
udzieli³o 14% Amerykanów, a 62% odpowiedzia³o w wiêkszoci przypadków.
Trzydzieci lat póniej na to samo pytanie prawie nikt nie odpowiedzia³ zawsze, a tylko 14% ufa³o rz¹dowi w wiêkszoci przypadków. Natomiast procent odpowiedzi tylko sporadycznie wzrós³ z 22 do 73. Odpowiedzi nigdy
w 1994 roku udzieli³o 9% badanych.
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Rys. 15. Co jest najwiêkszym zagro¿eniem dla przysz³ego rozwoju USA?

Na rys. 15 przedstawiono wyniki badañ opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, prowadzonych regularnie w ostatnich kilkudziesiêciu latach przez The
Gallup Organization32. Wyniki te wyranie wskazuj¹ na trwaj¹c¹ ju¿ kilka dziesiêcioleci systematyczn¹ ewolucjê pogl¹dów spo³eczeñstwa amerykañskiego dotycz¹cych roli rz¹du w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym kraju. Respondentom zadawano
32

Opublikowane 1 listopada 2000, http://www.gallup.com/Poll/releases/pr001101b.asp
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pytanie: Co wed³ug twojej opinii bêdzie najwiêkszym zagro¿eniem dla przysz³oci kraju  du¿y biznes, du¿e zwi¹zki zawodowe czy du¿y rz¹d?33. W d³ugim
okresie widaæ wyrany wzrost zagro¿enia ze strony du¿ego rz¹du  prawie dwukrotny: z 35% w 1965 roku do 65% w roku 2000. Zagro¿enie ze strony du¿ego biznesu pozostaje w ostatnich dekadach na prawie sta³ym poziomie, ok. 20%. Natomiast w opinii respondentów wyranie spad³o zagro¿enie ze strony du¿ych zwi¹zków zawodowych  ponad czterokrotnie: z ok. 30% w 1965 roku do 7% w roku
2000. Symptomatyczne jest równie¿ zmniejszenie siê odsetka ludzi niezdecydowanych: z ok. 20% w drugiej po³owie lat 60. do ok. 5% w koñcu lat 90.
Dosyæ du¿e ró¿nice w opiniach na temat zagro¿enia przysz³ego rozwoju kraju wystêpuj¹ pomiêdzy zwolennikami ró¿nych partii, np. w 2000 roku zagro¿enie ze strony du¿ego rz¹du widzia³o 81% republikanów i 67% niezale¿nych oraz
51% demokratów. Natomiast ze strony du¿ego biznesu 9% republikanów, 21%
niezale¿nych i 32% demokratów. Zagro¿enie ze strony du¿ych zwi¹zków zawodowych kszta³tuje siê na poziomie 7%, niezale¿nie od pogl¹dów politycznych.
Po to, by zwiêkszyæ szansê wyboru do parlamentu i szansê sprawowania w³adzy, partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne zasadniczo zmodyfikowa³y swoje
programy polityczne w latach 90. XX wieku. Widaæ to zarówno w Polsce, gdzie socjaldemokracja jest czêsto bardziej prorynkowa i liberalna ni¿ niejedna partia tzw.
prawicy, jak i w pañstwach Europy Zachodniej oraz w Ameryce. Wybory do parlamentu w 1997 roku w Wielkiej Brytanii s¹ tego typowym przyk³adem. Kilka lat
temu programy wyborcze Labour Party jako ¿ywo przypomina³y sw¹ retoryk¹ programy partii w tzw. krajach demokracji ludowej z lat 80. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych laburzyci sprzeciwiali siê prywatyzacji wielkich ga³êzi przemys³u
i obiecywali renacjonalizacjê po dojciu do w³adzy. Jeszcze kilka lat temu zwi¹zki
zawodowe mia³y tak silny wp³yw na to, co dzieje siê w Partii Pracy, ¿e dyktowa³y
sk³ad gabinetu cieni. Laburzyci zrezygnowali z wielkiej idei kapitalizmu udzia³owców, którego zasadnicz¹ cech¹ by³a harmonijna wspó³praca, wspó³odpowiedzialnoæ i wspólne inwestowanie pracodawców i pracowników. Obecnie, w swoich wyst¹pieniach i na wszelkiego rodzaju spotkaniach laburzyci unikaj¹ s³owa socjalizm. Przywódcy laburzystów przyznaj¹ otwarcie, ¿e tradycyjne, socjalistyczne
recepty na przebudowê spo³eczeñstwa nie nadaj¹ siê na obecne czasy.
Proces przejcia od gospodarki etatystycznej do gospodarki liberalnej bêdzie
przebiega³ w ró¿nych krajach w ró¿nym tempie, bêdzie te¿ procesem pe³nym meandrów, zwrotów. Bêdzie to zatem proces zachodz¹cy niezbyt szybko, wynikaj¹cy raczej ze zmiany generacyjnej ani¿eli ze zmiany pogl¹dów obecnej generacji
ludzi doros³ych, wp³ywaj¹cych na kszta³t ¿ycia spo³eczno-politycznego. Wspó³czesna m³oda generacja myli w ogromnej wiêkszoci w inny sposób ni¿ generacja rz¹dz¹ca, której korzenie intelektualne ukszta³towane s¹ jeszcze w okresie
dominacji pañstwa dobrobytu.
33 In your opinion which of the following will be the biggest threat to the country in the future
 big business, big labor, or big government?
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