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WyobraŸ sobie, ¿e masz u³o¿yæ puzzle z 10 000 elementów bez wzorcowe-

go obrazka. Za³ó¿my te¿, ¿e wszystkie elementy maj¹ ten sam odcieñ szaro-

œci i podobny kszta³t, z drobnymi jedynie ró¿nicami. Uk³adanie takich puzzli

by³oby nie tylko nieskoñczenie nudne, ale w rezultacie powsta³aby szara pla-

ma w kszta³cie prostok¹ta. Czy s¹dzisz, ¿e na serio zabra³byœ siê do takiej

roboty? W¹tpiê. Choæ byæ mo¿e zaintrygowa³by ciê sam pomys³, to prawdo-

podobnie wzruszy³byœ ramionami i pozostawi³ uk³adanie tym kilku dziwa-

kom, którzy znaleŸliby jakieœ pokrêtne uzasadnienie dla tej czynnoœci.

Wiêkszoœæ ludzi postrzega wspó³czesn¹ ekonomiê polityczn¹ jako tak¹

hipotetyczn¹ uk³adankê – nudn¹ i niewdziêczn¹ – a ekonomistów uwa¿a

za dziwaków bawi¹cych siê nieskoñczenie skomplikowanymi puzzlami.

Trudno dostrzec zwi¹zek pomiêdzy prowadzeniem dzia³alnoœci gospodar-

czej czy te¿ robieniem kariery a wspó³czesn¹ teori¹ ekonomii politycznej.

Ale jeœli chce siê zarabiaæ pieni¹dze na rynkach finansowych, lekcewa¿enie

tej dziedziny mo¿e siê okazaæ powa¿nym b³êdem. To w³aœnie przemyœlenia

teoretyków ekonomii i rzekome rozwi¹zania problemów ekonomicznych

proponowane przez biurokratów i kongresmenów w du¿ym stopniu okreœ-

laj¹ d³ugoterminowy kierunek zmian gospodarki i kierunek ruchu cen.

Jeœli ju¿ kiedyœ œledzi³eœ zachowanie rynku, to widzia³eœ, jak ceny akcji,

wierzytelnoœci, kontraktów terminowych w dramatyczny sposób reaguj¹ na

wiadomoœci o nowym poziomie deficytu bud¿etowego, o polityce Zarz¹du

Rezerwy Federalnej dotycz¹cej dostêpnoœci gotówki i kredytów, na raporty

dotycz¹ce polityki departamentu skarbu odnoœnie do wartoœci dolara za

granic¹ lub na pog³oski o nowych regulacjach prawnych w handlu. Rynki
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przyznaj¹, ¿e to rz¹d dzier¿y kij, który mo¿e przetr¹ciæ krêgos³up amery-

kañskiego biznesu. Znaczna czêœæ udanych spekulacji i inwestycji opiera

siê obecnie na przewidywaniu i wyprzedzaniu tendencji i efektów rz¹do-

wej polityki fiskalnej, monetarnej i interwencjonistycznej legislacji na po-

szczególnych rynkach i w ogólnym cyklu biznesu.

Nasza ekonomia dzia³a zgodnie z zasadami rynkowymi, ale to rz¹d

poci¹ga za sznurki – jego dzia³ania okryte s¹ tajemnic¹ i sytuacja mo¿e siê

zmieniæ w ka¿dym momencie. Ale jeœli rozumie siê b³êdy w teorii ekono-

mii, pope³niane przez animatorów, mo¿na wyprzedziæ nowe uwarunkowa-

nia i ustawiæ siê w pozycji umo¿liwiaj¹cej korzystne dzia³anie. Dlatego zro-

zumienie ekonomii jest w pe³ni zwi¹zane z korzystn¹ spekulacj¹ i inwesto-

waniem, tworz¹c podstawy ka¿dego dobrego systemu prognozowania ryn-

ku. Wyjaœniê dok³adniej to ostatnie stwierdzenie.

Uczêszcza³em do Queens College w Nowym Jorku, gdzie studiowa³em

ekonomiê polityczn¹, ale stwierdzi³em, ¿e by³o zajêcie zupe³nie bezwarto-

œciowe z jednym, choæ negatywnym, wyj¹tkiem. Zdoby³em bowiem wiedzê

o tym, co jest z³e w tradycyjnym myœleniu ekonomicznym, nie dowie-

dzia³em siê natomiast, co jest w nim dobre.

Moje formalne wykszta³cenie szkolne pozwoli³o mi na zrozumienie

pogl¹dów Keynesa, na podstawie których nasz rz¹d podejmuje decyzje po-

lityczne. Jednak studiuj¹c samodzielnie odkry³em, ¿e konwencjonalnej wie-

dzy wyk³adanej na wiêkszoœci uniwersytetów sprzeciwiaj¹ siê tacy myœli-

ciele jak Adam Smith, Ludwig von Mises, Frederick Hayek, Henry Hazlitt,

Ayn Rand i inni. Przekona³em siê, ¿e Keynes by³ jedynie pokrêtnym mer-

kantylist¹ i twórc¹ baniek mydlanych
1

. Odkry³em sprzecznoœci tkwi¹ce

w ekonomii politycznej Keynesa i odkry³em poprawne zasady ekonomii po-

litycznej wspó³czesnej szko³y austriackiej
2

. Zacz¹³em te¿ dostrzegaæ poten-

cjalne zyski wynikaj¹ce z wykorzystania rz¹dowej bañki mydlanej w po-

cz¹tkowych stadiach inflacji, wczesnego wyjœcia z gry i oczekiwania na

pewnym gruncie na pêkniêcie bañki, by spokojnie pozbieraæ jej „resztki”.

Nie s¹dzê, by do zdobycia wiedzy ekonomicznej potrzebnej do odno-

szenia sukcesów na rynkach finansowych konieczne by³o formalne wy-

kszta³cenie. Sam namówi³em pewnego b³yskotliwego m³odego cz³owieka,

który dla mnie gra, by nie szed³ do szko³y, oferuj¹c mu pracê i mówi¹c, ¿e

mo¿e siê nauczyæ tego, co mu bêdzie potrzebne na temat rynków znacznie

szybciej ni¿ na dowolnym uniwersytecie, jeœli zajmie siê tym samodzielnie.

Poprzez obserwacjê i doœwiadczenie uczy siê on, jak naprawdê funkcjonuje

œwiat, i b³yskawicznie wyrasta z niego wspania³y makler.

Z drugiej strony, znam analityka akcji, wybitn¹ ekonomistkê z piêciolet-

nim doœwiadczeniem w powa¿nej firmie, która zapytana, czy s¹dzi, i¿ d³ug

publiczny rz¹du USA zostanie kiedykolwiek sp³acony, odpowiedzia³a: „Nie,
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prawdopodobnie bêdzie w dalszym ci¹gu wzrasta³”. Nastêpnie spytana, jak

d³ugo bêdzie trwa³ wzrost d³ugu, zanim spowoduje spadek zaufania po-

¿yczkodawców w zdolnoœæ rz¹du do jego sp³aty, odrzek³a: „Nie wiem, ale

mo¿e zdecyduj¹ siê go w koñcu spisaæ na straty. Wszak to tylko cyfry na

papierze!” Cyfry na papierze!!!! Niewiarygodne!!! Bêdzie ze zgroz¹ obser-

wowa³a nastêpn¹ bessê, kiedy obligacje i akcje bêd¹ spada³y na ³eb na szy-

jê. Niestety, s¹dz¹c po licznych rozmowach, jakie przeprowadzi³em z ludŸ-

mi o podobnych pogl¹dach, ten sposób myœlenia jest raczej regu³¹ ni¿

wyj¹tkiem, a wynika ze s³abego lub niew³aœciwego rozumienia podstawo-

wych zasad ekonomii.

Nie mo¿na zamieniaæ miejscami skutku i przyczyny. Tak zwani guru

ekonomii w Waszyngtonie nie s¹ w stanie wykreowaæ dobrobytu jednym

poci¹gniêciem pióra pod now¹ ustaw¹ uchwalon¹ przez Kongres. Ekono-

mia polityczna to nie mistyczne królestwo ani dziedzina dzia³ania geniuszy

czy specjalistów obdarzonych darem jasnowidzenia. Wielu twórców polity-

ki to niewiele wiêcej ni¿ polityczni tchórze, którzy obawiaj¹ siê powie-

dzieæ pewnym grupom nacisku, ¿e nie mog¹ one dostaæ czegoœ za nic. Za-

miast tego tworz¹ szczegó³owe schematy, próbuj¹ oszukaæ rzeczywistoœæ,

wydaj¹c ponad miarê, jednoczeœnie unikaj¹c lub ignoruj¹c nieuchronne re-

zultaty ich programów – inflacjê lub recesjê. A czyni¹ to wszystko w imiê

zasad ekonomicznych.

W swojej tak zwanej „nowej ekonomii politycznej” John Maynard Key-

nes sformalizowa³ i nada³ quasi-naukowy status ekonomicznym sofizma-

tom tak starym jak cywilizacja. Dostarczy³ on uzasadnienia rz¹dowej inter-

wencji w wolny rynek, rz¹dowej kontroli poda¿y pieni¹dza i kredytu oraz

polityce nieodpowiedzialnego kreowania deficytu i ekspansji inflacji. Z bar-

dzo nielicznymi wyj¹tkami intelektualiœci przyjêli te sofizmaty jako aksjo-

maty i rozszerzyli je w beznadziejnie z³o¿ony system terminów, symboli

i matematycznych równañ. Nic dziwnego, ¿e wiêkszoœæ ludzi jest albo znu-

dzona, albo przera¿ona studiowaniem ekonomii politycznej.

Jeœli jesteœ onieœmielony lub znu¿ony ekonomi¹ polityczn¹, to winê po-

nosz¹ po czêœci politycy i cz³onkowie akademii, od lat deklaruj¹cy, ¿e na-

sze spo³eczeñstwo i wewnêtrzne mechanizmy rynków sta³y siê zbyt skom-

plikowane, by przeciêtny cz³owiek by³ w stanie samodzielnie je zg³êbiæ.

„Z³o¿one elementy ekonomii” naszego wspó³czesnego œwiata, jak utrzy-

muj¹, musz¹ byæ wzajemnie wywa¿one, a jednoczeœnie musi byæ zachowa-

na równowaga pomiêdzy tym, co „idealne”, a tym, co „praktyczne”.

Reprezentuj¹ pogl¹d, ¿e jedynie rz¹d wspomagany przez niezliczone

si³y, wysoko op³acanych konsultantów, liczne podkomitety i biurokratyczne

agencje jest w stanie znaleŸæ w³aœciwy zestaw kompromisów, pozwalaj¹cy

skoordynowaæ ró¿ne grupy interesów wystêpuj¹ce w naszym pañstwie.
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Twierdz¹, ¿e rz¹d powinien zarz¹dzaæ gospodark¹ poprzez inflacyjn¹ po-

da¿ pieniêdzy i kredytu, aby stymulowaæ wzrost produkcji, a jednoczeœnie

opodatkowywaæ „nadmierne zyski” z najbardziej dochodowych dziedzin.

Powinien wydawaæ, kreuj¹c deficyt, w celu umo¿liwienia „mniej uprzywile-

jowanym” osi¹gniêcia „równych szans”, jednoczeœnie zmuszaj¹c przedsiê-

biorstwa, które mog³yby ich zatrudniæ, do zap³acenia im minimalnej pensji,

ustanawiaj¹c dodatki socjalne i zasi³ki dla bezrobotnych. Powinien usta-

wiaæ bariery handlowe, aby wzmocniæ przemys³ wewnêtrzny, jednoczeœnie

dostarczaj¹c „rozwijaj¹cym” siê krajom trzeciego œwiata nisko oprocento-

wanych kredytów lub subwencji gotówkowych, po to, by sta³y siê one na-

szymi „przyjació³mi”. Powinien subwencjonowaæ cenê pszenicy, cukru, soi,

mleka i innych artyku³ów rolniczych, „aby zachowaæ niezale¿noœæ i konku-

rencyjnoœæ amerykañskich farmerów”, jednoczeœnie oddaj¹c nadwy¿ki lub

sprzedaj¹c je poni¿ej kosztów obcym pañstwom. Tê listê mo¿na by ci¹gn¹æ

dalej.

Moja prawdziwa reakcja na tego typu pogl¹dy nie nadaje siê do druku,

z³agodzê j¹ wiêc i powiem tylko: nie dajcie siê nabieraæ! Jeœli co miesi¹c

starasz siê zbilansowaæ swój rachunek bankowy tak, by w nieskoñczonoœæ

nie wystêpowa³ na nim debet, to wiesz wiêcej na temat ekonomii ni¿ wiêk-

szoœæ rz¹dowych polityków. Oni i ich niezliczone, wzajemnie sprzeczne

programy i prawa, które kosztuj¹ amerykañskich producentów (przez pro-

ducentów rozumiem nie tylko przemys³owców, ale wszystkich zarabia-

j¹cych na ¿ycie) wysoki procent ich corocznego dochodu, s¹ tylko bez-

kszta³tnymi, bezbarwnymi kawa³kami uk³adanki bez ¿adnego sensownego

rozwi¹zania. Jednak dysponuj¹c odpowiedni¹ wiedz¹ mo¿esz u³o¿yæ z tych

kawa³ków swoj¹ w³asn¹ uk³adankê. Mo¿esz brak rozs¹dku rz¹du zamieniæ

na dolary w banku.

Jako gracz, spekulant czy inwestor mo¿esz zarobiæ kupuj¹c i sprzedaj¹c

instrumenty rynkowe w oczekiwaniu zmiany ceny, aprecjacji lub deprecja-

cji ich wartoœci. Aby to robiæ dobrze, musisz osi¹gn¹æ niezbêdne zrozumie-

nie przyczyn, które powoduj¹, ¿e ludzie w³¹czaj¹ siê do procesu wymiany.

Musisz zrozumieæ, czym jest rynek, kto w nim uczestniczy, jak kszta³tuj¹

siê ceny, dlaczego wystêpuj¹ wahania cen, co je powoduje, kiedy wystê-

puj¹ i tak dalej. Ponadto, poniewa¿ interwencja rz¹du na rynku powoduje

zwiêkszenie wahañ cen bardziej ni¿ jakikolwiek pojedynczy czynnik, mu-

sisz zrozumieæ, jak polityka rz¹du wp³ywa na warunki panuj¹ce na rynku.

Podobnie jak dziennikarz szukaj¹cy prawdy w opisywanej historii, tak i ty

musisz zadawaæ sobie pytania: kto, co, kiedy, gdzie, jak i dlaczego?

Dok³adna odpowiedŸ na te pytania na ogólnym, fundamentalnym poziomie

jest dziedzin¹, któr¹ zajmuje siê ekonomia. Szczegó³owa odpowiedŸ na

pytania dotycz¹ce konkretnego rynku to prognozowanie tego rynku. Eko-
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nomia polityczna dostarcza fundamentalnych pojêæ potrzebnych do two-

rzenia dok³adnych prognoz rynkowych.

Uzbrojony w prawid³owe podstawowe zasady ekonomiczne mo¿esz

stworzyæ logiczn¹ metodê prognozowania rynku, przedrzeæ siê przez

nat³ok danych i odrzuciæ bezwartoœciowe informacje, które bêd¹ jedynie

ci¹¿yæ przy podejmowaniu decyzji. Mo¿esz zacz¹æ od pojedynczej s³usznej

idei, obserwowaæ dane rynkowe i wyci¹gaæ wnioski, które bêd¹ jednoczeœ-

nie sensowne i dok³adne. Mo¿esz przys³uchiwaæ siê opiniom analityków

i „ekspertów” i sprawdzaæ ich wnioski zgodnie z podstawowymi niezmien-

nie obowi¹zuj¹cymi przes³ankami, wiedz¹c, ¿e tam, gdzie s¹ sprzecznoœci,

tam s¹ b³êdy. Krótko mówi¹c – mo¿esz efektywnie wspó³zawodniczyæ

z ludŸmi, którzy posiadaj¹ znacznie bardziej precyzyjn¹ wiedzê ni¿ ty.

Nie to jest wa¿ne, jak wiele znasz faktów, ale na ile rzetelna i g³êboka

jest twoja wiedza. Znam cz³owieka, który by³ w stanie odpowiedzieæ na

dowolne pytanie dotycz¹ce ryzyka – wszystkie odpowiedzi by³y poprawne

– ale jako gracz traci³. Spêdzi³ niezliczone godziny rozwijaj¹c pomys³owe,

ale b³êdne strategie przewiduj¹ce zachowanie rynku. Podziwiam czysty

zdrowy rozs¹dek tego cz³owieka, jednak gdy chodzi o grê na gie³dzie, to

ma z tym powa¿ne problemy – nigdy nie uda³o mu siê okreœliæ podstawo-

wych zasad kieruj¹cych zachowaniem rynku.

Celem tego rozdzia³u jest okreœlenie i zdefiniowanie podstawowych za-

sad i terminów ekonomii politycznej. PóŸniej zaœ poka¿ê, jak je zastoso-

waæ, by nad¹¿aæ za zmianami cyklu w biznesie i zarabiaæ pieni¹dze dziêki

posiadanym wiadomoœciom. Podobnie jak obrazek na pude³ku z puzzlami,

tak te zasady stanowi¹ wskazówkê, bêd¹c¹ podstaw¹ do z³o¿enia w jedn¹

ca³oœæ uk³adanki zwanej prognozowaniem rynku.

EKONOMIA WED£UG ROBINSONA CRUSOE

Uwa¿am ekonomiê za jedn¹ z g³ównych i najwa¿niejszych cnót obywatel-

skich, zaœ d³ug publiczny za jedno z najwiêkszych zagro¿eñ. Zmuszeni

jesteœmy do dokonania wyboru pomiêdzy ekonomi¹ a wolnoœci¹ oraz boga-

ctwem i niewolnictwem. Je¿eli uda nam siê nie dopuœciæ, by rz¹d zmarno-

trawi³ pracê narodu pod pretekstem opieki nad tym narodem, to naród bê-

dzie szczêœliwy.

Tomasz Jefferson

W powy¿szym stwierdzeniu Jefferson u¿y³ terminu „ekonomia” w dwóch

nieco odrêbnych znaczeniach. Mówi¹c, ¿e uwa¿a ekonomiê „za jedn¹
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z g³ównych i najwa¿niejszych cnót obywatelskich”, mia³ na myœli rozwa¿ne

i oszczêdne zarz¹dzanie dochodami publicznymi. Stwierdzaj¹c, ¿e musimy

dokonaæ wyboru pomiêdzy ekonomi¹ a wolnoœci¹, odnosi³ siê do tego, na

czym rz¹d powinien skupiæ swe dzia³ania – czy powinien szeroko otworzyæ

kabzê organizuj¹c us³ugi publiczne, czy te¿ skoncentrowaæ siê na ochronie ¿ycia,

wolnoœci i w³asnoœci prywatnej.

Jefferson rozumia³ lepiej ni¿ jakikolwiek inny przywódca polityczny,

który pojawi³ siê w œwiatowej historii, ¿e „hojnoœæ” rz¹du mo¿e jedynie

byæ op³acona „prac¹ ludzi”. Wiedzia³, ¿e rozrastaj¹cy siê bud¿et rz¹dowy

i rozszerzanie us³ug oferowanych przez rz¹d „pod pozorem opieki nad na-

rodem” mo¿e siê dokonaæ jedynie kosztem prywatnej w³asnoœci i wolnoœci

jednostki.

Niestety, przez ostatnie dwa stulecia obywatele Stanów Zjednoczo-

nych, poprzez wybór swoich przywódców politycznych, zdecydowali

o przewadze hojnoœci nad wolnoœci¹ do tego stopnia, ¿e wielu z nas po-

œwiêca jeden z ka¿dych trzech dni roboczych na op³acenie ekstrawagancji

rz¹du. A nawet i to nie wystarcza. Z deficytem permanentnie przewy-

¿szaj¹cym kwotê 100 miliardów USD rocznie, przysz³e pokolenia odzie-

dzicz¹ finansowe brzemiê tak wielkie, ¿e jeœli siê go w porê nie opanuje,

to stanie siê ono niemo¿liwe do udŸwigniêcia. Jefferson prawdopodob-

nie powyciera³ sobie dziury w garniturze od ci¹g³ego przewracania siê

w grobie.

Osi¹gnêliœmy ten stan z powodu b³êdnych przekonañ, i to przekonañ

filozoficznych, a nie ekonomicznych, które zosta³y zaadaptowane i wpro-

wadzone w ¿ycie. Amerykanom narzucono styl myœlenia, z którego wynika,

¿e nie ma absolutnej prawdy i fa³szu – istnieje jedynie wzglêdna równowa-

ga czynników. ¯ycie jest niezwykle z³o¿one i nic nie jest proste, dlatego

najlepsze jest pozostawienie polityki ekonomicznej w rêkach „ekspertów”.

Wprawdzie nie piszê traktatu filozoficznego, ale nie istnieje nic bar-

dziej bezwzglêdnego ni¿ ¿ycie lub œmieræ – a ¿ycie to przetrwanie ekonomi-

czne. Nie zamierzam nikogo przekonywaæ, ¿e wszystko jest proste, ale mu-

szê stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ spraw nie jest a¿ tak skomplikowana, jak

wygl¹da. Nie chcê opisywaæ ka¿dego b³êdnego posuniêcia ekonomicznego

i dowodziæ jego niepoprawnoœci, ale mogê podaæ podstawowe definicje

i zasady, co do których mam pewnoœæ, ¿e s¹ s³uszne, i dla ich potwierdze-

nia odwo³aæ siê do logiki czy te¿ wielkoœci mojego konta bankowego, a nie

umownej m¹droœci. Zatem proszê mi pozwoliæ zacz¹æ od zwiêz³ej odpo-

wiedzi na pytanie: czym jest ekonomia polityczna?

Ekonomia polityczna to nauka o pewnej dziedzinie ludzkiej dzia³alno-

œci. Wed³ug ekonomisty Ludwiga von Misesa „jest to nauka o œrodkach, ja-

kie powinny zostaæ zaanga¿owane w celu uzyskania zamierzonych efek-
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tów
3

. [...] Nie dotyczy ona rzeczy i przedmiotów materialnych; dotyczy lu-

dzi, ich d¹¿eñ i dzia³añ”
4

. Innymi s³owy, ekonomia polega na badaniu narzê-

dzi, metod dzia³añ dostêpnych ludziom przy realizacji zamierzonych ce-

lów. Ta definicja uznawana jest za pierwsz¹ zasadê analizy ekonomicznej

i prognozowania rynku. Jej zrozumienie stanowi warunek wstêpny do

po³¹czenia wszystkich pozosta³ych zasad w zunifikowany, koherentny sy-

stem i skorzystania z posiadanej wiedzy.

Wiêkszoœæ tekstów dotycz¹cych ekonomii politycznej definiuje j¹ jako

naukê dotycz¹c¹ „produkcji, dystrybucji, wykorzystania dochodów, bogac-

twa oraz towarów”
5

. I choæ prawd¹ jest, ¿e ekonomia polityczna zajmuje

siê tymi zagadnieniami, to jednak nie jest to poprawna definicja. Wynika

z niej np. to, ¿e dochód i towary ju¿ istniej¹ i s¹ niezale¿ne od bogactwa.

Zak³ada, ¿e poziom rozwoju jest taki, i¿ dystrybucja stanowi g³ówny prob-

lem. Krótko mówi¹c, wynika z niej, ¿e ludzie osi¹gnêli ju¿ wysoki poziom

rozwoju spo³ecznego, kiedy faktycznie sam rozwój jest rezultatem funda-

mentalnych zasad ekonomii politycznej odnosz¹cych siê g³ównie do jed-

nostki, nawet jeœli znajduje siê ona na bezludnej wyspie.

WeŸmy jako przyk³ad Robinsona Crusoe, bohatera powieœci Daniela

Defoe. Jego dzia³ania ukazuj¹ konkretne i jasne zasady indywidualnego

ekonomicznego zachowania, które le¿¹ u podstaw ekonomii rynkowej. Po

rozbiciu siê na wysepce odwiedzanej jedynie przez dzikich ludo¿erców,

Crusoe najpierw wymyœli³ sposób zdobywania i przechowywania po¿ywie-

nia w iloœci przekraczaj¹cej jego bie¿¹ce potrzeby, dziêki czemu móg³ skie-

rowaæ swoje dzia³ania na zaspokojenie innych potrzeb. Zaoszczêdzony

czas przeznaczy³ na zbudowanie kryjówki daj¹cej mu schronienie przed tu-

bylcami oraz na zrobienie ubrañ. Nastêpnie dziêki pracowitoœci, pomy-

s³owoœci oraz rozs¹dnemu wykorzystaniu czasu uproœci³ proces zaspokaja-

nia podstawowych potrzeb i w miarê jak czas na to pozwala³, zaj¹³ siê wy-

twarzaniem dóbr luksusowych.

Kluczowe w procesie podnoszenia standardu jego ¿ycia by³o wartoœcio-

wanie, wytwarzanie, oszczêdzanie, inwestowanie i udoskonalanie. Ocenia³ cele

i dostêpne mu œrodki, a nastêpnie wybiera³ te, które najpe³niej odpowia-

da³y jego potrzebom. Wartoœæ ka¿dej dostrze¿onej rzeczy ustala³ na pod-

stawie wielkoœci potrzeby, dostêpnoœci œrodków koniecznych do jej zdoby-

cia oraz wielkoœci jej kosztu w porównaniu do alternatywnych rozwi¹zañ.

Wytwarza³ artyku³y pierwszej potrzeby niezbêdne do przetrwania i oszczê-

dza³ je na tyle, by móc zainwestowaæ swoj¹ energiê w wytwarzanie innych

produktów, których pragn¹³ lub które by³y mu potrzebne. Cena, któr¹ p³aci³

na ka¿dym etapie, to czas i energia wydatkowane zgodnie z jego w³asn¹

ocen¹ potrzeb. To, co uzyskiwa³ po zbilansowaniu wymiany, stanowi³o jego

zysk. Jeœli pope³nia³ b³êdy i jego wysi³ki by³y daremne, ponosi³ straty. Jego
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dzia³ania by³y spraw¹ wymiany, zamiany stanu mniej po¿¹danego na bar-

dziej po¿¹dany. Na ka¿dym etapie gospodarowa³ swoim czasem, dokony-

wa³ wyboru analizuj¹c wynikaj¹ce z niego konsekwencje krótko-, œrednio-

i d³ugoterminowe. W miarê jak zdobywa³ coraz wiêksze doœwiadczenie,

dziêki postêpowi technologicznemu zmniejsza³ koszt zaspokajania podstawo-

wych potrzeb (w sensie czasu i energii przeznaczonych na ich zaspokaja-

nie) i móg³ sobie pozwoliæ na przeznaczenie wiêkszej iloœci czasu na d¹¿e-

nie do „luksusu”.

Pojêcia, które podkreœli³em objaœniaj¹c dzia³ania Robinsona Crusoe,

s¹ generalnie zwi¹zane z dzia³aniem i wynikami gospodarki rynkowej.

Faktycznie gospodarka rynkowa jest efektem zastosowania tych samych

pojêæ w kontekœcie spo³ecznym. Wartoœciowanie, wytwarzanie, oszczêdza-

nie, inwestowanie i udoskonalanie s¹ niezbêdne do ludzkiego przetrwania

i wzrostu zgodnie z indywidualn¹ natur¹ cz³owieka jako istoty rozumnej.

W³aœciwie rozumiana ekonomia polityczna stanowi studium œrodków

dostêpnych do podtrzymania ¿ycia ludzkiego, a poniewa¿ ludzie s¹ istota-

mi spo³ecznymi, g³ówny nacisk nale¿y po³o¿yæ na przetrwanie w koegzy-

stencji z innymi. Jednak przede wszystkim nale¿y skoncentrowaæ siê na po-

trzebach pojedynczej jednostki, poniewa¿ spo³eczeñstwo jest po prostu

zbiorem jednostek.

Czym jest rynek?

Podstawowe œrodki przetrwania dostêpne grupie osób s¹ takie same jak

w przypadku pojedynczej osoby. Jedyne istotne ró¿nice wynikaj¹ ze stop-

nia z³o¿onoœci, z którym wi¹¿e siê przebieg wytwarzania i wymiany. Jed-

nostka dzia³aj¹ca w pojedynkê mo¿e zmieniaæ stan rzeczy z jednego na

drugi wy³¹cznie kosztem swej w³asnej energii.

W wolnym spo³eczeñstwie jednostka mo¿e wymieniaæ efekt swojego

wysi³ku (swoj¹ w³asnoœæ) na wyroby i us³ugi innych, osi¹gaj¹c przy tym

ogromne korzyœci wynikaj¹ce z podzia³u pracy, specjalizacji, a tak¿e zmian

wprowadzanych przez innych. Dlatego gospodarka rynkowa czyni prze-

trwanie ³atwiejszym, u¿ywaj¹c jednak œrodków znacznie bardziej z³o¿o-

nych od tych, którymi dysponuje samotna jednostka. Dzia³alnoœæ ekonomi-

czna jest bardziej z³o¿ona, jeœli chodzi o dostêpne œrodki i mo¿liwoœci, ale

w sensie przetrwania i wzrostu jest znacznie prostsza. Crusoe nie by³by

w stanie przetrwaæ na swej wyspie jako dozorca, a jednak jest wielu ludzi,

którzy zupe³nie dobrze zarabiaj¹ na ¿ycie myj¹c okna drapaczy chmur

w Nowym Jorku.

Posiadaj¹cy tak elementarn¹ wiedzê, jak wiedza Robinsona Crusoe,

i nie przymuszani przez nikogo ludzie staraj¹ siê wymieniaæ swoj¹ w³as-
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noœæ z korzyœci¹ dla siebie. Szacuj¹ wartoœæ wyrobów i us³ug oferowanych

do wymiany i, bazuj¹c na swej zdolnoœci do za³atwiania interesów, wybie-

raj¹ te, które uwa¿aj¹ za najpotrzebniejsze lub najbardziej po¿¹dane.

W wyniku transakcji ka¿da ze stron wymienia to, co uwa¿a za mniej warto-

œciowe, na to, co, jak s¹dzi, jest warte wiêcej. Wymiana jest spraw¹ indywi-

dualnej oceny. Ka¿da z osób ocenia wartoœæ posiadanego przedmiotu

w odniesieniu do innego przedmiotu. Proces wartoœciowania jest z ko-

niecznoœci subiektywny, to znaczy zale¿y od specyficznych preferencji ka¿-

dej osoby, jej os¹du, hierarchii wartoœci i zamierzeñ.

Fakt, ¿e wartoœæ jest subiektywna – ludzie ró¿nie oceniaj¹ rzeczy – jed-

noczeœnie sk³ania ludzi do wymiany, jak te¿ umo¿liwia wymianê, czyni¹c j¹

korzystn¹ dla obu stron
6

. Farmer, który dysponuje nadwy¿k¹ zbo¿a, ale nie

posiada dostatecznej iloœci miêsa – wycenia ow¹ nadwy¿kê zbo¿a ni¿ej ni¿

hodowca, któremu potrzebne jest zbo¿e do wykarmienia byd³a – i pojawia

siê mo¿liwoœæ wymiany handlowej. W miarê jak coraz wiêcej osób zrzesza

siê i anga¿uje w proces wymiany nadwy¿ek, handel staje siê coraz bardziej

z³o¿ony. Wspó³dzia³anie licznych jednostek, spo³eczne mechanizmy pro-

dukcji i handel poprzez swobodne stowarzyszanie siê nazywamy rynkiem.

Rynek jest instytucj¹ wykorzystywan¹ przez ludzi do zaanga¿owania

siê w dobrowoln¹ wymianê w³asnoœci zgodnie z prawem popytu i poda¿y.

Ta definicja równie dobrze pasuje do lokalnego pchlego targu, jak i do no-

wojorskiej gie³dy. System wymiany mo¿e byæ prosty lub z³o¿ony, ale chara-

kterystyczne w definicji rynku jako takiego jest to, ¿e tworzy go grupa jed-

nostek zaanga¿owanych w wymianê – zaanga¿owanych w proces starania

siê o dokonanie wymiany w swoim w³asnym interesie.

ROLA PIENI¥DZA

Pieni¹dz jest niezbêdny dopiero po osi¹gniêciu przez uczestników rynku

wysokiego stopnia produktywnoœci i tworzenia przez nich d³ugofalowych

planów ¿yciowych. W swej podstawowej formie pieni¹dz jest po prostu to-

warem, powszechnie po¿¹danym i akceptowanym przy wymianie dos³ow-

nie przez wszystkich. Pieni¹dz jest towarem w nie mniejszym stopniu ni¿

marynowane œledzie, ale ma on znacznie d³u¿szy okres przydatnoœci

(trwa³oœæ), posiada powszechnie rozpoznawaln¹ wartoœæ, jest podzielny

i przenoœny. Pieni¹dz upraszcza proces wymiany, umo¿liwia tak¿e kalkula-

cje ekonomiczne, dostarcza ludziom œrodków do prze³o¿enia pocz¹tkowo

subiektywnej hierarchii wartoœci ekonomicznych na wartoœci wyra¿one

liczbowo. Dostarcza œrodków do kwantyfikowania i odk³adania nadwy¿ek

wyrobów przewy¿szaj¹cych potrzeby konsumpcyjne. Przyjmuj¹c dolary lub
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z³oto (lub jakikolwiek inny akceptowany œrodek) jednostka pok³ada nadzie-

jê w jego sile nabywczej w przysz³oœci, bez wzglêdu na to, czy bêdzie ona

liczona w minutach, dniach czy latach. Zatem pieni¹dz jest produktem,

który s³u¿y jako œrodek wymiany i zachowania wartoœci, jednak nie jest on

ani mniej, ani bardziej podatny na prawa popytu i poda¿y ni¿ jakikolwiek

inny produkt czy us³uga.

Inna forma pieniêdzy powsta³a w rezultacie manipulacji przy upowsze-

chnianiu kredytu. Kredyt jest innowacj¹ stworzon¹ po to, by wykorzystaæ

oszczêdnoœci jednostek, które inaczej le¿a³yby bezczynnie. We wczesnej

historii kredytu, kiedy z³oto lub srebro by³y akceptowanym œrodkiem p³at-

niczym, po¿yczano sam metal (zazwyczaj zabezpieczony okreœlonymi gwa-

rancjami) w zamian za obietnicê zwrotu po¿yczonej iloœci wraz z prowizj¹.

Nastêpnie wprowadzono innowacjê – banknot lub certyfikat bankowy.

Po¿yczaj¹cy odkryli, ¿e certyfikat obiecuj¹cy jego posiadaczowi uzyska-

nie okreœlonej iloœci srebra lub z³ota jest odpowiednim i wygodnym œrod-

kiem wymiany. Skoro certyfikaty by³y uznawane i akceptowane dziêki so-

lidnoœci i reputacji instytucji finansowej, która je wystawia³a, to nie trzeba

by³o byæ geniuszem, by zauwa¿yæ, ¿e mo¿na wystawiæ wiêcej certyfikatów

ni¿ posiada siê pieni¹dza kruszcowego. Stworzono w ten sposób mo¿li-

woœæ kreacji pieni¹dza
7

.

Dopóki emitent dok³adnie bada³ mo¿liwoœci sp³aty i zachowywa³ repu-

tacjê solidnego w stosunku do depozytariuszy, móg³ on kreowaæ substytuty

pieniêdzy (banknoty i certyfikaty bankowe), zwiêkszaj¹c kredyt ponad wiel-

koœæ posiadanych depozytów kruszcu. W ten sposób po raz pierwszy tem-

po wzrostu dobrobytu mog³o przewy¿szyæ mo¿liwoœci okreœlone przez za-

soby – wszystko opiera³o siê na tym, i¿ po¿yczkodawca s¹dzi³, ¿e po¿ycz-

kobiorca bêdzie w przysz³oœci w stanie produkowaæ i handlowaæ.

Pocz¹tkowo, kiedy rz¹d trzyma³ siê od tego z daleka, wzrost kreacji

pieni¹dza by³ regulowany przez czynniki rynkowe
8

. To znaczy, ¿e bank by³

w stanie wymieniæ wszystkie banknoty na z³oto lub srebro, tak wiêc iloœæ

drogocennego metalu w depozytach stanowi³a zabezpieczenie i umo¿li-

wia³a kontrolê granicy wzrostu kredytu. Podobnie jak inne firmy, niektóre

banki dobrze prosperowa³y, zaœ inne upada³y; niektórzy depozytariusze

uzyskiwali przychód ze swych oszczêdnoœci, inni – tracili wszystko. Jednak,

ogólnie, wprowadzenie rozszerzonego kredytowania ponad aktualne osz-

czêdnoœci istotnie przyspieszy³o wzrost dobrobytu.

Dziœ pieni¹dz papierowy – papier uznany przez rz¹d za legalny œrodek

p³atniczy – jest akceptowanym œrodkiem wymiany. Pieni¹dz papierowy jest

podobny do kreowanego pieni¹dza w tym sensie, ¿e ze znaków pieniê¿-

nych jako takich nie ma ¿adnego po¿ytku poza ich znaczeniem jako œrodka

wymiany, ale ró¿ni siê tym, ¿e brak jest obiektywnej wartoœci, która go
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wspiera. W przypadku systemu pieni¹dza papierowego o poda¿y pieni¹dza

i kredytu nie decyduj¹ czynniki rynkowe. Obiektywne ograniczenia usu-

niêto, zastêpuj¹c je subiektywnymi limitami ustalanymi przez rz¹dowych

biurokratów.

System bankowy posiada rezerwy nie w drogocennych metalach, ale

w rz¹dowych papierach
9

zabezpieczonych prawem do opodatkowania

i druku pieniêdzy
10

. Zastrzegaj¹c sobie prawo okreœlania rezerw obowi¹z-

kowych, kupowania oraz sprzeda¿y rz¹dowych instrumentów rynku pieniê-

¿nego, jak te¿ manipuluj¹c stopami procentowymi, bank centralny ustana-

wia limity dostêpnoœci kredytu. Limity s¹ w znacznym stopniu uzale¿nione

od poziomu po¿yczek na rzecz biznesu i konsumentów, co z kolei wp³ywa

na stopieñ wzrostu lub spadku poda¿y pieni¹dza.

Pomimo i¿ poda¿ pieni¹dza i kredytu jest kontrolowana przez rz¹d, to

jednak regu³y rynkowe w dalszym ci¹gu rz¹dz¹ si³¹ nabywcz¹ pieni¹dza

i kosztem kredytu. Pieni¹dz i kredyt niezmiennie podlegaj¹ prawu popytu

i poda¿y, jednak strona poda¿y w tym równaniu jest manipulowana. Zaœ

oszczêdnoœci dalej s¹ podstaw¹ ekspansji biznesu stymulowanej przez roz-

wa¿ny wzrost kredytu.

Kredyt, jeœli siê nim odpowiednio zarz¹dza, przyspiesza wzrost bogac-

twa, poniewa¿ dostarcza najefektywniejszego sposobu wykorzystania osz-

czêdnoœci i potencjalnej zdolnoœci wytwórczej jednostek i instytucji. Za-

oszczêdzone pieni¹dze to prawo do nie skonsumowanych dóbr. Oszczê-

dzaj¹cy decyduj¹ siê na rezygnacjê z bie¿¹cej konsumpcji na rzecz przysz-

³ej konsumpcji lub inwestycji. Poprzez kredyt zawieraj¹ umowê, bezpo-

œrednio lub przez instytucjê przechowuj¹c¹ ich pieni¹dze, ¿e po¿ycz¹ swo-

je oszczêdnoœci na konsumpcjê lub inwestycje w zamian za obietnicê

wzrostu si³y nabywczej w przysz³oœci. Po¿yczkobiorcy wykorzystuj¹ po¿y-

czone pieni¹dze na zakup nie skonsumowanych dóbr przeznaczonych za-

równo na konsumpcjê, jak i inwestycje, ale w ka¿dym przypadku s¹ zobo-

wi¹zani do wytworzenia dostatecznej iloœci bogactwa umo¿liwiaj¹cego od-

danie d³ugu i zapewnienie prowizji. Instytucja po¿yczaj¹ca pieni¹dze kreu-

je nowy pieni¹dz, gdy udziela po¿yczki, ale jeœli pieni¹dze nie zostan¹

zwrócone z nowo wykreowanego bogactwa, wtedy konsumowane bêd¹

w efekcie rzeczywiste oszczêdnoœci.

Czym jest bogactwo?

Bogactwo jest po prostu akumulacj¹ wyrobów i us³ug bêd¹cych przedmio-

tem konsumpcji. Jedyny sposób na stworzenie bogactwa to produkcja

przewy¿szaj¹ca konsumpcjê, co mo¿na osi¹gn¹æ dziêki zastosowaniu tech-

nologii. Technologia jest nauk¹ stosowan¹, a nauka oznacza wiedzê. Ludzie
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dochodz¹ do wzrostu produktywnoœci poprzez zdobywanie i wdra¿anie

wiedzy. Pod wieloma wzglêdami nasze ¿ycie jest tak wype³nione, ¿e czêsto

o tym zapominamy. Przyjmujemy za pewnik efektywnoœæ osi¹gan¹ przez

rynek dziêki innowacjom takim jak specjalizacja, podzia³ pracy i mechani-

zacja. To wszystko by³y odkrycia, idee powsta³e w umys³ach œwiat³ych ludzi,

którzy je urzeczywistnili. W ekonomii rynkowej ka¿dy korzysta z odkryæ

twórców. Postêp techniczny, bêd¹cy podstaw¹ coraz wiêkszej efektywnoœci

produkcji, staje siê ogólnodostêpny tak, ¿e ka¿da osoba mo¿e produkowaæ

wiêcej w krótszym czasie. Skoro ka¿da osoba produkuje wiêcej, mo¿e wiê-

cej skonsumowaæ, zgodnie z prawem popytu i poda¿y.

Bez wzglêdu na to, jak wyrafinowane staj¹ siê wyroby i us³ugi, bez

wzglêdu na to, jak wiele osób jest zaanga¿owanych w ten proces, zasady,

które zastosowa³ Crusoe na wyspie, pozostaj¹ w mocy. Aby ¿yæ w pe³nym

tego s³owa znaczeniu, trzeba w³aœciwie oszacowaæ potrzeby lub pragnienia

niezbêdne do podwy¿szenia stopy ¿yciowej, a tak¿e wytwarzaæ, by to

osi¹gn¹æ. Cena, któr¹ siê p³aci, jest równa temu, co trzeba daæ, aby uzy-

skaæ po¿¹dany przedmiot. Aby gromadziæ bogactwa, trzeba oszczêdzaæ, tak

by czas i pó³fabrykaty mog³y byæ zainwestowane w pozyskiwanie innych

dóbr. Do podzia³u pracy potrzeba innowacji, które poprawiaj¹ efektywnoœæ

produkcji.

EKONOMIA POLITYCZNA I NATURA LUDZKA

Biznes jest jak cz³owiek wios³uj¹cy pod pr¹d. Nie ma wyboru, musi wios³o-

waæ, gdy¿ inaczej bêdzie siê cofa³.

Lewis E. Pierson

Ekonomia wolnorynkowa to odkrycie ludzkiej inwencji oparte na wizji

ludzkoœci sk³adaj¹cej siê z niezale¿nych, rozumnych istot zdolnych zapew-

niæ sobie przetrwanie. Jest to konstrukcja powsta³a spontanicznie jako na-

turalny rezultat indywidualnego i nieprzymuszonego dzia³ania jednostek

w ramach systemu spo³ecznego. Rz¹dy nie kreuj¹ rynku – one go niszcz¹

poprzez siln¹ interwencjê. Jeœli rz¹d pozostawia obywateli w spokoju, ryn-

ki powstaj¹ automatycznie, niemal jak gdyby mia³y w³asne ¿ycie.

Jako dowód przedstawiê fakt, ¿e nawet w spo³eczeñstwach, gdzie pro-

dukcja i handel s¹ œciœle kontrolowane przez autokratyczne kolektywistycz-

ne re¿imy, „czarne rynki” powstaj¹ jak grzyby po deszczu i na ogó³ s¹

milcz¹co uznawane lub nawet popierane przez w³adze. Dla przyk³adu, je-

den z programów telewizyjnych pokazywa³, jak lokalne w³adze ma³ego

miasta w komunistycznym kraju podzieli³y kilka hektarów ziemi na dzia³ki
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(mniejsze ni¿ ogródki, jakie ma wielu Amerykanów mieszkaj¹cych na

przedmieœciach) i rozdzieli³y je pomiêdzy rodziny, które na w³asne potrze-

by uprawia³y na nich warzywa. Niemal natychmiast prawo do korzystania

z dzia³ki sprzedawano po cichu na czarnym rynku za kwoty przewy¿-

szaj¹ce œrednie roczne zarobki tamtejszych rodzin. Powód? Œwie¿e warzy-

wa i owoce by³y praktycznie niedostêpne na oficjalnym rynku i sprzedawa-

ne po znacznie wy¿szych cenach na czarnym rynku. Rodzina, która zamiast

jednej dzia³ki dysponowa³a kilkoma i produkowa³a na sprzeda¿, by³a w sta-

nie niemal podwoiæ swój roczny dochód.

Podczas gdy takie „czarne rynki” powstaj¹ spontanicznie, handel po-

szukiwanymi artyku³ami napotyka rz¹dowe restrykcje, idea rynku jako

takiego jest potêpiana przez kolektywistyczne rz¹dy. Dla przyk³adu,

w Zwi¹zku Radzieckim wyci¹gano zupe³nie inne wnioski z badañ nad

„œrodkami niezbêdnymi do osi¹gniêcia dóbr finalnych”. Istoty ludzkie post-

rzegano nie jako niezale¿ne stworzenia istniej¹ce same dla siebie, ale jako

dyspozycyjne zasoby naturalne istniej¹ce po to, by s³u¿yæ wiêkszej ca³oœci

– pañstwu lub kolektywowi. Zgodnie z tym pogl¹dem dzia³ania Crusoe po-

prawiaj¹ce standard jego ¿ycia by³y samozaspokojeniem potrzeb i dlatego

sprzeciwia³y siê fundamentalnej zasadzie komunizmu „od ka¿dego wed³ug

jego zdolnoœci, ka¿demu wed³ug jego potrzeb”. W ka¿dym przypadku

„wspólne dobro” jest standardow¹ wartoœci¹, a „kolektywna m¹droœæ” in-

terpretowana przez samozwañczych ideologów rozstrzyga w sposób osta-

teczny, co jest prawd¹, a co fa³szem
11

.

Dla nich koncepcje wartoœci, ceny, inwestycji i innowacji maj¹ komplet-

nie inne znaczenie i budz¹ inne skojarzenia. Biurokraci staraj¹ siê okreœliæ

wartoœæ przez rz¹dowy dyktat, a ceny przez dekrety. Pañstwowi planiœci in-

westuj¹ œrodki bez ogl¹dania siê na zyski. Staraj¹ siê sk³oniæ ludzi do pracy

bez w³asnej inicjatywy czy potencjalnych mo¿liwoœci samodoskonalenia.

Rezultatem jest spo³eczeñstwo na tyle zmêczone ¿yciem poni¿ej minimal-

nego poziomu, ¿e politycy znaleŸli siê na etapie wymuszonego likwidowa-

nia wielu ograniczeñ rynkowych pod groŸb¹ za³amania siê gospodarki i po-

litycznego buntu.

Poruszam tu te, wydawa³oby siê, czysto polityczne tematy z bardzo

wa¿nych powodów. Nie mo¿na oddzielaæ myœlenia ekonomicznego od

pogl¹du na naturê cz³owieka. Dominuj¹cy pogl¹d filozoficzny na naturê

ludzk¹ w ka¿dej kulturze bêdzie okreœlaæ naturê jej politycznej struktury,

a tym samym naturê gospodarczej dzia³alnoœci. Im bardziej poprawny

bêdzie ten pogl¹d filozoficzny, tym bardziej efektywna bêdzie polityka

ekonomiczna. To, w jakim stopniu ludzie s¹ traktowani jak istoty rozumne,

nie nieomylne, ale tym niemniej zdolne do samodzielnego utrzymania

siê przez dzia³ania oparte na niezale¿nym wykorzystaniu swego umys³u,
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decyduje o stopniu wolnoœci spo³eczeñstwa i istnieniu pêt rz¹dowej inter-

wencji. Jednoczeœnie spo³eczeñstwo jest na tyle wolne, na ile tworz¹ce je

jednostki potrafi¹ podnosiæ poziom swojego ¿ycia (miêdzy innymi przez

akumulacjê maj¹tku)
12

.

Aby nie popadaæ zbytnio w abstrakcjê, podam tylko jeden przyk³ad ilu-

struj¹cy, w jaki sposób stosowanie tego typu rozumowania przynios³o mi

zyski. Przez wiêksz¹ czêœæ dwudziestego wieku we Francji socjaliœci mieli

du¿e wp³ywy. Ale w 1981 roku Francois Mitterrand, gorliwy socjalista, za-

skoczy³ œwiat wygrywaj¹c wybory prezydenckie ze wzglêdnie umiarkowa-

nym, spokojnym Valérym Giscardem d'Estaing. „New York Times” pisa³

o Mitterrandzie z wielkim zachwytem, mimo i¿ jego platforma wyborcza

by³a zdecydowanie socjalistyczna.

Obieca³ on doprowadzenie do pe³nego zatrudnienia i dobrobytu przez

znacjonalizowanie g³ównych ga³êzi przemys³u, ³¹cznie z systemem banko-

wym, na³o¿enie du¿ych podatków na bogatych, wprowadzenie ogromnych

programów zabezpieczeñ socjalnych oraz stymulacjê gospodarki przez

inflacjê waluty
13

. Wiedzia³em (podobnie jak wielu innych rozumiej¹cych

realia ekonomii), ¿e próby Mitterranda zmierzaj¹ce do kontrolowania

dzia³añ rynkowych doprowadz¹ do katastrofy i wartoœæ franka francuskiego

gwa³townie siê obni¿y w stosunku do dolara.

Natychmiast wszed³em krótko we franka francuskiego – sta³ on wtedy 4

do 1 w stosunku do dolara – a wyszed³em po oko³o trzech tygodniach, gdy

stosunek by³ 6 do 1 (ostatecznie doszed³ do 10 do 1). Zarobi³em na tym

znaczn¹ kwotê przy ca³kowitej niemal pewnoœci, ¿e nie pope³niam b³êdu.

Wiedzia³em, ¿e mam racjê, gdy¿, parafrazuj¹c Arystotelesa, „coœ nie mo¿e

jednoczeœnie istnieæ i nie istnieæ w tym samym czasie i pod tym samym

wzglêdem”. Przek³adaj¹c to na jêzyk ekonomii mo¿na stwierdziæ, ¿e „nie

mo¿na dostaæ czegoœ za nic”. W 1983 roku efekty polityki Mitterranda by³y

ju¿ widoczne. Ceny wzrasta³y o 12% w stosunku rocznym. Rz¹d doprowa-

dzi³ do ogromnego deficytu bud¿etowego i handlowego. Ludzie odczuli

ogólny spadek stopy ¿yciowej. Nast¹pi³ dalszy spadek franka francuskiego

w stosunku do innych walut, zaœ bezrobocie objê³o oko³o 10% zdolnych do

pracy. Zdumiewaj¹ce, ale w 1990 roku Mitterrand w dalszym ci¹gu sprawo-

wa³ urz¹d! Myœlê, ¿e nale¿a³o siê tego spodziewaæ, gdy¿ nasi przodkowie

w preambule deklaracji niepodleg³oœci stwierdzili: „Dotychczasowe do-

œwiadczenie pokaza³o, ¿e ludzkoœæ jest bardziej sk³onna do cierpieñ, gdy

s¹ one do zniesienia, ni¿ do zmian przez odrzucenie form, do których jest

przyzwyczajona”.

Niestety, w ka¿dym narodzie œwiata, tak¿e wœród Amerykanów, istniej¹

silne elementy kolektywistyczne. Do pewnego stopnia ludzi uwa¿a siê za od-

powiedzialnych nie tylko za w³asne ¿ycie, ale równie¿ za dostatek innych.
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Celem rz¹du, zgodnie z ideologi¹ kolektywistyczn¹, jest zabezpiecze-

nie powszechnego dobra przez wymuszon¹ redystrybucjê bogactwa od

tych, którzy produkuj¹, do tych, którzy nie mog¹ (lub nie chc¹) albo do

tych, którzy nie produkuj¹ w dostatecznej iloœci. W konsekwencji rynki

w Stanach Zjednoczonych i na ca³ym œwiecie, w ró¿nym stopniu, s¹ regulo-

wane i kontrolowane.

W szczególnoœci poda¿ pieniêdzy i kredytów spoczywa ca³kowicie

w rêkach polityków, a z tego powodu rynki w du¿ym stopniu zdane s¹ na

³askê biurokratycznych kaprysów. Ale podobnie jak dobry detektyw mo¿e

wytropiæ przestêpcê staraj¹c siê zrozumieæ jego postêpowanie, tak te¿ mo-

¿liwe jest wyœledzenie kursu rz¹dowej polityki przez analizê sposobu my-

œlenia czo³owych postaci w³adzy. Stopieñ, do jakiego s¹ kolektywistami,

oznacza stopieñ, do jakiego bêd¹ interweniowaæ na rynkach i kreowaæ nie-

równowagê w ró¿nych formach. Sprawdzaj¹c, jaki wp³yw wywiera ich

interwencyjna polityka na produkcjê, oszczêdnoœci, inwestycje oraz postêp

techniczny, jak te¿ analizuj¹c jej wp³yw na poda¿ i popyt na ró¿nych ryn-

kach (zak³adaj¹c oczywiœcie, ¿e rz¹d nie zmienia swej polityki w po³owie

drogi, co czêsto robi), mo¿na przewidzieæ kierunek ruchu cen.

By móc wyprzedzaæ przysz³¹ politykê ekonomiczn¹, nale¿y zrozumieæ,

jak¹ polityczn¹ broni¹ dysponuj¹ ludzie na kluczowych stanowiskach

w³adzy, a tak¿e znaæ ich charakter i intencje. W Stanach Zjednoczonych

najbardziej fundamentaln¹ broni¹ polityki s¹ podatki, poziom i metoda po-

krywania deficytu, kontrola pieni¹dza i kredytu sprawowana przez Zarz¹d

Rezerwy Federalnej oraz okreœlone prawa ograniczaj¹ce produkcjê i han-

del. G³ówne osobistoœci, które nale¿y obserwowaæ, to prezydent, prezes

Zarz¹du Rezerwy Federalnej, sekretarz skarbu i kluczowi przywódcy kon-

gresu. Przez zrozumienie przede wszystkim tego, co ci ludzie mog¹ zrobiæ,

oraz odgadniêcie, co mogliby zrobiæ zgodnie ze swymi pogl¹dami na naturê

ludzk¹, mo¿na ustawiæ siê w takiej pozycji, by zyskaæ na dzia³aniach rz¹du.

Analizowanie efektów jest znacznie prostsze ni¿ przewidywanie polity-

ki. Tak uj¹³ to w swojej ksi¹¿ce The Wealth of Nations (Bogactwo narodów)

Adam Smith:

Pañstwo jest zasobne tam, gdzie ³atwo przychodzi zaspokajanie pod-

stawowych potrzeb i stworzenie komfortu ¿ycia. [...] Mówienie o bo-

gactwie narodów to mówienie o dostatku ich mieszkañców. Dlatego

jeœli jakaœ polityka zmierza do podniesienia cen rynkowych, to zmniej-

sza zasobnoœæ publiczn¹ i bogactwo narodu, a tym samym ogranicza

zaspokajanie podstawowych potrzeb ¿yciowych i szczêœcie ludzi.

Konsekwencje ingerencji rz¹du w gospodarkê da siê przewidzieæ dziêki

niezmiennym regu³om rynkowym. Jedna z tych prostych zasad brzmi: kon-
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trola cen powoduje braki, a dotowanie cen powoduje powstawanie nadwy¿ek. Na

przyk³ad gdy Ronald Reagan zosta³ wybrany w 1980 roku na prezydenta,

produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych prze¿ywa³a gwa³towny

rozkwit stymulowany przez wprowadzenie taryfy celnej na import ropy,

sztuczny niedobór tego surowca wywo³any przez OPEC oraz z³o¿ony sy-

stem kontroli cen i ulg podatkowych stworzony przez administracjê Carte-

ra, który na³o¿y³ limit cenowy na „star¹ ropê”, ale up³ynni³ ceny ropy nowo

wyprodukowanej. Zapanowa³o wiertnicze szaleñstwo – ka¿dy spekulowa³

na otworach wiertniczych.

Po swojej elekcji Reagan zapowiedzia³ deregulacjê przemys³u naftowego.

Wkrótce po tym zadzwoni³ do mnie przyjaciel, który by³ maklerem, i nak³a-

nia³ mnie, bym kupi³ Tom Brown, sprzedawane na rynku pozagie³dowym

akcje firmy naftowej, które zanotowa³y ogromny wzrost z 2 do 68 USD za

akcjê. Powiedzia³em mu: „Jimmy, przemys³ naftowy siê skoñczy³, móg³bym

myœleæ o wejœciu w tê akcjê na krótkiej pozycji”. Uprosi³ mnie, bym nie gra³

krótko tej akcji, bo Tom Brown to jego przyjaciel, zatem nie zrobi³em tego,

jednak zagra³em krótko wiele innych akcji spó³ek naftowych.

Powiedzia³em Jimmiemu, ¿e kartel naftowy na Bliskim Wschodzie

wkrótce siê rozpadnie z powodu konkurencyjnych nacisków, a proponowa-

na przez Reagana deregulacja ca³kowicie roz³o¿y wewnêtrzny przemys³

naftowy, kiedy wolna konkurencja spowoduje spadek cen. Zwolni³ tempo

zakupów, jednak utrzyma³ swoj¹ pozycjê, maj¹c nadziejê na jej zamkniêcie

w 1981 roku z powodów podatkowych. W styczniu 1981 roku jego portfel

straci³ na wartoœci oko³o 25%. Indeks S&P 500, w którym du¿¹ wagê mia³y

akcje naftowe, osi¹gn¹³ szczyt w 1980 roku. Akcje Tom Brown ostatecznie

spad³y z powrotem na 2 dolary. Nie potrzeba mówiæ, ¿e zarobi³em przy-

zwoicie dzia³aj¹c w oparciu o bardzo proste zasady.

Teraz pozwólcie mi, bym kieruj¹c siê tymi samymi zasadami zaj¹³ siê

nieco przysz³oœci¹.

Ostatnie podwy¿szenie poziomu minimalnej p³acy zmniejszy rentow-

noœæ barów szybkiej obs³ugi i innych punktów sprzeda¿y detalicznej, po-

woduj¹c, ¿e niektórzy zrezygnuj¹ z dzia³alnoœci, zaœ inni zwolni¹ pracow-

ników. Wzroœnie wykorzystanie urz¹dzeñ automatycznych, gdy¿ stan¹

siê one relatywnie bardziej efektywne ze wzglêdu na wzrost kosztu si³y

roboczej. Wzroœnie bezrobocie wœród nisko wykwalifikowanej si³y robo-

czej i m³odzie¿y, nasili siê nacisk na rz¹dowe programy os³onowe. „W imiê

troski o ludzi” rz¹d raz jeszcze sk³oni siê ku zubo¿eniu spo³eczeñstwa.

Interwencja rz¹dowa nie oszuka praw popytu i poda¿y; one po prostu Ÿle

rozdziel¹ czynniki po obu stronach równania.

Powtórzmy, ekonomia polityczna jest wa¿na ze wzglêdu na to, ¿e opi-

suje instrumenty, metody oraz dzia³ania istot ludzkich podejmowane
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w celu zrealizowania konkretnych zadañ. Ekonomia polityczna musi byæ

skierowana g³ównie na dzia³ania jednostek, a nastêpnie na jednostki

dzia³aj¹ce jako spo³eczne zbiorowoœci. Zasady, które stosuje siê do poje-

dynczej osoby, s¹ równie prawdziwe w stosunku do ka¿dej grupy, jak te¿

spo³eczeñstwa jako ca³oœci. Aby zasady ekonomii politycznej by³y prawdzi-

we, musz¹ siê opieraæ na pogl¹dzie, ¿e ludzie s¹ niezale¿nymi, myœl¹cymi

istotami d¹¿¹cymi do zaspokojenia swoich potrzeb. Ka¿dy inny pogl¹d ro-

dzi sprzecznoœci – b³êdne os¹dy, które doprowadz¹ do fiaska, jeœli na ich

podstawie przyst¹pi siê do dzia³ania. Podobnie jak Robinson Crusoe, ka¿dy

musi zrozumieæ pojêcia wartoœciowania, wytwarzania, oszczêdzania, in-

westowania i postêpu technicznego po to, by przetrwaæ i rozwijaæ siê jako

istota ludzka. Dla gracza, spekulanta i inwestora nieco dok³adniejsza znajo-

moœæ tych zasad jest niezast¹pionym narzêdziem przy przewidywaniu za-

chowania siê rynku, szczególnie zaœ przy szacowaniu wp³ywu efektów

rz¹dowej interwencji na ruch cen.

PRODUKCJA POPRZEDZA BOGACTWO

Mo¿liwoœci rosn¹ w miarê ich dostrzegania; obumieraj¹, kiedy siê je igno-

ruje. ¯ycie jest d³ugim pasmem mo¿liwoœci. Bogactwo nie polega na robie-

niu pieniêdzy, ale na rozwoju cz³owieka. Produkcja, a nie destrukcja, pro-

wadzi do sukcesu.

John Wicker

Za³ó¿my, ¿e zacz¹³eœ pracowaæ dla kogoœ, a ka¿dego dnia po prostu sie-

dzisz, popijasz kawê, czytasz komiksy i bazgrolisz coœ na papierze firmo-

wym. Jak d³ugo mog³oby to trwaæ? Na pewno niezbyt d³ugo. Twój pracoda-

wca prawdopodobnie s³usznie zwolni³by ciê za niewnoszenie niczego no-

wego do firmy – za to, ¿e niczego nie produkujesz.

Jest niepodwa¿alnym faktem, ¿e istoty ludzkie musz¹ produkowaæ, aby

przetrwaæ i egzystowaæ. Produkcja jest aktem tworzenia czegoœ nowego

przez rekombinacjê i rearan¿acjê naturalnych lub tworzonych przez

cz³owieka elementów, które maj¹ konkretne przeznaczenie. Mówi¹c

o „tworzeniu czegoœ nowego” nie chcê powiedzieæ, ¿e mo¿e powstaæ coœ

z niczego. Rybak przemienia rybê w po¿ywienie – przez swoje dzia³anie

i innowacje tworzy ¿ywnoœæ. Stal, miedŸ, aluminium, plastik, tkaninê i tak

dalej – producent samochodów przekszta³ca w samochód. Producent fil-

mowy wykorzystuje pracê re¿ysera, aktorów, autorów i ekipy, by zrobiæ

film rozrywkowy, edukacyjny lub reklamowy. Lekarz zmierza do przywróce-
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nia zdrowia pacjentowi. Gracz na gie³dzie jest kreatorem wyceny i wymia-

ny. To chyba jasne.

Proces produkcji mo¿e byæ prosty lub z³o¿ony – od gromadzenia ¿yw-

noœci do produkowania tworzyw sztucznych z odpadów rafinacji ropy naf-

towej. Do produktów mo¿na zaliczyæ zarówno produkty biologicznie nie-

zbêdne, jak i abstrakcyjne idee – od jedzenia do poezji – jednak w ka¿dym

przypadku powstaje coœ nowego, co ma s³u¿yæ wczeœniej okreœlonym zada-

niom lub celom. Istniej¹ tak¿e pewne wp³ywowe grupy, które potêpiaj¹

produkcjê ponad pewien okreœlony poziom. Twierdz¹ oni, ¿e przez „nad-

produkcjê” ludzkoœæ oddala siê coraz bardziej od swego „naturalnego sta-

nu”, i mówi¹ o „prostocie i piêknie” kilku egzystuj¹cych jeszcze w od-

leg³ych zak¹tkach œwiata szczepów zajmuj¹cych siê zbieractwem. Dla

przyk³adu, podrêcznik organizacji Przyjaciele Ziemi stwierdza: „Naprawdê

dobr¹ technologi¹ jest brak technologii”, dalej g³osz¹c, ¿e rozwój ekono-

miczny to „podatki bez mo¿liwoœci wywierania wp³ywu na ich wielkoœæ,

narzucone przez elitê reszcie naturalnego œwiata” (zastanawiam siê, gdzie

jest sztuczny œwiat). Inni wzdychaj¹ têsknie do bajecznego „rajskiego ogro-

du” jako idealnego stanu cz³owieczeñstwa i utrzymuj¹, ¿e praca produkcyj-

na jest kar¹ za zerwanie jab³ka.

Czy potrafisz sobie wyobraziæ swoje ¿ycie jako ca³kowicie zale¿ne od

zmiennej matki natury, spêdzane na polowaniu i nieustannym gromadze-

niu jedzenia? Czy potrafisz sobie wyobraziæ ¿ycie w „raju”, gdzie nie trze-

ba nic robiæ i o niczym myœleæ, w którym „produkowanie” by³o niekonsek-

wentne i niestosowne? Jakie by³oby Ÿród³o twoich przyjemnoœci i szczê-

œcia, gdybyœ mia³ wszystko, co potrzebne do przetrwania, a wszystkie de-

cyzje by³yby z góry podjête, bo dokonywanie wyboru by³oby niemo¿liwe

i niepotrzebne? Czymkolwiek by³by taki „raj”, trudno by go by³o nazwaæ

œwiatem ludzkiej egzystencji, a ja nie chcia³bym siê w nim znaleŸæ. Dziwiê

siê, ¿e niektórzy ludzie uwa¿aj¹ ¿eremie bobrów za naturalne, a nowojor-

skie drapacze chmur maj¹ za sztuczne – jedno i drugie powsta³o w wyniku

pracy istot ¿ywych, dzia³aj¹cych zgodnie z ich natur¹.

Podstaw¹ produkcji jest, u¿ywaj¹c s³ów Ayn Rand, „zastosowanie rozu-

mu do rozwi¹zania problemów przetrwania”
14

. Ludzie mog¹ przetrwaæ, bo

wykorzystuj¹ rozum do okreœlenia swoich potrzeb i pragnieñ, uporz¹dko-

wania ich wed³ug wzglêdnej skali wartoœci, odkrywania œrodków umo¿li-

wiaj¹cych ich realizacjê i podejmowania dzia³añ produkcyjnych. W odró¿-

nieniu od innych istot ¿ywych ludzie tworz¹ w³asne œrodowisko prze-

kszta³caj¹c naturê zgodnie ze swymi prawami. Mog¹ przezwyciê¿aæ prze-

ciwnoœci natury, pomna¿aæ rzadkie dobra pierwszej potrzeby, przed³u¿aæ

ludzkie ¿ycie i stawiaæ czo³o nowym wyzwaniom i mo¿liwoœciom. Ale

mog¹ to uczyniæ jedynie wtedy, kiedy dysponuj¹ wolnoœci¹ produkowania.

W JAKI SPOSÓB NAPRAWDÊ DZIA³A œWIAT: PODSTAWY EKONOMII POLITYCZNEJ 161



Zdefiniowa³em produkcjê mo¿liwie szeroko, w³¹czaj¹c wszystkie celowe

dzia³ania, których rezultatem jest osi¹gniêcie celów lub wartoœci po to, by

rozwiaæ mylne pojêcie, rozpowszechnione w myœleniu ekonomicznym, ¿e

jedynie dzia³anie, którego rezultatem jest tworzenie dóbr, jest „produkcyj-

ne”. Wielu ekonomistów dzieli wytwarzanie na sektor produkcji i sektor

us³ug, tak jakby ci, którzy dostarczaj¹ us³ug, nie byli produkcyjni. Niektó-

rzy lamentuj¹, ¿e wzrost automatyzacji i mechanizacji zmusza si³ê robocz¹

do przeniesienia siê do sfery us³ug i z tego powodu zasób utalentowanych

wykszta³conych ludzi bêdzie siê nieustannie zmniejsza³. Us³ugi, jak twier-

dz¹, w znacznym stopniu wp³ywaj¹ na podzia³, a nie na generowanie do-

brobytu. Jest to b³êdny i szalenie krótkowzroczny pogl¹d, który wynika

z mylnej koncepcji wartoœci ekonomicznej i bogactwa.

Wartoœci¹ ekonomiczn¹ jest wszystko, co zaspokaja potrzeby, co jest

uwa¿ane za takie i jest osi¹galne – a taka definicja odnosi siê zarówno do

towarów, jak i do us³ug. U¿ywam tu s³owa „potrzeba” w najszerszym sen-

sie, rozmiej¹c pod t¹ nazw¹ wszystko, czego siê wymaga, po¿¹da lub chce.

Przyjmujê, ¿e potrzeby mo¿e okreœliæ tylko jednostka. Jeœli dostatecznie

wiele jednostek pragnie tej samej wartoœci ekonomicznej i chce za ni¹

zap³aciæ, to posiada ona wtedy wartoœæ rynkow¹.

Celem dzia³alnoœci gospodarczej jest rozpoznawanie i tworzenie warto-

œci rynkowych oraz osi¹ganie zysków dziêki zaspokajaniu potrzeb konsu-

mentów. D¹¿¹c do tego celu, przedsiêbiorcy wykorzystuj¹ mechanizacjê,

automatyzacjê i inne innowacje, aby wiêcej wyrobów i us³ug mog³o do-

trzeæ do wiêkszej liczby osób po ni¿szej cenie. Robotnicy, którzy czasowo

zostali wyparci przez postêp techniczny, mog¹ przejœæ do sektora us³ug,

ale mog¹ te¿ zostaæ wch³oniêci przez wytwórców z³o¿onych kapita³och³on-

nych dóbr, co umo¿liwia mechanizacjê i automatyzacjê. I nie ma znaczenia,

co wybior¹, gdy¿ i jedno, i drugie jest nowym Ÿród³em dobrobytu. Osz-

czêdnoœci uzyskane z powodu mechanizacji inwestuje siê w nowe produ-

kty i us³ugi, wzrasta prawdziwe bogactwo narodu. Mo¿na to nazwaæ natu-

raln¹ drog¹ rozwoju cz³owieka i podnoszenia standardu jego ¿ycia. Nowe,

bardziej ekonomiczne metody produkcji zastêpuj¹ stare sposoby, zmuszaj¹

ludzi na wszystkich szczeblach spo³ecznych do zdobywania wiedzy i umie-

jêtnoœci po to, by konkurowaæ na rynkach.

Podczas gdy istniej¹ silne grupy, szczególnie wœród zorganizowanych

robotników, które wola³yby stagnacjê od wzrostu, ci, którzy lubi¹ zmiany

i nieustannie rozszerzaj¹ swoje horyzonty, bêd¹ rozwijaæ swoj¹ osobowoœæ

oraz poprawiaæ sytuacjê finansow¹. Nieustanne myœlenie, nauka i produko-

wanie s¹ fundamentalnymi wymaganiami potrzebnymi do zdobycia poczu-

cia szacunku dla samego siebie i œwiadomoœci w³asnej wartoœci. Szersze
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zrozumienie tej zale¿noœci przyczyni³oby siê do stworzenia zdrowszej,

szczêœliwszej i bardziej produktywnej kultury.

Twierdzenie, ¿e sektor us³ug jest nieproduktywny, nie ma ¿adnego uza-

sadnienia. Poza zaspokajaniem podstawowych potrzeb – ¿ywnoœci, schro-

nienia, odzie¿y – jednostki maj¹ jeszcze nieskoñczon¹ liczbê wykorzysta-

nia efektów w³asnej pracy i u¿ycia swego bogactwa. Jeœli zdecyduj¹ siê na

wydanie pieniêdzy w drogiej restauracji, konsumuj¹ swój dobrobyt, ale tak

czyni¹c pomagaj¹ zap³aciæ robotnikom, którzy zbudowali budynek, w³aœci-

cielowi restauracji, który go wynajmuje, producentowi mebli, który wypro-

dukowa³ sto³y i krzes³a, op³acaj¹ pensje kelnerów, którzy ich obs³uguj¹

i tak dalej. Ich konsumpcja czêœciowo op³aca mo¿liwoœci produkcyjne wie-

lu innych ludzi.

Ekonomiœci czêsto dziel¹ naród na „producentów” i „konsumentów”,

tak jakby by³y to ró¿ne gatunki, a nawet przeciwnicy. Podczas gdy ten po-

dzia³ ma pewne zalety z analitycznego punktu widzenia, to w rzeczywisto-

œci ka¿dy producent jest równie¿ konsumentem i ka¿dy konsument jest

producentem (chyba, ¿e ma siê na myœli kogoœ, kto wydaje odziedziczon¹

fortunê lub ¿yje na rz¹dowym garnuszku). Cz³owiek pracuj¹cy w montowni

samochodów ma swój udzia³ w tworzeniu gotowego produktu. Pomimo ¿e

spe³nia w tym procesie rolê poœredni¹, nie jest przez to w mniejszym stop-

niu produktywny. To samo dotyczy kelnerki w restauracji – ona tworzy

czêœæ atmosfery i obs³uguje goœci, za co otrzymuje zap³atê. Ci ludzie zara-

biaj¹ pensje, s¹ producentami, którzy sprzedaj¹ swój produkt za pensjê,

a nastêpnie swoje pensje zamieniaj¹ na dobra i us³ugi wytworzone przez

innych. Bycie jednoczeœnie konsumentem i producentem – ³añcuch dzia³añ

sk³adaj¹cy siê z produkcji i wymiany – stanowi dla ka¿dej jednostki jedyny

sposób legalnej realizacji jej celów w wolnej gospodarce rynkowej.

Produkowaæ to kreowaæ potencjalne bogactwo. Bogactwo to akumula-

cja nieskonsumowanych dóbr, wszystko jedno, czy towarów, czy us³ug

– wszystkiego, co jednostki na rynku uwa¿aj¹ za posiadaj¹ce wartoœæ.

W tym sensie nie skonsumowane us³ugi kelnera (o ile jest zatrudniony

w dochodowej restauracji) s¹ bogactwem. Fakt, ¿e dziœ na ogó³ mierzymy

bogactwo w jednostkach pieniê¿nych, nie zmienia jego istoty. Akumulacja

pieniêdzy jest po prostu akumulacj¹ roszczeñ do towarów i us³ug rynko-

wych, których wartoœæ jest zmienna w czasie.

Miar¹ sukcesu na rynku jest zdolnoœæ do gromadzenia bogactwa przez

kreowanie oraz przewidywanie popytu na dane produkty i us³ugi po cenie,

która zapewni nie tylko przetrwanie, ale równie¿ wzrost ekonomiczny.

Produkcja jest pierwszym krokiem w tym procesie, oszczêdzanie jest

nastêpnym.
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OSZCZÊDNOŒCI, INWESTYCJE, KREDYT I BOGACTWO

Oszczêdzanie jest inwestycj¹.

Henry Hazlitt

Podczas gdy produkcja jest wstêpnym warunkiem przetrwania, oszczêdza-

nie jest wstêpnym warunkiem wzrostu ekonomicznego. Aby zgromadziæ

bogactwo, nale¿y przede wszystkim produkowaæ wiêcej ni¿ wymaga bie-

¿¹ca konsumpcja. Potem mo¿na wybieraæ: przechowaæ nadwy¿kê dla póŸ-

niejszej konsumpcji, co nazywa siê prostym oszczêdzaniem, u¿yæ jej do

podwy¿szenia przysz³ej produktywnoœci lub przeznaczyæ na pokrycie ko-

sztów realizacji d³ugotrwa³ych projektów – nazywa siê to oszczêdzaniem

inwestycyjnym lub akumulacj¹ kapita³ow¹.

Przy zwyk³ym oszczêdzaniu produkty odk³ada siê, ale prêdzej czy póŸ-

niej zostan¹ skonsumowane i nic po nich nie zostanie. Przy akumulacji ka-

pita³u dobra s¹ akumulowane w celu doskonalenia procesu produkcji lub

tworzenia nowych produktów. To w³aœnie akumulacja kapita³owa prowadzi

do poprawy warunków materialnych cz³owieka i pozwala mu na dalsz¹ in-

tensyfikacjê ¿ycia, nie tylko przez intensyfikacjê nauki i produkcji, ale tak¿e

dziêki wypoczynkowi. Akumulacja kapita³owa jest inwestycj¹ w przysz³oœæ

i w ten sposób oszczêdzanie staje siê inwestycj¹.

Oszczêdzanie jest aktem wyboru opartym na czerpaniu korzyœci

z od³o¿enia konsumpcji w czasie. Relacja miary poziomu bie¿¹cej kon-

sumpcji w stosunku do konsumpcji przysz³ej lub relacja wartoœci przypisy-

wanej dobrom bie¿¹cym w stosunku do dóbr przysz³ych nazywana jest

procentem podstawowym
15

– i jest miar¹ zainteresowania obecn¹ kon-

sumpcj¹ w porównaniu z konsumpcj¹ przysz³¹. Im wy¿szy jest procent

podstawowy, tym mniejszy bêdzie wspó³czynnik akumulacji kapita³owej,

i odwrotnie, im jest mniejszy, tym wiêkszy bêdzie wspó³czynnik akumulacji

kapita³u, a tym samym tempo wzrostu bogactwa.

Procent podstawowy ujawnia siê na rynkach finansowych jako tempo

wzrostu lub spadku zasobu dóbr kapita³owych
16

, co jest bezpoœrednio

zwi¹zane z poziomem (indywidualnych) oszczêdnoœci oraz poda¿¹ i popy-

tem na kredyt. Akumulacja kapita³owa nie jest bezpoœrednio powi¹zana ze

stop¹ procentow¹. Rynkowa stopa procentowa to koszt kredytu, w którym

procent podstawowy jest jedynie jednym ze sk³adników. Ale procent pod-

stawowy jest istotn¹ si³¹ napêdow¹, która informuje, czy ludzie bêd¹ kon-

sumowaæ teraz, czy póŸniej. Jest ona ró¿na dla ró¿nych ludzi i zale¿y od

szeregu czynników. Powody tego rozró¿nienia stan¹ siê oczywiste, kiedy

bêdê w nastêpnym rozdziale omawia³ politykê monetarn¹ w cyklach ko-
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niunktury. Ostatecznie, decyzje o oszczêdzaniu s¹ oparte na zdolnoœci

i pragnieniu rezygnacji z obecnej konsumpcji w zamian za wy¿sze dochody

w przysz³oœci. Jest to wybór polegaj¹cy na rezygnacji z konsumpcji dziœ na

rzecz jutrzejszego wzrostu.

Motorem wzrostu jest nowa technologia, która powstaje dziêki inno-

wacjom oraz inwestowaniu wiedzy, czasu, energii i zasobów zdobytych po-

przez oszczêdzanie. Technologia to nauka stosowana, a innowacja to akt

kreacji. Dlatego innowacje technologiczne s¹ aktem kreacji nowych sposo-

bów wykorzystania wiedzy. Pierwszy rybak, który pomyœla³ o tym, by ³apaæ

ryby za pomoc¹ sieci, by³ wynalazc¹, a sieæ by³a jego now¹ technologi¹.

W rezultacie sieæ by³a form¹ oszczêdzania – dobrem kapita³owym u¿ytym

dla uproszczenia procesu produkcji.

Wytworzenie przez rybaka pierwszej sieci wymaga³o od niego wiedzy,

czasu, energii i materia³u potrzebnego do skonstruowania sieci. Gdy j¹ zro-

bi³ i nauczy³ siê, jak z niej korzystaæ, zaoszczêdzi³ ogromne iloœci energii

produkcyjnej przez to, ¿e bardziej efektywnie wykorzystywa³ czas swej

pracy. Móg³ zdobywaæ ryby nie tylko dla siebie i swojej rodziny, ale tak¿e

wymieniaæ nadwy¿ki po³owów na produkty innych. Ryby sta³y siê mniej

cenne dla rybaka, gdy¿ przesta³y byæ dobrem rzadkim, a ich pozyskiwanie

nie wymaga³o takich nak³adów pracy jak poprzednio, dziêki czemu jego

s¹siedzi mogli sobie pozwoliæ na specjalizacjê w produkcji innych potrzeb-

nych artyku³ów, wymienianych póŸniej na ryby. Ten przyk³ad, w prymityw-

nej skali, pokazuje, jak efekty osi¹gane przez jednego cz³owieka wskutek

oszczêdnoœci, innowacji, inwestowania oraz akumulacji kapita³u oddzia³uj¹

na wspólnotê i czyni¹ ka¿dego bardziej produktywnym.

Na ka¿dym kroku w postêpie cywilizacji dziedziczymy i udoskonalamy

wiedzê innych ludzi. To tak¿e jest forma oszczêdzania, która prowadzi do

wzrostu. Dziedziczymy ³ódkê i robimy z niej ¿aglowiec. ¯aglowiec zamie-

nia siê w parowiec. Parowiec staje siê supertankowcem napêdzanym silni-

kiem wysokoprê¿nym. I tak dalej. Podpor¹ ca³ego procesu jest oszczêdza-

nie i praca wykonana przez poprzednie pokolenia, a w koñcowym etapie

kreatywnoœæ jednostek. Jeœli nasi ³owi¹cy ryby przodkowie po prostu skon-

sumowaliby swoje ³odzie i sieci, nie zawracaj¹c sobie g³owy inwestowa-

niem czasu i pieniêdzy w ich udoskonalanie, jeœli nasi przodkowie nie

przekazaliby nam wiedzy, jak uprawiaæ zbo¿e i robiæ z niego m¹kê, jeœli

istoty ludzkie, tak jak inne zwierzêta, by³yby czystymi konsumentami, to

nie istnia³aby cywilizacja, jak¹ znamy. To w³aœnie oszczêdzanie wyrobów

i wiedza sprawia, ¿e mo¿liwe jest inwestowanie we wzrost.

£atwo jest dostrzec na najni¿szym poziomie rozwoju spo³ecznego, jak

oszczêdzanie umo¿liwia inwestowanie. Nie tak ³atwo zauwa¿yæ dzia³anie

tego procesu w z³o¿onej gospodarce rynkowej. Dla przyk³adu, kiedy
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spó³ka produkcyjna po¿ycza pieni¹dze, by zainwestowaæ w dobra kapi-

ta³owe, takie jak nowe i bardziej wydajne maszyny, to trudno dostrzec,

gdzie w grê wchodz¹ oszczêdnoœci. Jest to faktycznie na tyle trudne, ¿e

ekonomiœci, tacy jak John Maynard, Keynes zdo³ali przekonaæ innych wp³y-

wowych ekonomistów i polityków rz¹dowych, ¿e produkcja i oszczêdzanie

nie s¹ wstêpnym warunkiem wzrostu.

W terminologii Keynesa zagregowany popyt, dochód, jakim siê dysponu-

je, mierzony w dolarach, jest si³¹ napêdzaj¹c¹ produkcjê. Twierdzi on, i¿

wystarczy ka¿demu daæ do rêki kilka dolarów, a zostan¹ one natychmiast

wydane, w ten sposób zwiêkszaj¹c popyt i zmuszaj¹c przemys³ do wiê-

kszej produkcji (przy za³o¿eniu oczywiœcie, ¿e gospodarka nie odpowie na

to prostym podniesieniem cen). Z drugiej strony oszczêdzanie sprzyja

„zmniejszonej konsumpcji”, zmniejsza zagregowany popyt, zmniejsza pro-

dukt krajowy brutto (PKB) i dusi wzrost. Zgodnie z tym pogl¹dem rz¹d

mo¿e kreowaæ dobrobyt pompuj¹c pieni¹dze w gospodarkê przez wydatki

finansowane deficytem i ³atw¹ politykê kredytow¹ oraz przez zachêcanie

do wydawania, a nie oszczêdzania. Problemem dla myœl¹cych w stylu

Keynesa jest jedynie uwa¿ne zarz¹dzanie wydatkami rz¹dowymi i poda¿¹

pieni¹dza.

Wspomnia³em wczeœniej, ¿e pieni¹dz s³u¿y jako œrodek wymiany i od-

wzorowanie wartoœci, oraz ¿e kiedy ktoœ oszczêdza pieni¹dze, powstrzy-

muje roszczenie do nie skonsumowanych dóbr i us³ug. Na pozór z tych

dwóch obserwacji mo¿e wynikaæ, ¿e oszczêdzanie jest nieproduktywne, ¿e

oszczêdzanie i inwestowanie nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane. Mo¿na siê

sprzeczaæ, czy przez powstrzymanie siê od zakupu oszczêdzaj¹cy redukuje

popyt na wyroby dostêpne na rynku, zmniejsza zyski przemys³u, a tym sa-

mym przyczynia siê do spadku intensywnoœci dzia³alnoœci gospodarczej.

Nic nie mo¿e byæ mniej prawdziwe od tego stwierdzenia.

WeŸmy dwa typy oszczêdzaj¹cych – sk¹pca, który napycha pieniêdzmi

materac, oraz typowego ciu³acza, który wk³ada pieni¹dze do banku lub lo-

kuje je w takich instrumentach finansowych jak obligacje, z³oto lub akcje.

Nie ma na tym œwiecie zbyt wielu Harpagonów, którzy gromadz¹ pieni¹dze

w materacach, kieruj¹c siê jedynie czyst¹ chêci¹ posiadania. Ale do pew-

nych granic takie zjawisko wystêpuje, zaœ jego rezultatem jest uszczuple-

nie iloœci pieniêdzy znajduj¹cych siê w obiegu w stosunku do innych towa-

rów, co sprawia, ¿e powstaje nacisk na spadek cen i wzrasta si³a nabywcza

pieni¹dza. Proszê pamiêtaæ, ¿e pieni¹dz jest towarem nie mniej i nie wiê-

cej ni¿ ka¿dy inny towar podatnym na prawa popytu i poda¿y. Jeœli zmniej-

sza siê poda¿, jego wartoœæ relatywnie do innych produktów wzrasta. Bo-

gactwo nie mo¿e byæ porównywane z iloœci¹ pieniêdzy bez uwzglêdniania

ich si³y nabywczej.
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W kilku ostatnich dekadach XIX wieku ekspansja przemys³owa i stan-

dard ¿ycia w Stanach Zjednoczonych ros³y najszybciej w historii œwiata. Ale

ekonomista mierz¹cy bogactwo w dolarach móg³by tego nie zauwa¿yæ.

W ci¹gu 20-letniego okresu, w czasie szczytu okresu ekspansji, pieni¹dz

oparty na rezerwach z³ota i srebra pozosta³ wzglêdnie stabilny, a ogólny

poziom cen spad³ o oko³o 50%. Faktycznie w ci¹gu wieku XVIII i XIX,

z wyj¹tkiem okresów wojen, kiedy rz¹d finansowa³ wydatki przez druko-

wanie pieniêdzy, spadek cen by³ regu³¹, a nie wyj¹tkiem.

Dziœ, poniewa¿ jesteœmy ca³kowicie zindoktrynowani przez inflacyjn¹

politykê monetarn¹ naszego rz¹du, takie stwierdzenie wydaje siê niemal

dziwaczne. Ale jeœli pomyœli siê o pieni¹dzu jako o towarze, wtedy nabiera

ono sensu. Tak jak dziœ przemys³owcy staraj¹ siê uwzglêdniaæ nieustanny

wzrost cen przy ustalaniu i kalkulowaniu dochodu, tak przemys³owcy byli

przyzwyczajeni do efektów spadku cen. Gospodarka rzeczywiœcie zwiê-

ksza³a profity w okresach zmniejszaj¹cych siê przychodów dolarowych, po-

niewa¿ wartoœæ dolara nieustannie ros³a. Ró¿nica polega na tym, ¿e czynni-

ki rynkowe, a nie rz¹d by³y g³ównym wyznacznikiem poda¿y pieni¹dza

i kredytu.

Wielu wspó³czesnych ekonomistów stawia na równi spadek cen z re-

gresem gospodarki. Dzieje siê tak dlatego, ¿e od 1920 roku jedyne okre-

sy spadku ogólnego poziomu cen to okresy depresji lub recesji. Dok³adna

analiza tych okresów pokazuje w pe³nej krasie zgubny wp³yw rz¹dowej

interwencji. Na przyk³ad w roku 1930 Zarz¹d Rezerwy Federalnej zredu-

kowa³ poda¿ pieni¹dza o jedn¹ trzeci¹, podczas gdy Kongres równoczeœ-

nie przeforsowa³ ustawê utrzymuj¹c¹ ceny na poziomie lat dwudziestych.

P³acono farmerom za palenie ziemniaków i zaorywanie pól bawe³nianych,

by podnieœæ ceny. (Wielu farmerów w latach trzydziestych u¿ywa³o mu-

³ów do orania, a mu³y maj¹ opiniê têpych. Ale by zaoraæ krzewy bawe³nia-

ne, mu³y musia³y iœæ bezpoœrednio po roœlinach i mówi siê, ¿e mu³y nie

chcia³y tego robiæ. Jeden z artyku³ów redakcyjnych sugerowa³, ¿e mu³y

wiedzia³y wiêcej na temat ekonomii ni¿ rz¹d). Kupcy byli nagradzani od-

znak¹ b³êkitnego or³a (Blue Eagle) zawieszan¹ w oknach wystawowych,

gdy trzymali siê sztucznie wysokich rz¹dowych pu³apów cen, zaœ Roose-

velt i jego „koledzy spod kominka” zachêcali konsumentów do dokony-

wania zakupów jedynie w sklepach Blue Eagle oraz do donoszenia na

kupców, którzy nie stosowali siê do zaleceñ. Ustawodawstwo pracy upo-

wa¿nia³o i zachêca³o zwi¹zki zawodowe do zwiêkszania ¿¹dañ p³acowych

i powstrzymywa³o przemys³ od wprowadzania obni¿ki p³ac. W rezultacie

rzeczywiste p³ace wzros³y w okresie spadku produkcji i rosn¹cego bezro-

bocia. Nigdy nie zaœwita³o w g³owach rz¹dowym urzêdnikom, ¿e rezulta-

tem zmniejszenia poda¿y pieni¹dza musz¹ byæ ni¿sze ceny! Oczywistym
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rezultatem by³o wyst¹pienie najd³u¿szej recesji w historii ekonomicznej

Stanów Zjednoczonych.

Polityka wydatków i polityka monetarna naszego rz¹du zmienia siê od

inflacyjnego boomu powodowanego ³atwym kredytem do nastêpuj¹cego

po nim za³amania bêd¹cego rezultatem ograniczenia poda¿y pieni¹dza

i kredytu w celu opanowania inflacji. To w³aœnie rz¹dowa polityka finanso-

wania wydatków deficytem bud¿etowym i kontrola poda¿y pieni¹dza przez

System Rezerwy Federalnej sprawia, ¿e rzeczywiœcie dla wspó³czesnych

Amerykanów niemo¿liwe jest wyobra¿enie sobie dobrobytu w okresie

spadku cen. Ale czy naprawdê nie mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e mo¿na ulo-

kowaæ pieni¹dze w banku, a ich si³a nabywcza rzeczywiœcie roœnie i nie

trzeba martwiæ siê inflacj¹? Czy potraficie sobie wyobraziæ, jak szybko

ceny artyku³ów o wysokiej technologii spada³yby, jeœli po³¹czy³yby siê efek-

ty postêpu technicznego, konkurencji i spadku cen z powodu wzrostu si³y

nabywczej dolara? Istotne jest to, ¿e za³amania w gospodarce nie s¹ spo-

wodowane i niekoniecznie maj¹ coœ wspólnego ze spadkami cen.

Sk¹piec, w najgorszym przypadku, usuwaj¹c pieni¹dze z obrotu ma je-

dynie ograniczony wp³yw na ceny i na rynki. Zak³adaj¹c, ¿e poda¿ pie-

ni¹dza jest sta³a, w rezultacie takich dzia³añ ceny byæ mo¿e nieco wzrosn¹.

Jeœli poda¿ pieniêdzy nieustannie wzrasta relatywnie do innych dóbr

i us³ug, jak to faktycznie ma obecnie miejsce, wtedy jego pieni¹dze strac¹

swoj¹ si³ê nabywcz¹. Jeœli sk¹piec wepchn¹³by do materaca milion USD

w 1940 roku, to dziœ by³by on wart zaledwie 120 000 USD w sensie rela-

tywnej si³y nabywczej. Zatem sk¹piec szkodzi jedynie samemu sobie, cho-

waj¹c pieni¹dze do przys³owiowej skarpety.

Przytacza siê wiele usprawiedliwieñ rz¹dowej regulacji poda¿y pie-

ni¹dza i kredytu, ale wœród nich najwiêksze znaczenie ma argument Keyne-

sa, ¿e oszczêdzanie jest nieproduktywne – ¿e regresy gospodarcze s¹ spo-

wodowane „spadkiem konsumpcji”, który oznacza tworzenie zapasów.

Przez lata oszczêdzanie uto¿samiano z tworzeniem zapasów, ale w³aœnie

wykaza³em, ¿e najg³upszy ze sk¹pców nie czyni nikomu niczego z³ego,

poza sob¹ samym, gdy wpycha pieni¹dze pod materac.

Przeciêtny cz³owiek, który oszczêdza, nie jest sk¹pcem – raczej lokuje

pieni¹dze w banku lub innej instytucji lub w instrumencie finansowym, co

sprawia, ¿e jego oszczêdnoœci staj¹ siê dostêpne na rynku finansowym.

Tego rodzaju oszczêdna osoba obdarza zaufaniem inn¹ osobê lub instytu-

cjê, powierzaj¹c jej pieni¹dze w zamian za zyski p³yn¹ce z zarz¹dzania jej

oszczêdnoœciami. To w³aœnie ten rodzaj oszczêdzania dostarcza paliwa roz-

wijaj¹cej siê gospodarce. Dodatkowo, im wy¿szy poziom oszczêdnoœci,

tym ni¿szy koszt kredytu – jest to jedynie sprawa popytu i poda¿y.
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W istocie oszczêdzanie takie nie ró¿ni siê niczym od oszczêdzania je-

dzenia przez Crusoe, tak by mia³ czas na zbudowanie schronienia. Dzieje

siê to jedynie na bardziej abstrakcyjnym poziomie, w znacznie przyspie-

szonym tempie, na skutek transakcji kredytowych.

Transakcja kredytowa jest umow¹ po¿yczenia towarów lub nie skonsu-

mowanych dóbr (pieni¹dza) innej osobie lub grupie osób w zamian za zwrot,

zazwyczaj wraz z odsetkami, po up³ywie pewnego czasu. Wymiana odbywa

siê w oparciu o zaufanie po¿yczaj¹cego co do zdolnoœci kredytobiorcy do

zap³aty z przysz³ej produkcji. Jeœli po¿yczaj¹cy zyskuje na po¿yczce, to wy-

daje po¿yczone roszczenie (wydaje pieni¹dze), ale równie¿ produkuje wysta-

rczaj¹co du¿o nowego bogactwa, by oddaæ za nie roszczenia o wiêkszej war-

toœci (kwota podstawowa plus prowizja). Dodatnia ró¿nica pomiêdzy warto-

œci¹ po¿yczon¹ i wartoœci¹ oddan¹ po¿yczaj¹cemu to zysk otrzymany przez

po¿yczaj¹cego za przejœciow¹ rezygnacjê z konsumpcji.

Jeœli kredytobiorca zawiedzie, to wtedy wykorzystane zostaj¹ roszcze-

nia do dóbr, dobra s¹ przynajmniej w czêœci skonsumowane, a nie powsta-

je wystarczaj¹co du¿o bogactwa, by je zast¹piæ. Kredytodawca musi siê tru-

dziæ odzyskaniem tego, co siê da wyegzekwowaæ z maj¹tku d³u¿nika. Ró¿-

nica w wartoœci rynkowej pomiêdzy tym, co zosta³o po¿yczone i co zosta³o

oddane, jest strat¹ – bogactwo zosta³o skonsumowane, dobra ju¿ nie ist-

niej¹ w swojej poprzedniej rynkowej formie.

Wymiana kredytowa nie jest ani prezentem, ani przyznawaniem czegoœ

komuœ, jest to handel, taki jak ka¿dy inny na rynku. Kredytobiorca, wszyst-

ko jedno czy jednostka, czy grupa, zarabia i pracuje na kredyt przez ci¹g³¹

produkcjê i wype³nianie zobowi¹zañ podjêtych w umowach wymiany (kon-

traktach). Pieni¹dze mog¹ byæ po¿yczane na konsumpcjê lub inwestycje,

ale tak czy inaczej wymienia siê pieni¹dze lub towary na obietnicê zap³aty.

Po¿yczkodawca decyduje siê na udzielenie po¿yczki zamiast skonsumowaæ

samemu lub zainwestowaæ po¿yczane œrodki w swoje w³asne zamierzenia,

a postêpuj¹c w ten sposób pok³ada zaufanie w zdolnoœæ po¿yczkobiorcy

do sp³aty.

Transakcja opiera siê na ró¿nych preferencjach czasowych kredytodaw-

cy i kredytobiorcy
17

. Kredytodawca, a bardziej precyzyjnie – posiadacz osz-

czêdnoœci, decyduje siê na od³o¿enie inwestycji lub konsumpcji swego sta-

nu posiadania na póŸniejszy czas, zaœ kredytobiorca wybiera konsumpcjê

lub inwestycje ponad posiadane œrodki i zap³atê z przysz³ej produkcji.

W z³o¿onej gospodarce rynkowej wiêkszoœæ transakcji anga¿uje kredyt

w tej czy innej formie. Kupcy otrzymuj¹ towar od hurtowników z p³atno-

œci¹ odroczon¹ o 30 lub wiêcej dni. Poœrednicy sprzedaj¹cy samochody po-

¿yczaj¹ pieni¹dze, by kupiæ towar na podstawie swojej zdolnoœci do korzy-
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stnej odsprzeda¿y samochodów. Korporacje po¿yczaj¹ pieni¹dze przez

emitowanie obligacji, by sfinansowaæ swój rozwój gospodarczy. Speku-

luj¹cy akcjami kupuj¹ je w transakcjach derywatywami wykorzystuj¹c ol-

brzymi poziom dŸwigni finansowej. Ale wszystko jedno, jak¹ formê kredyt

przyjmuje, reprezentuje on roszczenie do nie skonsumowanych dóbr wy-

mieniane przez jedn¹ ze stron w zamian za przyrzeczenie zap³aty z³o¿one

przez drug¹. Po¿yczaj¹cy decyduje siê na rezygnacjê z konsumpcji a¿ do ja-

kiejœ przysz³ej daty, zaœ po¿yczkobiorca wybiera obecn¹ konsumpcjê i za-

p³atê za ni¹ w przysz³oœci.

Jak ju¿ wspomnia³em, jeœli bank udziela kredytu, to niekoniecznie po-

¿ycza bezpoœrednio oszczêdnoœci, ale tak¿e kreuje nowe pieni¹dze. Tym

niemniej wystawia faktyczne oszczêdnoœci (w formie kapita³u) na ryzyko.

W korzystnej sytuacji po¿yczkobiorcy wytworz¹ wystarczaj¹c¹ iloœæ nowe-

go dobra, by sp³aciæ d³ug i jeszcze na tym zyskaæ lub przynajmniej wyjœæ na

zero. Jednak w niekorzystnej sytuacji, jeœli im siê nie uda, wtedy istniej¹ce

dobra (oszczêdnoœci) zostan¹ skonsumowane lub oka¿¹ siê bezwartoœcio-

we. Kiedy firma po¿ycza pieni¹dze, by zainwestowaæ w nowe wyposa¿enie

lub maszyny, to zachodz¹ dwie sytuacje: firma przeznacza czêœæ przysz³ych

zysków na sp³atê kredytów, zaœ instytucja kredytuj¹ca nara¿a oszczêdnoœci

na ryzyko. W ten sposób, bez wzglêdu na politykê monetarn¹ i fiskaln¹

rz¹du, kredyt jest bezpoœrednio powi¹zany z oszczêdnoœciami.

Jeœli zbyt du¿o miejsca poœwiêcam na podkreœlanie, ¿e po¿yczanie pie-

ni¹dza jest faktycznie po¿yczaniem czyjegoœ roszczenia do nie skonsumo-

wanych dóbr, to dzieje siê tak tylko dlatego, ¿e mnóstwo razy stawa³em

przed ludŸmi, którzy nie rozumieli relacji pomiêdzy oszczêdzaniem, kredy-

tem, inwestowaniem i bogactwem. Oszczêdnoœci dostarczaj¹ podstawy do

ekspansji kredytowej. Kredyt dostarcza paliwa, które przyspiesza inwesto-

wanie w dobra kapita³owe. A akumulacja dóbr kapita³owych przyspiesza

tempo wzrostu bogactwa. Za ka¿dym razem, kiedy d³ug zostaje „anulowa-

ny”, ktoœ w jakiœ sposób, teraz lub póŸniej, p³aci pe³n¹ cenê z oszczêdno-

œci, to znaczy dobra zostaj¹ skonsumowane, ale nie sp³acone.

Istnieje bardzo rozpowszechnione i bardzo groŸne nieporozumienie:

poniewa¿ rz¹d i system bankowy mog¹ kreowaæ pieni¹dz z czegoœ, co wy-

daje siê byæ niczym, to mog¹ one równie¿ uwolniæ pañstwo od z³ych

d³ugów wycieraj¹c je gumk¹ bez p³acenia ceny rzeczywistymi dobrami lub

us³ugami. Skarb pañstwa jest w szczególnoœci postrzegany jako niewyczer-

pane Ÿród³o, ograniczone jedynie publicznym zaufaniem. A podobnie jak

w przypadku „niezatapialnego” Titanica, ironia polega na tym, ¿e rz¹d to-

nie pod ciê¿arem nieustannych ¿¹dañ dotacji zg³aszanych przez ró¿ne gru-

py nacisku, podczas gdy w istocie skarb pañstwa powinien byæ uwa¿any za

bankruta.
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Nie ma niczego magicznego w rz¹dowych d³ugach i „gwarantowanych”

papierach i po¿yczkach. Kiedy rz¹d sprzedaje obligacje lub bony skarbowe,

nabywca powstrzymuje siê od konsumpcji i pozwala rz¹dowi na konsum-

pcjê w zamian za obietnicê zap³aty w przysz³oœci. Jednak w odró¿nieniu od

d³ugów zaci¹gniêtych przez przedsiêbiorstwa, rz¹dowa zdolnoœæ do sp³aty

zobowi¹zañ nie jest poparta jego zdolnoœci¹ do przysz³ej produkcji, ale

zdolnoœci¹ do przysz³ego opodatkowywania spo³eczeñstwa, co oznacza, ¿e

po¿yczki rz¹dowe dokonywane s¹ na koszt przysz³ego dochodu twojego

i twoich dzieci – na koszt przysz³ej zdolnoœci produkcyjnej.

Dochody pañstwa, wszystko jedno, czy pochodz¹ce z podatków, po¿y-

czek, czy inflacyjnej poda¿y pieniêdzy, s¹ z natury obci¹¿eniem zdolnoœci

produkcyjnej narodu. Jest to wymuszona redystrybucja dóbr, która zak³óca

równowagê normalnych czynników rynkowych. Wiêkszoœæ dzia³añ rz¹do-

wych jest skierowana na konsumpcjê i niczego nie produkuje
18

.

To, ¿e rz¹dowe po¿yczki i d³ugi s¹ „gwarantowane”, niczego nie zmie-

nia. Ta gwarancja opiera siê jedynie na zdolnoœci do nak³adania podatków

i drukowania pieniêdzy. A jeœli d³ug jest sp³acany drukowaniem pieniêdzy,

to w efekcie dolar traci na wartoœci na skutek inflacji, co jest po prostu

inn¹ (i znacznie bardziej perwersyjn¹) form¹ nak³adania podatków. Nie

mo¿na dostaæ czegoœ za nic, ale mo¿na dostaæ nic za coœ. Wczeœniej czy

póŸniej d³ug powsta³y w wyniku finansowania rz¹dowych wydatków w dro-

dze deficytu bêdzie musia³ zostaæ w pe³ni sp³acony, podobnie jak koszt

rozwoju gospodarki oparty na ³atwym kredycie. Czy cena przyjmie formê

wy¿szych podatków, inflacji, ogólnego regresu gospodarczego (recesji lub

depresji), czy jakiejœ kombinacji tych trzech czynników, to i tak cena ta

zawsze bêdzie taka sama – dobra zosta³y skonsumowane.

STRESZCZENIE: ŒNIADANIE ZA DARMO

Ameryka nigdy nie przestaje mnie zadziwiaæ. Mam w swoim biurze faks,

który kosztuje oko³o 1600 USD i mniej wiêcej raz w tygodniu zaskakuje

mnie swoimi mo¿liwoœciami. W jakiœ sposób rysunki na papierze zamienia-

ne s¹ w impulsy elektroniczne, które mog¹ byæ kilometrami przesy³ane

lini¹ telefoniczn¹ do innego urz¹dzenia, gdzie ponownie zamieniane s¹ na

te same rysunki.

Jestem zupe³nym ignorantem, jeœli chodzi o uk³ady scalone, przetwor-

niki cyfrowe, pó³przewodniki i tak dalej, ale za zwyk³e 1600 USD mogê

zbieraæ efekty pracy twórczych umys³ów i przeznaczenia niezliczonej iloœci

pieniêdzy i godzin na badania, rozwój i marketing tego produktu. A jestem

pewien, ¿e gdybym poczeka³ jeszcze trochê, to uda³oby mi siê kupiæ znacz-

nie lepszy produkt po ni¿szej cenie.
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Przenosz¹c siê na ni¿szy poziom, mogê zjeœæ dwa jajka z grzank¹ i so-

kiem owocowym, a jeœli przygotujê je sam, to bêdzie mnie to kosztowaæ

mniej ni¿ dolara. Tylko pomyœl, ile by kosztowa³o, jeœli stara³byœ siê wypro-

dukowaæ podobne œniadanie uprawiaj¹c pszenicê, miel¹c j¹ na m¹kê, roz-

mna¿aj¹c dro¿d¿e, uprawiaj¹c drzewka pomarañczowe, hoduj¹c kury i tak

dalej. To jest po prostu fantastyczne – to niemal œniadanie za darmo.

To jest fantastyczne, ale nie jest ani przypadkowe, ani cudowne – to re-

zultat dzia³añ pracowitych ludzi, którzy wymieniaj¹ swoj¹ w³asnoœæ za po-

œrednictwem dobrowolnie tworzonych instytucji rynkowych. Bez rz¹dowej

interwencji nasza ekonomia doœwiadcza³aby naturalnych niewielkich do-

stosowawczych zmian cyklicznych, gdy rynek ulega³by fluktuacjom po to,

by dostosowaæ siê do nowych technologii, zmian w preferencjach konsu-

mentów oraz zmian na rynku kredytowym, ale produkcja i dobrobyt pozo-

stawa³yby w nieustannie rosn¹cym trendzie. Mamy jednak, i zawsze mie-

liœmy, rz¹dow¹ interwencjê. Jej rezultatem s¹ cykle gospodarcze zale¿ne

od du¿ych wahniêæ, zarówno w górê, jak i w dó³. Ka¿demu podoba siê ruch

w górê, ale niewielu wie, jak siê zabezpieczyæ przed ruchem w dó³.

Jako biznesmen znam jedyny sposób na zabezpieczenie siê przed finan-

sowymi ¿ywio³ami w czasie krachu, recesji lub depresji. Jest to zdolnoœæ do

przewidywania d³ugoterminowych zwrotów rynkowych i zajêcie odpo-

wiedniej pozycji. To oznacza pozostawanie w kredycie i zajêcie d³ugiej po-

zycji w rynkowych do³kach oraz dysponowanie pieniêdzmi i zajêcie krót-

kiej pozycji w rynkowych szczytach. Aby to osi¹gn¹æ, wymagane jest zro-

zumienie podstawowych zasad ekonomicznych, które opisa³em, oraz zasad

omówionych w poprzednich rozdzia³ach.

W tym rozdziale przedstawi³em podstawowe koncepcje ekonomiczne

potrzebne do zrozumienia efektów rz¹dowej interwencji na rynkach.

W nastêpnych dwóch rozdzia³ach poka¿ê, jak rz¹d przez wydatki finanso-

wane deficytem i za poœrednictwem Systemu Rezerwy Federalnej interwe-

niuje w politykê monetarn¹ i fiskaln¹, a tak¿e opiszê, dlaczego ta interwen-

cja odgrywa kluczow¹ rolê w okreœlaniu trendu w ekonomii. Ma to na celu

zademonstrowanie sposobu stosowania fundamentalnych zasad ekonomii

w celu powstrzymania zwolenników interwencjonizmu przed skonsumo-

waniem twojego kapita³u, przy jednoczesnym zarabianiu na tym procesie.
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