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Klasyka wolnorynkowej myœli gospodarczej
W jaki sposób korzystaæ z dobrodziejstw posiadania rz¹du i jednoczeœnie unikaæ
zwi¹zanych z tym zagro¿eñ dla osobistej wolnoœci cz³owieka? W tej klasycznej pozycji
Milton Friedman formu³uje ca³oœciowy obraz pogl¹dów gospodarczych, które mia³y
decyduj¹cy wp³yw na to, jak dzisiaj wygl¹da nasza rzeczywistoœæ rynkowa. Wed³ug
klasyka œwiatowej ekonomii kapitalizm konkurencyjny jest zarówno œrodkiem s³u¿¹cym
do osi¹gania wolnoœci ekonomicznej, jak i warunkiem koniecznym dla osi¹gniêcia
wolnoœci politycznej.
„Ksi¹¿ki takie jak ta pokazuj¹ mo¿liwoœci i przypominaj¹ wszystkim o tym, jakie s¹
alternatywy dla istniej¹cego stanu rzeczy, stwarzaj¹c pod³o¿e do przeprowadzenia
zmiany w przypadku zaistnienia sprzyjaj¹cych okolicznoœci. Stosunki prywatne oraz
rz¹dowe (te drugie w szczególnoœci) maj¹ niewyobra¿aln¹ wrêcz inercjê – mo¿na by to
nazwaæ tyrani¹ status quo. Tylko rzeczywisty lub spodziewany kryzys mo¿e przyczyniæ
siê do dokonania prawdziwej zmiany.
Kiedy kryzys ju¿ wyst¹pi, podejmowane dzia³ania uzale¿nione s¹ od idei, do których
mo¿na w danym momencie siêgn¹æ. I to w³aœnie jest moim zdaniem nasze podstawowe
zadanie -- opracowywaæ alternatywy dla aktualnie prowadzonej polityki, utrzymywaæ je
przy ¿yciu i dbaæ o nie a¿ do czasu, kiedy to, co politycznie niemo¿liwe, stanie siê
politycznie nieuniknione” (ze wstêpu).
„W dodatku literackim Timesa pozycja zaliczona do stu najbardziej wp³ywowych ksi¹¿ek wydanych po
II wojnie œwiatowej.”
„To, co sprawia, ¿e jest ona najbardziej fascynuj¹ca, to jej fundamentalne zasady. S¹ tak proste, ¿e ka¿dy
jest w stanie je zrozumieæ – a jednak niewielu je rozumie.”
Milton Friedman o ekonomii
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ROZDZIA 1

Zwizki midzy
wolnoci ekonomiczn
a wolnoci polityczn

P

owszechnie uwaa si, e polityka i ekonomia to dwie róne sfery ycia publicznego, które w istocie niewiele ze sob
czy. Do powszechne jest równie przekonanie, e wolno
jednostki jest problemem politycznym, natomiast jej dobrobyt
— problemem ekonomicznym. Uwaa si take, e dowolne
ustalenia polityczne mog przeplata si z dowolnymi ustaleniami o charakterze ekonomicznym. W dzisiejszych czasach
najlepszym dowodem istnienia takich pogldów jest szerokie
poparcie dla idei zwanej „demokratycznym socjalizmem”.
Wiele osób utosamiajcych si z t ide bez wahania neguje
suszno ograniczania wolnoci jednostki przez „totalitarny
socjalizm”, wedug zasad którego funkcjonuje spoeczestwo
rosyjskie. Te same osoby day si jednak przekona , e moliwe
jest przyjcie przez pastwo podstawowych regu gospodarki
rosyjskiej z jednoczesnym zagwarantowaniem wolnoci jednostki za pomoc decyzji o charakterze politycznym. Postawiona w tym rozdziale teza zakada, e taki pogld to czysta
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iluzja — chc wykaza , e midzy ekonomi a polityk istnieje
skomplikowana wi. Uwaam, e moliwe s tylko niektóre
kombinacje konkretnych ustale o charakterze gospodarczym
i politycznym. W szczególnoci skonny jestem twierdzi , e
spoeczestwo socjalistyczne nie moe by jednoczenie demokratyczne (przy czym demokracja jest tu rozumiana jako
system gwarantujcy wolno jednostki).
Ustalenia gospodarcze promuj wolno spoeczn na dwa
sposoby. Z jednej strony, jeli wyraa si ona w konkretnych
decyzjach gospodarczych, ju z definicji stanowi element wolnoci w ujciu ogólnym (szeroko pojmowanej). Mona zatem
stwierdzi , e wolno ekonomiczna jest wartoci sam w sobie. Z drugiej strony jest ona warunkiem koniecznym, aby
moga zosta osignita wolno polityczna.
Pierwsza z wymienionych funkcji wolnoci ekonomicznej
wymaga specjalnego podkrelenia, gdy — szczególnie wród
intelektualistów — zaobserwowa mona skonno do negowania kluczowego znaczenia tego aspektu wolnoci. Ta grupa
spoeczna wykazuje bowiem tendencj do okazywania pogardy
wobec wszystkiego, co zwizane jest z materialnymi aspektami ycia. Jej przedstawiciele zdecydowanie wiksz wag
przywizuj do swoich de majcych na celu znalezienie
rzekomych wyszych wartoci. W zwizku z tym s oni wicie
przekonani, e to wanie owe niematerialne wartoci zasuguj na szczególn uwag. Tymczasem mimo sprzeciwów intelektualistów dla wikszoci obywateli kadego kraju bezporednie znaczenie wolnoci ekonomicznej jest co najmniej
porównywalne z jej znaczeniem porednim (jako rodka
w osiganiu wolnoci politycznej).
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Obywatel Wielkiej Brytanii, któremu w okresie powojennym odmówiono prawa do spdzenia wakacji w Stanach Zjednoczonych ze wzgldu na ograniczenia wymienialnoci walut,
zosta w takim samym stopniu pozbawiony wolnoci, jak obywatel Stanów Zjednoczonych, który nie moe pojecha do Rosji
z powodu wyznawanych pogldów politycznych. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wyranym ograniczeniem wolnoci ekonomicznej, a w drugim — z ograniczeniem
wolnoci politycznej. Midzy skutkami tych ogranicze nie ma
jednak adnej rónicy.
Obywatel Stanów Zjednoczonych zmuszany przez przepisy
prawa do odkadania dziesiciu procent swoich przychodów na
poczet emerytury (tymi pienidzmi zarzdza pastwo) jest pozbawiany odpowiedniej czci swojej wolnoci osobistej. Pewne
wydarzenie z udziaem rolników z sekty Amiszów moe by
doskonaym przykadem tego, jak bardzo ograniczenie to bywa
odczuwalne i jak cienka jest granica oddzielajca wolno ekonomiczn od wolnoci religijnej, któr generalnie skonni jestemy uznawa raczej za wolno „polityczn” lub „obywatelsk” ni „gospodarcz”. Amisze, odwoujc si do zaoe
swojej religii, uznali obowizkowe federalne programy emerytalne za naruszenie osobistej wolnoci jednostek, w zwizku
z czym odmówili pacenia podatków i przyjmowania wiadcze
emerytalnych. Na skutek takiego postpowania cz ich ywego inwentarza zostaa zlicytowana w celu zaspokojenia roszcze finansowych urzdu odpowiedzialnego za pobieranie
skadek emerytalnych. Nie ulega wtpliwoci, e bardzo niewiele osób uzna obowizek pacenia skadek emerytalnych za
naruszenie swojej wolnoci, jednak zagorzaego zwolennika tej
wartoci nie obchodzi, ile podobnych mu osób yje na wiecie.
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Obywatel Stanów Zjednoczonych, który z powodu obowizujcych w rónych stanach przepisów nie moe bez uprzedniego uzyskania licencji pracowa w wybranym przez siebie
zawodzie, równie jest pozbawiany istotnej czci swojej wolnoci. Podobnie dzieje si w przypadku osoby, która chciaaby
wymieni ze Szwajcarem cz swoich dóbr na szwajcarski
zegarek, ale nie moe tego zrobi , gdy zabraniaj tego przepisy celne. W pewnym sensie wolno ogranicza si take
mieszkacowi Kalifornii, który zgodnie z przepisami okrelajcymi zasady tak zwanej „uczciwej” konkurencji trafi do
wizienia za sprzedawanie tabletek Alka Seltzer po cenie niszej ni ustalona przez producenta. Taki sam los moe spotka
rolnika, któremu zabrania si uprawia tak ilo pszenicy, jak
by chcia. Tego rodzaju przykady mona mnoy w nieskoczono . Najwyraniej dowolnie wyraajca si wolno ekonomiczna jest niezwykle istotnym elementem wolnoci szeroko pojmowanej.
Jeli potraktujemy wolno ekonomiczn jako rodek sucy
do osignicia wolnoci politycznej, musimy stwierdzi , e
decyzje o charakterze gospodarczym maj bardzo due znaczenie dla koncentracji lub rozproszenia wadzy. Organizacja
gospodarcza, która zajmuje si propagowaniem bezporedniej
wolnoci ekonomicznej, czyli kapitalizmu konkurencyjnego,
propaguje jednoczenie wolno polityczn. Sprawujc wadz
w kwestiach gospodarczych, przyczynia si od oddzielenia
kwestii ekonomicznych od politycznych i staje si przeciwwag
dla wadzy politycznej.
Fakty historyczne dotyczce zwizków midzy wolnoci
polityczn a wolnym rynkiem s jednoznaczne. Nie znam adnego przykadu spoeczestwa odznaczajcego si duym stop40
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niem swobody politycznej, w którym znakomita cz gospodarki nie funkcjonowaaby na zasadach wolnorynkowych.
Spoeczestwo, w którym yjemy, mona ogólnie nazwa
wolnym. Prawdopodobnie z tego wzgldu tak atwo przychodzi nam zapomnie , jak ograniczony w czasie i przestrzeni jest
system, w którym istniej elementy gwarantujce jakie przejawy wolnoci politycznej. Stanem typowym dla ludzkoci jest
tyrania, poddastwo i cierpienie. Wiek XIX i pocztek wieku
XX w krajach Zachodu stanowi wyom w historycznym trendzie rozwoju wiata. Wolno polityczna pojawia si tam wraz
z nastaniem wolnego rynku i instytucji kapitalizmu. Podobnie
byo w przypadku wolnoci politycznej funkcjonujcej w okresie rozkwitu staroytnej Grecji i na wczesnym etapie rozwoju
Cesarstwa Rzymskiego.
Historia wskazuje nam jedynie, e kapitalizm jest warunkiem
koniecznym dla zaistnienia wolnoci politycznej. Bez wtpienia
jednak nie jest to warunek wystarczajcy. Faszystowskie Wochy,
faszystowska Hiszpania, Niemcy parokrotnie w cigu ostatnich
siedemdziesiciu lat, Japonia w okresach przed pierwsz i drug
wojn wiatow, carska Rosja w okresie poprzedzajcym pierwsz wojn wiatow — wszystko to przykady spoeczestw,
których nie mona nawet potencjalnie nazwa politycznie
wolnymi. A jednak w kadym z tych krajów dominujc form
dziaalnoci gospodarczej bya inicjatywa prywatna. Moliwa
jest zatem sytuacja, w której gospodarka danego kraju bdzie
zorganizowana w sposób kapitalistyczny, a mimo to jego spoeczestwo nie zazna wolnoci politycznej.
Jednak nawet w wymienionych wyej krajach obywatele
byli zdecydowanie bardziej wolni ni ludzie yjcy w nowoczesnych pastwach totalitarnych, takich jak socjalistyczna
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Rosja czy nazistowskie Niemcy — w tych krajach totalitaryzm ekonomiczny poczony zosta z totalitaryzmem politycznym. Nawet w carskiej Rosji pewne grupy obywateli mogy w pewnych okolicznociach zmieni wykonywany zawód
bez koniecznoci uzyskania zezwolenia ze strony wadz —
kapitalizm oraz istnienie wasnoci prywatnej zapewniay jak przeciwwag dla scentralizowanej wadzy pastwowej.
Zwizki midzy wolnoci polityczn i ekonomiczn s
niezwykle skomplikowane i w adnym razie nie maj charakteru jednostronnego. Na pocztku dziewitnastego wieku
Bentham i grupa intelektualistów znanych jako radykaowie
filozoficzni1 skaniali si do traktowania wolnoci politycznej
jako rodka sucego do uzyskania wolnoci ekonomicznej.
Uwaali oni, e gos mas jest tumiony przez ograniczenia,
jakie wadza narzuca spoeczestwu. Ich zdaniem przeprowadzenie reformy politycznej przyznajcej wikszoci spoeczestwa prawo gosu spowodowaoby, e ludzie zagosuj na
to, co dla nich najlepsze, czyli na zwolenników leseferyzmu.
Z dzisiejszego punktu widzenia mona oceni ten pogld jako
suszny. Rzeczywicie w dziewitnastym wieku miay miejsce
szeroko zakrojone reformy polityczne, którym towarzyszyy
reformy gospodarcze w wikszoci zmierzajce wanie do wykorzystania w praktyce zasad leseferyzmu.
Triumf liberalizmu benthamowskiego w XIX-wiecznej
Anglii wywoa reakcj ukierunkowan na zwikszenie interwencjonizmu pastwowego w sprawy gospodarcze. Denie
1

Radykaowie filozoficznie — XIX-wieczni angielscy politycy z nurtu radykalnego, traktujcy polityk w kategoriach filozoficznych. Odrzucali
oni filozoficzny oraz prawny naturalizm na rzecz utylitaryzmu. Do grupy
tej naleeli midzy innymi Jeremy Bentham, Francis Place, George Grote
i John Stuart Mill — przyp. tum.
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do kolektywizmu stawao si coraz bardziej powszechne nie
tylko tam, ale take w innych krajach — bez wtpienia miao
to zwizek z wybuchem dwóch kolejnych wojen wiatowych.
W krajach demokratycznych dominujcym hasem nie bya
ju wolno , a dobrobyt. Intelektualni spadkobiercy radykaów
filozoficznych — cho by Dicey, Mises, Hayek czy Simons —
dostrzegali w tych tendencjach zagroenie dla indywidualizmu.
Obawiali si, e kolejne dziaania zmierzajce do centralnego
sprawowania kontroli nad sfer gospodarcz to droga do niewoli
(taki tytu nosi dzieo Hayeka, w którym dokona on dogbnej
analizy tego zjawiska). Myliciele ci koncentrowali swoj uwag
na propagowaniu koncepcji, zgodnie z któr wolno ekonomiczna jest rodkiem do uzyskania wolnoci politycznej.
Wydarzenia, które miay miejsce po drugiej wojnie wiatowej, stanowi dowód na istnienie jeszcze innego rodzaju
zwizków midzy wolnoci ekonomiczn i polityczn. System kolektywistycznego planowania gospodarczego rzeczywicie zacz narusza wolno jednostki. Jednak przynajmniej
w niektórych krajach nie przeoyo si to na ograniczenie
wolnoci, lecz na zmian polityki ekonomicznej. Znów najlepszym tego przykadem jest Wielka Brytania. Punktem przeomowym byo wprowadzenie w tym kraju systemu „kontroli zatrudnienia” — z tym systemem wizao si wiele
obaw, a jednak Partia Pracy uznaa, e bez niego niemoliwe
bdzie realizowanie przyjtej przez ni polityki ekonomicznej.
System zosta zatem w peni wdroony — zakada on centralizacj procesu przypisywania jednostek do okrelonych
zawodów. Tego rodzaju regulacja prawna w tak duym stopniu naruszaa wolno osobist, e zostaa wykorzystana
w praktyce w bardzo niewielkiej liczbie przypadków. Przepisy
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umoliwiajce jej stosowanie w krótkim czasie zostay uchylone. Fakt ten spowodowa istotn zmian w polityce ekonomicznej, która od tego momentu w mniejszym stopniu opieraa si na rónego rodzaju „planach” i „programach”. Ponadto
znacznie ograniczono liczb rodków kontrolnych i zaczto
ka wikszy nacisk na rozwój rynku prywatnego. Naley
zauway , e podobna zmiana polityki ekonomicznej miaa
miejsce w wikszoci demokratycznych krajów.
Taki rozwój wypadków mona uzasadni . Wystarczy wskaza na fakt, e centralne planowanie przynioso bardzo
niewiele korzyci, nie prowadzc jednoczenie do realizacji
zakadanych celów. Warto jednak zwróci uwag, e to niepowodzenie naley przynajmniej w pewnym stopniu przypisa
politycznym implikacjom centralnego planowania, a take
temu, e gdy trzeba byo zacz realizowa zaoenia tej
koncepcji — czyli wkroczy bezpardonowo w niezwykle cenion sfer wasnoci prywatnej — po prostu zabrako chtnych. Niestety, nie da si cakowicie wykluczy , e omawiana
zmiana jest jedynie chwilowym odejciem od dominujcej
w naszym stuleciu tendencji kolektywistycznej. Jednak nawet
jeli rzeczywicie tak jest, nadal dowodzi to istnienia bliskich
zwizków midzy wolnoci polityczn a ekonomiczn.
Przytaczanie tylko i wycznie argumentów historycznych
nigdy nie jest przekonujce. Moe by zbiegiem okolicznoci,
e ekspansja pogldów wolnociowych miaa miejsce równolegle do wyksztacenia si systemu kapitalistycznego i instytucji
wolnego rynku. Dlaczego midzy tymi zdarzeniami miaby
istnie jakikolwiek zwizek? Przy omawianiu tych zagadnie naley najpierw rozway rol rynku jako integralnego
skadnika wolnoci. Dopiero w nastpnej kolejnoci powinno
44
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si wzi pod uwag porednie zalenoci midzy wolnoci
gospodarcz a polityczn. Produktem ubocznym takiej analizy bdzie idealny model stosunków gospodarczych sprzyjajcy uksztatowaniu si wolnego spoeczestwa.
Jako liberaowie przy ocenianiu stosunków spoecznych
przyjmujemy wolno za podstawowy cel kadej jednostki
— no, by moe rodziny. Wolno postrzegana jako warto
nadrzdna ma cisy zwizek z istnieniem relacji midzyludzkich. Dla Robinsona Crusoe tak pojmowana wolno nie miaaby adnej wartoci (oczywicie pomijam tu jego relacje z Pitaszkiem). Przebywajcy na wyspie Robinson jest przedmiotem
„ogranicze” — ma ograniczon „wadz” oraz liczb moliwoci — w jego przypadku nie wystpuje jednak problem
wolnoci, który w jakimkolwiek punkcie przystawaby do
naszych rozwaa. W pewnym sensie podobnie wyglda problem wolnoci w spoeczestwie — wolno nie moe wyznacza granic tego, co zrobi z ni jednostka — wolno nie jest
etyk absolutn. Gównym celem liberaa jest walka o to, by
problemy etyczne pozostawi jednostce do indywidualnego
rozstrzygnicia. Naprawd istotnym problemem etycznym
jest ten problem, który rozstrzygn musi kada jednostka
funkcjonujca w wolnym spoeczestwie — co powinna ona
zrobi ze swoj wolnoci. Dlatego te istniej dwie kategorie wartoci, na które libera kadzie szczególny nacisk. Do
pierwszej z nich nale wartoci istotne z punktu widzenia
relacji midzyludzkich — w tym kontekcie wolnoci jednostki
przypisywany jest absolutny priorytet. Do drugiej grupy zaliczymy takie wartoci, które s wane dla jednostki w momencie, gdy korzysta ona ze swojej wolnoci — bdzie to jednak
sfera filozofii i etyki, z któr utosamia si ta jednostka.
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Libera postrzega jednostki ludzkie jako istoty niedoskonae. W jego pojciu organizacja stosunków spoecznych
powinna w równym stopniu gwarantowa , e „li” ludzie nie
bd mogli krzywdzi „dobrych”, jak i to, e „dobrzy” bd
mogli czyni innym dobro. Naley oczywicie przyj , e
w zalenoci od tego, kto dokonuje oceny, dana osoba moe
by jednoczenie „dobra” lub „za”.
Podstawowym problemem organizacji stosunków spoecznych jest sposób koordynacji dziaa ogromnych rzesz ludzi.
Nawet w przypadku stosunkowo zacofanych spoeczestw
efektywne wykorzystywanie dostpnych zasobów wymaga
szczegóowego podziau pracy oraz specjalizacji w wykonywaniu rónych zada. Im bardziej rozwinite spoeczestwo,
tym wikszy musi by stopie koordynacji jego pracy —
w przeciwnym wypadku niemoliwe bdzie pene wykorzystanie moliwoci oferowanych nam przez nowoczesn nauk
i technik. Dosownie miliony ludzi s zaangaowane w to, by
inni ludzie mogli otrzyma codzienne produkty niezbdne
do przeycia, nie wspominajc ju o takich dobrach, jak na
przykad samochody. Wyzwaniem dla zwolennika liberalizmu
jest pogodzenie tej ogromnej wspózalenoci z wolnoci
jednostki.
Co do zasady istniej tylko dwie metody koordynacji dziaa podejmowanych w sferze gospodarczej przez miliony osób.
Jedn z nich jest centralne kierowanie z wykorzystaniem
przymusu — jest to metoda stosowana w wojsku i wspóczesnych pastwach totalitarnych. Druga metoda polega na
dobrowolnej wspópracy wszystkich jednostek — metody tej
uywa si w gospodarce rynkowej.
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Moliwo koordynacji poprzez dobrowoln wspóprac
jednostek opiera si na podstawowym (aczkolwiek czsto
negowanym) zaoeniu, e zawarcie transakcji o charakterze
ekonomicznym jest korzystne dla obydwu stron, oczywicie pod
warunkiem, e obie strony robi to dobrowolnie i dysponuj pen
informacj.
W takiej sytuacji wymiana dóbr odbywa si na zasadzie
wspópracy i stosowanie przymusu jest niepotrzebne. Dobrze
funkcjonujcy model spoeczestwa zorganizowanego wokó
dobrowolnej wymiany dóbr to wolna, prywatna i aktywna gospodarka wymiany, któr my nazywamy kapitalizmem konkurencyjnym.
Gdyby pokusi si o ujcie tego w najprostszy moliwy sposób, naleaoby stwierdzi , e takie spoeczestwo skada si
z wielu niezalenych gospodarstw domowych, które mona
przyrówna do zbioru pojedynczych Robinsonów Crusoe.
Kade gospodarstwo domowe wykorzystuje dostpne mu zasoby w celu wytwarzania dóbr i usug, które nastpnie wymienia na dobra i usugi wytwarzane przez inne gospodarstwa domowe. Wymiana ta odbywa si na wynegocjowanych
przez obie strony transakcji warunkach. I tak oto gospodarstwo domowe zaspokaja swoje potrzeby w sposób poredni
— zamiast wytwarza wycznie dla siebie dobra niezbdne
do natychmiastowej konsumpcji, wytwarza dobra i usugi
przydatne innym gospodarstwom domowym. Zalet stosowania metody poredniej jest oczywicie wiksza wydajno
bdca wynikiem podziau pracy oraz specjalizacji podejmowanych dziaa. Kade gospodarstwo moe w kadej chwili
podj decyzj, e bdzie wytwarza dobra wycznie na wasny uytek — nie musi zatem zawiera adnych transakcji,
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które nie s dla niego korzystne. Oznacza to, e adna transakcja nie dojdzie do skutku, jeli nie skorzystaj na niej obydwie strony. W ten sposób wspópraca osigana jest bez koniecznoci stosowania przymusu.
Specjalizacja podejmowanych dziaa i podzia pracy nie
przyniosyby wikszych rezultatów, gdyby nie fakt, e ostateczn jednostk produkcyjn jest gospodarstwo domowe.
W naszym nowoczesnym spoeczestwie posunlimy si jednak duo dalej. Zaczlimy wykorzystywa przedsibiorstwa,
które porednicz midzy jednostkami, organizujc ich funkcjonowanie w roli dostawców usug i nabywców dóbr. Specjalizacja i podzia pracy nie przynosiyby jednak wikszych
korzyci, gdybymy musieli nadal zawiera transakcje barterowe — produkt za produkt. Dlatego te wprowadzony zosta
pienidz, którego rol jest usprawnienie procesu wymiany
oraz umoliwienie podziau transakcji kupna i sprzeday na
dwie czci.
We wspóczesnej gospodarce korzystamy z pienidzy i przedsibiorstw, co rodzi liczne i zoone problemy. Niemniej jednak w niektórych miejscach i przypadkach nadal funkcjonuje
podstawowa metoda wspópracy w postaci gospodarki wymiennej — do jej funkcjonowania niepotrzebne s ani przedsibiorstwa, ani pienidz. Podobnie jak w modelu uproszczonym,
we wspóczesnej gospodarce wyposaonej w przedsibiorstwa i pienidz do wspópracy dochodzi zupenie dobrowolnie
i na podstawie indywidualnie podejmowanych decyzji —
oczywicie przy zachowaniu nastpujcych warunków:
a. przedsibiorstwa pozostaj w prywatnych rkach
— w tej sytuacji strony zawierajce transakcj mog
by traktowane jak jednostki,
48

ZWIZKI MIDZY WOLNOCI EKONOMICZN A POLITYCZN

b. jednostki te mog swobodnie podejmowa decyzj, czy
chc zawrze dan transakcj, czy te nie — w tej
sytuacji wszystkie transakcje pozostaj dobrowolne.
Duo atwiej jest przedstawi te warunki w ogólnym zarysie
ni precyzyjnie okreli konkretne rozwizania natury instytucjonalnej, które sprzyjayby tworzeniu i utrzymywaniu si takich warunków. Trzeba jednak zauway , e wikszo specjalistycznych ksiek o tematyce ekonomicznej zajmuje si
wanie t problematyk. Podstawowym warunkiem dla zaistnienia swobodnej wymiany jest przestrzeganie prawa i zachowywanie porzdku, który zapobiegaby stosowaniu przymusu fizycznego przez jedn jednostk wobec innej. Kolejnym
warunkiem jest zapewnienie skutecznoci dobrowolnie zawieranych transakcji — w ten sposób umoliwia si istnienie sfery „prywatnej”. Abstrahujc od tych kwestii, naley
zwróci uwag na dwa by moe najpowaniejsze problemy.
Pierwszy z nich wie si z funkcjonowaniem monopoli, które
naruszaj wolno , nie dopuszczajc innych jednostek do
zawierania danego rodzaju umów. Drugim powanym problemem jest tak zwany „efekt ssiedztwa” zwizany z dziaaniem osób trzecich, których z tego tytuu nie mona obcia kosztami poniesionych strat ani te domaga si od nich
rekompensaty. Problemy te zostan bardziej szczegóowo
omówione w nastpnym rozdziale.
Dopóki zachowana zostaje wolno zawierania transakcji
wymiany, gówn funkcj gospodarki rynkowej jest zapobieganie naruszaniu wolnoci jednej osoby wskutek dziaa podejmowanych przez inn osob. Konsument jest chroniony
przed przymusem ze strony sprzedawcy, poniewa na rynku
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funkcjonuj take inni sprzedawcy, z którymi moe zawiera
transakcje. Sprzedawca jest natomiast chroniony przed przymusem ze strony konsumenta, poniewa na rynku funkcjonuj
take inni konsumenci, z którymi moe zawiera transakcje.
Pracownik jest chroniony przed przymusem ze strony pracodawcy, poniewa na rynku funkcjonuj inni pracodawcy,
u których moe podj prac. Wedug tego samego wzoru
mona by w nieskoczono mnoy kolejne przykady. Rynek reguluje te kwestie, nie biorc pod uwag cech charakterystycznych konkretnych osób i bez ingerencji scentralizowanej wadzy.
W rzeczy samej to wanie skuteczne spenianie tej funkcji
jest najwikszym ródem sprzeciwu wobec gospodarki wolnorynkowej. Dziki temu modelowi gospodarki ludzie otrzymuj
dokadnie to, czego chc, a nie to, co zdaniem wikszoci
powinni otrzyma . Za wikszoci argumentów przeciwnych
wolnemu rynkowi kryje si tak naprawd brak wiary w sam
wolno .
Fakt istnienia wolnego rynku nie oznacza oczywicie, e
rzd staje si zbdny. Sytuacja ksztatuje si zgoa odwrotnie
— zadaniem rzdu jest z jednej strony wystpowanie w roli
forum wyznaczajcego „reguy gry”, a z drugiej w roli organu
interpretujcego i wcielajcego w ycie ustanowione reguy
postpowania. Oczywicie wolny rynek w znacznym stopniu
redukuje zakres zagadnie rozstrzyganych za pomoc metod
politycznych, a tym samym ogranicza zakres, w jakim konieczne jest bezporednie zaangaowanie rzdu w gospodark.
Cech charakterystyczn dziaa politycznych jest to, e zazwyczaj w istotnym stopniu motywowane s pobudkami konformistycznymi. Dlatego wanie tak wielk zalet wolnego
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rynku jest propagowanie powszechnego zrónicowania. Posugujc si terminologi polityczn, mona zatem stwierdzi ,
e system wolnorynkowy jest systemem proporcjonalnej reprezentacji. Kady czowiek moe zagosowa na swój ulubiony
kolor krawata, po prostu go kupujc. Nikt nie musi sprawdza ,
jaki kolor odpowiada wikszoci, a nastpnie podporzdkowywa si, jeli naley do mniejszoci.
Kiedy mówimy, e wolny rynek jest gwarantem wolnoci
ekonomicznej, mamy na myli wanie t jego cech. Jej wystpowanie ma jednak take inne konsekwencje, wykraczajce
daleko poza zagadnienia natury gospodarczej. Wolno polityczna oznacza brak przymusu stosowanego przez jednego
obywatela wobec drugiego. Podstawowym zagroeniem dla niej
jest moliwo korzystania z przymusu — nie ma tu znaczenia,
czy posuy si nim monarcha, dyktator, grupa oligarchów czy
chwilowo stworzona wikszo . Zachowanie wolnoci wie si
z koniecznoci moliwie daleko idcego ograniczenia zjawiska koncentracji wadzy. Ogólnie rzecz biorc, wszelk wadz,
której istnienie jest konieczne, naley w maksymalnym stopniu rozproszy i zdywersyfikowa — temu celowi su najróniejsze instytucje wzajemnie si kontrolujce i równowace swoje wpywy. Organizacjom gospodarczym powinno si
zapewnia niezaleno od wadzy politycznej. W ten sposób
z rynku zniknie jedno ze róde przymusu. Dobra kondycja
gospodarki to gwarancja sprawowania kontroli nad wadz
polityczn i bariera uniemoliwiajca umacnianie tej wadzy.
Wadza w sferze gospodarczej moe by bardzo rozproszona. Nie istnieje prawo, zgodnie z którym nowe orodki
potgi gospodarczej mogyby powstawa tylko kosztem potg
ju istniejcych. Wadz polityczn natomiast rozproszy
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jest o wiele trudniej. Oczywicie moliwe jest równolege
funkcjonowanie duej liczby maych i niezalenych rzdów.
Znacznie trudniej jest jednak utrzymywa liczne i niezalene
orodki wadzy politycznej w ramach jednego rzdu, ni posiada liczne orodki potgi gospodarczej w ramach jednego
duego systemu gospodarczego. W ramach jednej gospodarki
funkcjonowa moe bardzo wielu milionerów. Czy moliwe
jest jednak wskazanie wicej ni jednego godnego podziwu
przywódcy — osoby budzcej entuzjazm i zdolnej zaskarbi
sobie przychylno wszystkich obywateli? Jeli rzd centralny
zyskuje kolejne uprawnienia, zazwyczaj odbywa si to kosztem
wadz lokalnych. Mona powiedzie , e na wiecie jest pewna
staa ilo wadzy politycznej, któr mona jedynie rozdysponowa w ten lub inny sposób. Oznacza to, e kiedy wadza
polityczna i ekonomiczna zostaj poczone w jednym rku,
koncentracja wydaje si nieunikniona. Jeli jednak wadza
ekonomiczna znajdzie si poza zasigiem wadzy politycznej, moe posuy jako element kontroli oraz przeciwwaga.
Ten abstrakcyjny argument najlepiej wyjani na przykadzie. Rozwamy najpierw przykad hipotetyczny, który powinien pomóc nam zrozumie podstawowe zasady funkcjonowania tego mechanizmu. Nastpnie przejdziemy do przykadów
rzeczywistych, obrazujcych, w jaki sposób gospodarka rynkowa sprzyja zachowaniu wolnoci politycznej.
Jedn z charakterystycznych cech wolnego spoeczestwa
jest bez wtpienia to, e dowolna osoba moe swobodnie przekonywa i agitowa za wprowadzeniem w stosunkach spoecznych radykalnej zmiany — oczywicie dopóki ogranicza
si jedynie do perswazji i powstrzymuje od uycia siy lub
innych form przymusu. Swoboda ta jest konstytutywnym
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elementem wolnoci politycznej w spoeczestwie kapitalistycznym — kady czonek takiego spoeczestwa moe aktywnie wspiera na przykad socjalizm. Podobna wolno polityczna w spoeczestwie socjalistycznym wizaaby si ze
swobod nakaniania innych czonków spoecznoci do wprowadzenia kapitalizmu. Wydaje si jednak niemoliwe, by spoeczestwo socjalistyczne mogo gwarantowa i chroni swobod goszenia pogldów innych ni obowizujce.
Aby ktokolwiek móg si za czym opowiada , musi najpierw mie moliwo zarobienia pienidzy, które pozwol mu
przey . Ju sam ten fakt rodzi w spoeczestwie socjalistycznym pewne problemy, poniewa wszystkie miejsca pracy pozostaj tam pod bezporedni kontrol rzdu. Socjalistyczny rzd
zezwalajcy zatrudnianym przez siebie osobom na wygaszanie pogldów zupenie sprzecznych z oficjalnie obowizujc
doktryn sam zadawaby sobie kam. Tego rodzaju sytuacja
miaa miejsce w Stanach Zjednoczonych po zakoczeniu drugiej wojny wiatowej w odniesieniu do problemu tak zwanego
„bezpieczestwa” propagowanego wród pracowników urzdów federalnych.
Zaómy jednak, e tego rodzaju akt przeczenia samemu
sobie byby moliwy. Aby agitowanie na rzecz kapitalizmu
miao jakikolwiek sens, jego zwolennicy musieliby by w stanie
t dziaalno sfinansowa . Mowa tu na przykad o zwoywaniu publicznych spotka, drukowaniu ulotek, kupowaniu czasu
antenowego w radiu oraz wydawaniu gazet i czasopism. W jaki
sposób zebra na to pienidze? W spoeczestwie socjalistycznym na pewno znalazyby si osoby o duych dochodach,
dysponujce znacznym kapitaem na przykad w formie rzdowych obligacji — z definicji byliby to jednak najwysi
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urzdnicy pastwowi. Mona sobie wyobrazi , e jaki szary
urzdnik socjalistycznego aparatu jest jawnym zwolennikiem
kapitalizmu, a mimo to nadal zachowuje swoje stanowisko.
Jednak wyobraenie sobie wysokiego urzdnika pastwowego
finansujcego tego rodzaju „wywrotow” dziaalno wymaga
naprawd bujnej wyobrani.
W zwizku z powyszym jedynym sposobem pozyskiwania odpowiednich funduszy byoby zbieranie maych kwot
od duej liczby pracowników o niewielkich dochodach. To
w gruncie rzeczy take nie jest dobre rozwizanie. Aby moliwe byo zgromadzenie w ten sposób odpowiednich sum,
ju na etapie zbiórki bardzo wiele osób musiaoby by przekonanych do sprawy. Tymczasem my staramy si znale
sposób na zapocztkowanie i sfinansowanie kampanii, która
ma dopiero do takiego stanu rzeczy doprowadzi . Ruchy radykalne dziaajce w spoeczestwie kapitalistycznym nigdy
nie byy w ten sposób finansowane. Zazwyczaj wspierao je
kilka bardzo zamonych osób przekonanych o susznoci
sprawy — dla przykadu mona by tu wymieni takie osobistoci, jak Frederick Vanderbilt Field, Anita McCormick
Blaine i Corliss Lamont (czy te Fryderyk Engels, jeli kto
chciaby sign bardziej w przeszo ). W ten sposób doszlimy do rzadko zauwaanej funkcji, jak w zachowywaniu
wolnoci politycznej spenia nierówno majtkowa — chodzi
o funkcj patrona.
W spoeczestwie kapitalistycznym wystarczy przekona
do najdziwniejszej nawet idei kilku zamonych ludzi i mona
zacz dziaa . W takim spoeczestwie osób gotowych wspiera rónego rodzaju idee jest bardzo wiele. Czasami nie trzeba
nawet przekonywa bogatych ludzi, e prezentowane im po54
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gldy naprawd s sensowne. Niekiedy wystarczy udowodni ,
e finansowanie ich propagowania moe przynie danej
osobie wymierne korzyci — e gazety, czasopisma, ksiki
czy te inne jeszcze przedsiwzicia zwizane z goszeniem
konkretnych tez bd przynosi zyski. Wydawca dziaajcy
na konkurencyjnym rynku nie moe sobie pozwoli na publikowanie wycznie takich treci, z którymi w peni si utosamia. Podejmuje on decyzje o przyjciu czego do druku na
podstawie przewidywa, czy dana inwestycja przyniesie mu
zadowalajcy zwrot.
W ten sposób gospodarka wolnorynkowa przerywa bdne
koo i stwarza warunki do tego, by na pewnym etapie podobne
przedsiwzicia mogy by rzeczywicie finansowane z niewielkich skadek wpacanych przez wiele osób entuzjastycznie
nastawionych do promowanej sprawy. W spoeczestwie socjalistycznym taka moliwo nie istnieje — wadz nad wszystkim sprawuje wszechmocne pastwo.
Pu my wodze fantazji i zaómy, e socjalistyczny rzd
zdaje sobie spraw z tego problemu, a ponadto skada si
z ludzi zdeterminowanych, by chroni wolno . Czy w takiej
sytuacji moliwe jest przeznaczenie rodków na wolnociow
propagand? By moe, cho trudno sobie wyobrazi , w jaki
sposób miaoby si to odbywa . Rzd mógby uruchomi specjaln komórk zajmujc si finansowaniem dziaalnoci wywrotowej. W jaki jednak sposób naleaoby podejmowa decyzje, kogo naley wspiera , a kogo nie? Gdyby rzd rozdawa
pienidze kademu, kto o nie poprosi, szybko skoczyyby
mu si rodki. Socjalizm nie uchyla przecie fundamentalnych
zasad ekonomii, zgodnie z którymi odpowiednio wysokie ceny
wywoaj zwikszenie poday. Jeli propagowanie radykalnych
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pogldów stanie si odpowiednio opacalne, natychmiast pojawi si nieograniczone rzesze zwolenników rónych idei.
Naley podkreli , e elementem swobody propagowania
niepopularnych spoecznie pogldów nie jest finansowa bezinteresowno takiego dziaania. Jest wprost przeciwnie —
adne ze spoeczestw nie mogoby funkcjonowa stabilnie,
gdyby propagowanie radykalnych zmian nie wizao si z adnymi kosztami. Zupenie suszne jest to, e ludzie gboko
wierzcy w dan spraw dokonuj na jej rzecz pewnych powice. Wane, by chroni wolno tylko dla takich osób,
które potrafi sobie czego odmówi — w przeciwnym wypadku szybko by si ona zdegenerowaa i zamienia w nieodpowiedzialno oraz przyzwolenie na wszystko. Natomiast
koszty zwizane z propagowaniem niepopularnych idei nie
powinny by zaporowe.
To jednak jeszcze nie koniec. W spoeczestwie wolnorynkowym wystarczy mie odpowiednie fundusze. Dostawcy
papieru równie chtnie sprzedadz go gazecie Daily Worker,
jak i Wall Street Journal. W spoeczestwie socjalistycznym
same fundusze nie wystarcz. Hipotetyczny zwolennik kapitalizmu musiaby przekona pastwowe przedsibiorstwo produkujce papier, by zgodzio si sprzeda mu swój towar. Nastpnie pastwowe drukarnie musiayby wydrukowa ulotki.
Pastwowa poczta musiaaby je rozprowadzi . Jeszcze inne
pastwowe przedsibiorstwo musiaoby si zgodzi na wynajem odpowiedniego pomieszczenia, w którym mona by organizowa publiczne wystpienia.
By moe istnieje jaki sposób pokonania tego typu trudnoci i zachowania wolnoci w spoeczestwie socjalistycznym.
Nikt nie odway si zapewne twierdzi , e jest to z ca pew56
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noci niemoliwe. Nie ulega jednak wtpliwoci, e w ustroju
tym istniej bardzo powane bariery utrudniajce organizowanie instytucji umoliwiajcych swobodne wyraanie swojej
niezgody na panujcy ustrój. Z tego, co mi wiadomo, nikomu
uwaajcemu si za zwolennika socjalizmu i wolnoci jednoczenie nie udao si znale rozwizania opisywanych
powyej problemów. Nikt nawet nie zbliy si do stworzenia
takich rozwiza instytucjonalnych, które zapewniyby wolno w realiach socjalistycznych. W tym miejscu naley raz
jeszcze podkreli , e rola gospodarki wolnorynkowej we
wspieraniu wolnoci pozostaje bezsprzeczna.
Jaskrawym przykadem obowizywania opisywanych powyej zasad jest historia Winstona Churchilla. Od roku 1933 a
do wybuchu drugiej wojny wiatowej nie móg on wypowiada si w brytyjskim radiu, które znajdowao si wówczas pod
monopolistyczn kontrol BBC. Mamy oto czoow osobisto
w kraju, parlamentarzyst, byego czonka rzdu i czowieka,
który uparcie stara si przekona swoich wspóobywateli do
podjcia kroków majcych na celu wyeliminowanie zagroenia ze strony hitlerowskich Niemiec. Czowiek ów nie ma
jednak moliwoci wypowiadania si na antenie radiowej,
poniewa naley ona do BBC, bdcego w owym czasie pastwowym monopolem uznajcym stanowisko Churchilla
w sprawie niemieckiej za zbyt „kontrowersyjne”.
Inny przykad dziaania tego mechanizmu zosta opisany
26 stycznia 1959 roku w magazynie Time i ma zwizek z wydarzeniem nazywanym „Blacklist Fadeout”2. Oto fragmenty
tego artykuu:
2

W wolnym tumaczeniu: „Koniec czarnej listy” — przyp. tum.
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„Wrczanie Oscarów jest bodaj najwaniejszym wydarzeniem
w yciu Hollywood, jednak dwa lata temu dobra sawa tego
widowiska nieco ucierpiaa. Kiedy Oscara w kategorii »najlepszy
scenariusz« przyznano Robertowi Richowi za film The Brave
One, nikt nie wyszed na scen. Robert Rich to pseudonim,
za którym ukrywa si jeden ze stu pi dziesiciu scenarzystów…
wpisanych przez przedstawicieli brany filmowej na czarn list
osób podejrzanych o wyznawanie pogldów komunistycznych
lub sympatyzowanie z nimi. Przypadek ten by szczególnie
enujcy, poniewa Amerykaska Akademia Filmowa
odsuna od udziau w konkursie wszystkich komunistów
i zwolenników Pitej Poprawki do konstytucji. W zeszym
tygodniu niespodziewanie wyszy na jaw zarówno decyzje
podjte w sprawie komunistów, jak i prawdziwa tosamo
Roberta Richa.
Okazao si, e Rich to Dalton Johnny Got His Gun Trumbo3
— jeden z dziesiciu hollywoodzkich scenarzystów,
którzy odmówili udziau w przesuchaniach prowadzonych
pod ktem poszukiwania w brany filmowej ludzi o pogldach
komunistycznych. Frank King, który dugo utrzymywa,
e Robert Rich to »mody Hiszpan z brod«, stwierdzi:
»Naszym obowizkiem wobec akcjonariuszy spóki jest
kupowanie najlepszych scenariuszy. Trumbo przyniós
nam The Brave One, a my go kupilimy…«.
W ten sposób nastpi oficjalny koniec czarnej listy
z Hollywood. Dla wykltych scenarzystów nieformalny
koniec tej listy nastpi ju dawno temu. Przynajmniej
15 procent z krconych w owym czasie w Hollywood filmów
zostao napisanych wanie przez nich. Producent filmowy
Frank King doda, e »w Hollywood jest wicej duchów
3

Przydomek ten odnosi si do tytuu najbardziej znanego filmu Daltona
Trumbo, znanego w Polsce pod tytuem Johnny poszed na wojn — przyp. tum.
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ni w Forest Lawn. Kada firma w miecie korzystaa z usug
osób, które znalazy si na czarnej licie. My po prostu jako
pierwsi otwarcie przyznajemy si do tego, co i tak jest wszystkim
doskonale znane«”.

Mona by — ta jak ja — przekonanym, e komunizm
pozbawi nas caej naszej wolnoci. Mona take gosi zupenie odmienne pogldy. Kady z nas powinien jednak zgadza si, e w wolnym spoeczestwie niedopuszczalne jest
zakazywanie komu dobrowolnego wstpowania w obustronnie korzystne stosunki tylko dlatego, e jest zwolennikiem
komunizmu lub te go propaguje. Wolno czowieka to take
wolno goszenia pogldów komunistycznych. Oczywicie
oznacza ona take wolno innych osób, które mog nie
utrzymywa bliszych stosunków z osob goszc dane
pogldy. Czarna lista z Hollywood bya jednak aktem zniewolenia — jej powstanie miao zwizek z podjt w zmowie
decyzj, która zakadaa wykorzystanie przymusu w celu ograniczenia swobody dobrowolnego zawierania transakcji. Na
szczcie decyzja okazaa si nieskuteczna — stao si tak,
poniewa ze wzgldu na dziaanie mechanizmów gospodarki
wolnorynkowej stosowanie si do jej postanowie wizao si
ze zbyt wysokimi kosztami. Fakt, e nadrzdnym celem przedsibiorców byo zarobienie jak najwikszych sum pienidzy,
chroni wolno ludzi, którzy znaleli si na czarnej licie —
po prostu otrzymali oni alternatywn moliwo znalezienia
pracy. Ponadto szefowie wytwórni filmowych zachcali swoich
pracowników do zatrudniania osób znajdujcych si na licie.
Gdyby Hollywood i caa brana firmowa znajdoway si
w pastwowych rkach lub gdyby to brytyjska BBC podejmowaa decyzje o zatrudnianiu konkretnych ludzi, jest raczej
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mao prawdopodobne, by scenarzyci, którzy odmówili stawienia si na przesuchania lub ich angielscy koledzy znaleli
prac. Równie trudno jest uwierzy , by w podobnych okolicznociach zwolennicy indywidualizmu i wolnego rynku —
czy dowolni inni przeciwnicy aktualnego status quo — mogli
znale prac.
Kolejnym przykadem potwierdzajcym znaczenie wolnego
rynku dla zachowania wolnoci politycznej mog by nasze
dowiadczenia z makkartyzmem. Zaznaczam, e pomijam
tu wszelkie zwizane z t spraw kwestie merytoryczne oraz
kwesti prawdziwoci postawionych zarzutów. Jakimi rodkami ochrony dysponowali ludzie (a w szczególnoci pracownicy administracji rzdowej), którym przyszo broni si przed
nieodpowiedzialnymi zarzutami wkraczajcymi w sfer wolnoci sumienia? Gdyby nie fakt, e mieli moliwo szukania
pracy poza strukturami administracji rzdowej, ich powoywanie si na Pit Poprawk na niewiele by si zdao.
Dla nich podstawowym ródem ochrony bya gospodarka
wolnorynkowa dajca szans zmiany sposobu zarabiania na
ycie. Naley jednak zaznaczy , e take ten rodek ochronny
nie ma charakteru absolutnego. Wielu przedsibiorców prywatnych — susznie czy niesusznie — niechtnie zatrudniao
osoby, na które pad cie podejrze. Trzeba równie zauway , e koszty poniesione przez wielu ludzi uwikanych w t
spraw byy znacznie mniejsze ni ogólne koszty, jakie ponieli wówczas wszyscy zwolennicy najróniejszych niepopularnych w spoeczestwie pogldów. Wane jest jednak to,
e koszty te byy akceptowalne, a nie zaporowe — gdyby
zatrudnienie w przedsibiorstwach pastwowych byo jedyn
opcj, staoby si zgoa inaczej.
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Warto zauway , e nieproporcjonalnie dua grupa ludzi
uwikanych w to wydarzenie przeniosa si do najbardziej
konkurencyjnych sektorów gospodarki — maych przedsibiorstw, handlu czy rolnictwa — gdzie realia rynkowe w najwikszym stopniu zbliaj si do idealnego modelu wolnego
rynku. aden nabywca chleba nie wie, czy podstawowy skadnik tego pieczywa zosta wyhodowany przez republikanina,
czy przez komunist, konstytucjonalist czy faszyst, biaego
czy czarnego. Na tym przykadzie wida doskonale, w jaki sposób bezosobowy rynek odseparowuje od siebie gospodark
i polityk, chronic w ten sposób ludzi przed dyskryminacj
w sferze gospodarczej z powodów, które s zupenie nieistotne z punktu widzenia wydajnoci ich pracy. Dla rynku
nie ma te znaczenia, czy do dyskryminacji politycznej dochodzi z powodu wyznawanych pogldów, czy koloru skóry.
Powyszy przykad wskazuje na to, e na ochronie konkurencyjnego kapitalizmu najbardziej powinno zalee grupom
nalecym do spoecznych mniejszoci, poniewa to one najczciej padaj ofiar braku spoecznego zaufania i wrogoci ze
strony wikszoci. Na myl od razu przychodzi trudna sytuacja takich grup, jak Murzyni, ydzi czy imigranci. Paradoksem trzeba by nazwa fakt, e najwiksi wrogowie wolnego
rynku (czyli socjalici i komunici) w wikszoci wywodz
si wanie z tych grup. Zamiast dostrzega , e istnienie wolnego rynku chroni ich przed nieprzyjemnymi reakcjami ze
strony wspóobywateli, dyskryminacj, której doznaj, uparcie
przypisuj wolnemu rynkowi.
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