UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
WYDZIAŁ EKONOMII i STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH
KIERUNEK: Ekonomia
SPECJALNOŚĆ: Ekonomia menedżerska

Gabriel Jędrol

Państwo w gospodarce w ujęciu szkoły austriackiej

Praca licencjacka
napisana w Katedrze Mikroekonomii
pod kierunkiem dra Pawła Drobnego

Kraków 2017

Gabriel Jędrol
Nr albumu: 186693
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
kierunek: Ekonomia
specjalność : Ekonomia menedżerska

OŚWIADCZENIE STUDENTA

Niniejszym oświadczam, że pracę licencjacką/ magisterską* na temat:
„Państwo w gospodarce w ujęciu szkoły austriackiej”
napisałem samodzielnie. Oświadczam, że praca nie zawiera żadnych informacji, które zostały
pozyskane w sposób niezgodny z prawem oraz oświadczam, iż praca nie narusza praw
autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), oraz nie narusza
dóbr osobistych zgodnie z prawem cywilnym. Oświadczam również, że przedstawiona praca
nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego
w wyższej uczelni.

Kraków, dnia ....................................

............................................................
/podpis studenta/

*

niepotrzebne

skreślić

(w

zależności

od

rodzaju

przedstawianej

pracy)

Spis treści
Wstęp ......................................................................................................................................... 5
Rozdział 1. Rola państwa w gospodarce w świetle teorii ekonomii ..................................... 7
1.1. Przedklasyczna myśl ekonomiczna............................................................................................... 7
1.2. Klasyczna myśl ekonomiczna........................................................................................................ 9
1.3. Postklasyczna myśl ekonomiczna ............................................................................................... 12
1.4. Spór o rolę państwa w gospodarce ............................................................................................ 16

Rozdział 2. Podstawy teoretyczne Austriackiej Szkoły Ekonomii (ASE) .......................... 20
2.1. Ludzkie działanie i preferencje czasowe .................................................................................... 20
2.2. Dobra kapitałowe i kapitał ......................................................................................................... 21
2.3. Oszczędzanie i stopa procentowa .............................................................................................. 23
2.4. Teoria pieniądza ......................................................................................................................... 24
2.5. Cykle koniunkturalne.................................................................................................................. 27

Rozdział 3. Interwencjonizm państwowy a rynek w ujęciu ASE ....................................... 30
3.1. Istota i skutki interwencjonizmu ................................................................................................ 30
3.2. Interwencja autystyczna ............................................................................................................ 32
3.3. Interwencja binarna ................................................................................................................... 34
3.4. Interwencja triangularna ............................................................................................................ 37

Rozdział 4. Przykłady interwencjonizmu państwowego w świetle ASE ............................ 41
4.1. Podwyżka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego........................................... 41
4.2. „Apteka dla aptekarza” .............................................................................................................. 43
4.3. Ustalanie stóp procentowych przez NBP ................................................................................... 45
4.4. Wnioski ....................................................................................................................................... 48

Zakończenie ............................................................................................................................. 51
Bibliografia .............................................................................................................................. 53

Źródła internetowe ................................................................................................................. 55
Akty prawne ............................................................................................................................ 57
Spis tabel.................................................................................................................................. 58
Spis rysunków ......................................................................................................................... 59

4

Wstęp
Rola państwa w gospodarce jest jednym z podstawowych przedmiotów sporów
w historii myśli ekonomicznej. Wraz z rozwojem teorii ekonomicznej konflikt ten narastał.
Wytworzyły się dwa główne ogólne paradygmaty ekonomiczne – interwencjonistyczny
i liberalny.
Ekonomiści spierają się co do stanowiska, czy rola państwa w gospodarce powinna się
ograniczać do zapewnienia ram prawnych funkcjonowania swobodnej gry konkurencyjnej,
czy mechanizmy rynkowe są na tyle zawodne, że należy interweniować w gospodarkę, by
regulować system i podejmować próby zwiększenia jego wydajności.
Celem pracy jest przeanalizowanie koncepcji teoretycznych Austriackiej Szkoły
Ekonomii (ASE) w kontekście interwencjonizmu państwowego i jego konsekwencji dla
gospodarki. Przyczyną wyboru tematu pracy było zainteresowanie współczesnym
skomplikowanym systemem społeczno-gospodarczym. Za przedmiot pracy przyjmuje się,
jaką rolę pełni państwo w funkcjonowaniu gospodarki. Dla tak postawionego problemu
badawczego sformułowano niżej wymienione pytania:
1. Jak w historii myśli ekonomicznej zapatrywano się na rolę państwa w gospodarce?
2. Na jakich fundamentach swoją analizę ekonomiczną stosuje Austriacka Szkoła
Ekonomii?
3. Jak regulowanie procesu gospodarczego wpływa na poszczególne podmioty
gospodarcze?
4. Jak rynek weryfikuje aktywną politykę gospodarczą państwa w przypadku polskiej
gospodarki?
W toku postępowania pracy dokonana zostanie próba zweryfikowania hipotezy, że
interwencjonizm państwowy szkodzi systemowi społeczno-gospodarczemu, a wolny rynek
posiada najdoskonalsze mechanizmy dla alokacji zasobów i rozwoju gospodarczego.
Nadmienię, że w rzeczywistości uniwersyteckiej Austriackiej Szkole Ekonomii poświęca się
zbyt mało uwagi. W związku z tym podjąłem analizę, jak szkoła „psychologiczna” rozpatruje
zjawiska gospodarcze w kontekście roli państwa w gospodarce.
Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy teoretyczny, wskazuje, jak
teoria ekonomii zapatrywała się na rolę państwa w gospodarce na przestrzeni dziejów oraz
w czasach współczesnych.
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W drugim rozdziale przedstawiono teoretyczne założenia Austriackiej Szkoły
Ekonomii. Dokonano wyboru tylko niektórych jej aspektów związanych z bezpośrednim lub
pośrednim kształtowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej, które pozwalają na głębsze
zrozumienie tematu interwencjonizmu państwowego oraz scenariusza kontrfaktycznego.
Trzeci rozdział rozwija problematykę interwencjonizmu w świetle Austriackiej Szkoły
Ekonomii. Szczególna uwaga została zwrócona na konsekwencje regulacji rynku
z perspektywy całej gospodarki wynikające z wzajemnych jednostkowych rynkowych
zależności pomiędzy podmiotami rynkowymi oraz z prakseologii.
W rozdziale ostatnim empirycznym przeanalizowano wybrane przykłady interwencji
państwa w polską gospodarkę. Próby uporządkowania poszczególnych segmentów
gospodarki i eliminacji „patologii” rynku przeciwstawiono ich faktycznym negatywnym
konsekwencjom i prognozowanym implikacjom. Podkreślono również, że mechanizmy
rynkowe, własność prywatna i swobodna wymiana dóbr i usług najefektywniej służą
zaspokojeniu potrzeb społecznych.
Dla realizacji celu pracy wykorzystano literaturę przedmiotu ze szczególnym naciskiem
na twórczość teoretyków ASE, analizy eksperckie, notowania GPW oraz materiały i dane
statystyczne publikowane przez Narodowy Bank Polski, Bank Światowy, Najwyższą Izbę
Kontroli oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.
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Rozdział 1. Rola państwa w gospodarce w świetle teorii ekonomii

1.1. Przedklasyczna myśl ekonomiczna
Pierwsi przedklasyczni myśliciele, opisując funkcjonowanie społeczeństw przedrynkowych, wplatali w stricte filozoficzno-etyczne rozważania wątki ekonomiczne,
w których rolę państwa sprowadzali do właściwej alokacji zasobów. Wyłonienie się bardziej
rozwiniętej i ciągle prosperującej instytucji wymiany handlowej doprowadziło do przejęcia
przez władze działalności menniczej, budowę dróg oraz szlaków handlowych, a także próby
wymierzone w łagodzenie konfliktów pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi1.
Autorzy przedklasyczni – ci związani z myślą grecką oraz średniowieczni scholastycy – nie
poświęcali szczególnej uwagi rynkom z powodu ich niewielkiego znaczenia dla
społeczeństwa, które w znacznej mierze było samowystarczalne. Mimo tego, ich dorobek
naukowy stał się podstawą ku zrozumieniu rozwijającej się później gospodarki rynkowej2.
Greccy badacze, Hezjod i Ksenofont, interesowali się problematyką efektywności, czyli
relacją końcowych wyników gospodarowania w stosunku do poniesionych nakładów
rozpatrywaną w kategoriach producenta i gospodarstwa domowego. Badali oni problemy,
z którymi muszą się one zmierzyć, by zmaksymalizować produkcję lub zminimalizować
koszty. Zgłębiali tę tematykę również w odniesieniu do wojska czy administratora
publicznego, by odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zwielokrotnić efektywność działania
poprzez podział pracy. Demokryt opowiadał się za własnością dzierżoną w rękach
prywatnych, która miałaby być praprzyczyną rozwoju działalności gospodarczej. W opozycji
do Demokryta wypowiadał się jeden z najlepiej kojarzonych filozofów starożytnych, Platon,
twierdząc, że w jego idealnym społeczeństwie należy zarządzać wspólną własnością w celu
unikania konfliktów odnoszących się do prawa własności. Jego uczeń, Arystoteles, nie
przychylał się do tych tez, stojąc na stanowisku pro-własnościowym jako słusznym dla
faktycznego rozwoju społeczeństwa. Według niego żadne regulacje nie powinny blokować
swobody decydowania o własności w rękach prywatnych. Uznał za logiczną produkcję
towarów w celach konsumpcyjnych, czyli dla zaspokojenia potrzeb. Scholastycy, obracając
się w rzeczywistości

gospodarki feudalnej, obserwowali

społeczeństwo

związane

[1]. D. Miłasiewicz, Retrospektywne ujęcie roli państwa w gospodarce w myśli ekonomicznej, Ruch prawniczy,
ekonomiczny i socjologiczny, Zeszyt 3 – 2004, s. 182.
[2]. H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,
s. 45-46.
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wewnętrznie, nie przez rynek, lecz tradycję i władzę. Skupiali się na łączeniu zasad
prowadzenia działalności gospodarczej z wytycznymi religijnymi. Analizowali przede
wszystkim płaszczyznę instytucji prywatnej własności oraz odpowiedniej ceny w kontekście
lichwy. W ówczesnych czasach zaczynała się rozpowszechniać działalność gospodarcza –
w dużej mierze z powodu postępu technologicznego3. Spośród średniowiecznych myślicieli
umieszczających w swych naukach tezy społeczno-ekonomiczne, szczególną uwagę należy
poświęcić Tomaszowi z Akwinu. Punktem wyjścia w tworzonych przez niego teoriach była
teoria własności. Uważał, że nierównomierna stopa posiadania łączy się spójnie z porządkiem
naturalnym, a ograniczać ją powinny zasady etyczne i moralne. Propagował koncepcję
stosunków społecznych dostosowaną na potrzeby uwarunkowań feudalnych, dając nadzieję,
że wszyscy są równi przynajmniej wobec Boga. W oparciu o te idee narodziło się pojęcie
ceny sprawiedliwej, bazującej na ekwiwalentności wymiany. Towar miałby być warty tyle, co
suma nakładów pracy i materiałów poniesionych na rzecz jego wytworzenia. Sprzeciwiał się
więc dyktowaniu cen przez władze oraz monopolistów zrzeszonych w cechach. Uznawał
procesy rynkowe za właściwe, „odpuszczając winy” działalności handlowej niezbędnej
poprawnemu funkcjonowaniu państwa4.
Na gruncie zaakceptowanej przez scholastyków działalności, tkwiącej w rękach
prywatnych, umożliwiającej efektywną wymianę dóbr i usług, narodziła się doktryna
merkantylizmu. Za fundament poglądów merkantylistycznych powszechnych w XVII wieku
głównie za sprawą Jeana Baptiste Colberta – francuskiego polityka, piastującego urząd
ministra na dworze Ludwika XIV, uważa się twierdzenie, że podstawą bogactwa są cenne
zasoby naturalne, w tym przede wszystkim złoto i srebro. Handel zagraniczny powinien
opierać się zatem na takim założeniu, że bilans handlowy jest dodatni – eksport przewyższa
import, co w konsekwencji prowadzi do dobrobytu narodu. Do realizacji tego celu stosowano
cła ochronne na import towarów przetworzonych oraz a coentrario politykę zachęcającą do
eksportu dóbr gotowych. Za rozpropagowanie tego typu protekcjonistycznego rozumowania
odpowiedzialni byli prawdopodobnie rodzimi kupcy i przemysłowcy, którzy je skutecznie
lobbowali. W ich interesie leżało ograniczenie konkurencji zewnętrznej 5. W opozycji do
merkantylistycznych

haseł

stosowania

barier

celnych

uznanie

uzyskała

doktryna

fizjokratyzmu, podkreślającego istotną rolę rolnictwa, tworzącego (jako jedyna gałąź

[3]. Ibidem, s. 45-51.
[4]. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007,
s. 60-64.
[5]. M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. nauk. PWN, Warszawa 2000, s. 35-36.
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gospodarki) produkt dodatkowy – tzw. nową wartość., czyli nadmiar wytworzonego
potencjału ponad koszty produkcji - pod warunkiem odejścia od średniowiecznego
prymitywizmu wsi na rzecz zracjonalizowania systemu fiskalnego oraz uwolnienia wymiany
handlowej zboża od protekcjonistycznych obostrzeń i ewolucji do systemu kapitalistycznego
z hasłem leseferyzmu na sztandarach oraz niepodważalności prawa własności6.
Reasumując, Grecy badali efektywność zarządzania gospodarstwami domowymi
i drobną produkcją, szczególną uwagę poświęcając instytucji własności prywatnej. Po myśli
starożytnej nastąpiła dominacja doktryny scholastycznej, która dokonała próby syntezy norm
religijnych

z

prowadzeniem

działalności

gospodarczej.

Okres

ustroju

feudalnego

charakteryzował się blokowaniem możliwości gospodarki rynkowej poprzez działalność
państwa, które współtworzyło lub sankcjonowało monopolistyczne praktyki, blokując tym
samym potencjał drzemiący w chęci podejmowania swobodnej działalności gospodarczej
związanej z własnością prywatną7. Dopiero niekonwencjonalni myśliciele średniowieczni,
jak Tomasz z Akwinu, sukcesywnie sankcjonowali jej istotną rolę w efektywności wymiany
handlowej, dając podłoże dla rozwoju kolejnych poglądów ekonomicznych w ramach
rozpowszechniającej

się

gospodarki

rynkowej.

Myśl

ekonomiczna

opozycyjnych

merkantylistów i fizjokratów stała się bodźcem przyszłych dyskusji na temat roli państwa
w gospodarce. Pozostawić rolę regulacyjną rynkowi, czy dokonywać interwencji w życie
gospodarcze8?

1.2. Klasyczna myśl ekonomiczna
Ekonomiści klasyczni, czerpiąc z dorobku ekonomicznego poprzednich epok, stworzyli
dotychczas najbardziej jednolity system ekonomiczny, skupiający się wokół naturalnie
działających rynkowych sił ekonomicznych. Twierdzili, że obok samoregulujących się
mechanizmów, występują również niedoskonałości rynku, które usprawnić powinna
odpowiednio funkcjonująca instytucja państwa. Mimo tego uznali, że wolność – z dużym
naciskiem na liberalizm gospodarczy, umożliwia najbardziej efektywne funkcjonowanie
systemu gospodarczego. Jednostki i przedsiębiorstwa nie mogą być ograniczane przez
ingerencje ze strony rządu i władzy. Charakterystyczne dla myśli klasycznej jest poświęcenie
[6]. Ibidem, s. 48-49.
[7]. H. Landreth, D.C. Colander, Historia…, op. cit., s. 54-55.
[8]. J. Brémond, J-F. Couet, M-M. Salort, Kompedium wiedzy o ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005, s. 16.
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uwagi wzrostowi gospodarczemu i tempu jego wzrostu poprzez analizę sposobu alokacji
zasobów poprzez kształtowanie się rynków i systemu cen. Klasycy, jak na przykład Adam
Smith, byli sceptycznie nastawieni w stosunku do zastępowania wyroków rynku werdyktami
rządzących, co wyraźnie kontrastowało z pewnością (graniczącą z butą) merkantylistów 9.
Za głównego przedstawiciela szkoły klasycznej, zwanego również „ojcem ekonomii”,
uznaje się wspomnianego już Adama Smitha, autora dzieła pt.: „Badania nad naturą
i przyczynami bogactwa narodów”, którego przedmiot zainteresowania to przede wszystkim
rozwój gospodarczy, czyli dochód społeczeństwa wygenerowany w ciągu pewnego okresu
czasu na konkretnym terytorium. Stopień jego wytworzenia uzależnia zakres podziału pracy
w społeczeństwie. Smith w swoim tekście przeciwstawia się ówczesnej „nędznej
zachłanności, monopolistycznym zapędom kupców i przemysłowców, którzy ani nie rządzą,
ani nie powinni rządzić rodzajem ludzkim”10. Należy zatem wnioskować, że ekonomista za
główny czynnik hamujący rozwój gospodarczy uważał protekcjonizm umożliwiany dzięki
działalności legislacyjnej organów państwa, stojący w opozycji do wolnego rynku, na którym
jednostka może swobodnie gospodarować i dążyć do ogólnego bogacenia się społeczeństwa.
Twierdził również, że wielkie narody podupadają nie z powodu prywatnego marnotrawstwa
i złego postępowania, tylko poprzez analogiczne cechy reprezentowane przez organy
publiczne. Podatki to według niego metoda wyciągania pieniędzy społeczeństwu z kieszeni;
konkurencja winna być nieskneblowana, gdyż „mistrz w swojej dziedzinie nie lęka się
mierzyć z silniejszym”, podział pracy wspiera i polepsza najbardziej stan gospodarki 11.
Filozof uważał, że nie istnieją rynki, na których jego uczestnicy nie chcieliby płacić za usługę
lub towar, a konkurencja w ramach rynku naturalnie go reguluje. Ta koncepcja utarła się na
stałe w dyskursie ekonomiczno-politycznym jako koncepcja „niewidzialnej ręki”, która
według klasycznej teorii przynosi korzystniejsze efekty aniżeli państwowy protekcjonizm.
Adam Smith część badań poświęcił również problematyce etyki i moralności związanej
z gospodarowaniem. Według niego chęć rozwoju i pomnażania zysku powinna iść w parze
z poszanowaniem własności prywatnej innych osób i zasad uczciwej konkurencji – uczciwej,
to znaczy, niewykorzystującej instytucji państwa do pokonywania naturalnych barier wejścia
na rynek czy też do utrzymania się na rynku mimo braku przesłanek rentowności12.
W przeciwieństwie do Adama Smitha, stosującego w swych rozważaniach dedukcję
oraz opis wydarzeń historycznych, kolejny przedstawiciel myśli klasycznej – David Ricardo,
[9]. H. Landreth, D.C. Colander, Historia…, op. cit., s. 82-84.
[10]. M. Blaug, Teoria…, op. cit., s. 59.
[11]. A. Smith, Bogactwo narodów, Wydawnictwo StudioEMKA, Tezaurus idei 2012, s.111-115.
[12]. Ibidem, s. 5-6.
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posługiwał się ahistoryczną abstrakcją, nie uwzględniającą historycznych ograniczeń
w funkcjonowaniu prawa. Pomimo tej słabej strony, jego teorie mogły być użyteczne
w okresie mu współczesnym. Angielski ekonomista zdecydowanie opowiadał się za
liberalizmem gospodarczym. Zauważył, że wydatki rządowe nie pomagają produkcji,
obniżając akumulację kapitału. Z tego powodu system nakładania podatków powinien być
maksymalnie zredukowany. W sporze pomiędzy izolacjonizmem a wolnym handlem stał po
stronie tego drugiego. Słusznie wnioskował, że wzajemnie powiązane poprzez handel
państwa redukują chęci podejmowania działań wojennych z uwagi na wspólne interesy. O sile
obronnej kraju stanowi natomiast jego wielkość dochodu globalnego, od której należy odjąć
fundusz płacowy, przedstawiający w efekcie dochód netto. Spójnie ze Smithem sprzeciwiał
się rządowym ingerencjom w swobodę działalności gospodarczej, gdyż to instrumenty
rynkowe są najlepszym z możliwych regulatorów. Rola władzy powinna sprowadzać się
raczej do usuwania barier, na przykład barier handlu międzynarodowego13.
Jean-Baptiste Say’a, znanego głównie z powodu opracowanego prawa rynków zbytu,
według którego ogólny kryzys gospodarczy jest niemożliwy, również należy wliczyć
w poczet bezsprzecznych obrońców wolności gospodarowania owocami swojej pracy14.
Prawo rynków Say’a zostało rozpropagowane w dobie wolnokonkurencyjnego kapitalizmu
i liberalizmu gospodarczego. Państwo miało za zadanie pozbywanie się barier blokujących
swobodną grę rynkową. Ówczesne kryzysy były traktowane przez francuskiego ekonomistę
jako występujące w określonych segmentach rynku globalnego, a remedium na nie stanowiła
ponowna relokacja zasobów15.
Jednym z ostatnich ekonomistów tworzących w ramach paradygmatu klasycznego był
John Stuart Mill. Człowieka traktował on jako jednostkę społeczną, która dąży do posiadania
bogactwa, poruszając się w trudnej rzeczywistości gospodarczej. Ekonomię polityczną uważał
za zebrane prawdy pozytywne, przecząc, że są zaledwie normatywnymi regułami. Podział
związany jest z systemem instytucji społecznych, w który można ingerować. Stwierdził
problem przyrostu ludności i postulował konieczność jego kontrolowania, by zahamować
spadek wysokości płac i postępującej nędzy. Na rolę państwa patrzył jednak z perspektywy
liberalnej, dostrzegając wady demokracji (dyktaturę większości). W jego mniemaniu państwo
powinno stać na straży wolności jednostki. Nie wykluczał możliwości budowy ustroju

[13]. W. Stankiewicz, Historia…, op. cit., s. 129-135.
[14]. J. Brémond, J-F. Couet, M-M. Salort, Kompedium…, op. cit., s. 22.
[15]. W. Stankiewicz, Historia…, op. cit., s. 140.
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socjalistycznego w dalekiej przyszłości dzięki uspołecznieniu kapitału i rozwojowi
spółdzielczości16.
Określenie „szkoła klasyczna” świadczy o tym, że tej doktrynie w historii myśli
ekonomicznej przyznano szczególną rangę. Ze względów etymologicznych należy zatem
patrzeć na nią jako wzorową, harmonijną, typową, a nawet doskonałą. Jej spójna struktura
i aktualność głoszonych teorii pokazuje, że należy po nią sięgać, by dokładnie zrozumieć
mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej. Bez wątpienia należy przyznać, że
ustanawia ją także jako punkt odniesienia wobec wcześniejszych rozważań natury
ekonomicznej oraz powstających w przyszłości szkół. Burzliwe czasy, podczas których
rozwijały się teorie myśli klasycznej, oddziaływały na jej hasła – dewizę wolności jednostki,
rozwoju społecznego i ustroju kapitalistycznego. Jej przedstawiciele czerpali z empiryzmu, by
wyjaśniać mechanizmy efektywnej alokacji zasobów, wyciągając również wnioski z historii.
Znakomita większość z nich broniła własność prywatnej i swobody gospodarczej jednostki,
krytykując

ingerencje

państwa

w

procesy

rynkowe

i

ograniczenia

handlu

międzynarodowego17.

1.3. Postklasyczna myśl ekonomiczna
Następny etap rozwoju myśli ekonomicznej rozpoczęło wydarzenie tzw. „rewolucji
marginalnej”, której początkiem określa się lata siedemdziesiąte XIX wieku. Od tego
momentu w metodologii zaczęto chętnie sięgać do dorobku matematyki. Marginalizm
posługiwał się pojęciem użyteczności krańcowej, bazującej na adaptacji rachunku
różniczkowego w analizie wielkości ekonomicznych takich, jak zyski, koszty czy utarg.
Badaniu poddaje się tutaj przebieg funkcji ciągłych ze szczególnym uwzględnieniem wartości
krańcowych – maksymalnych i minimalnych. Czerpała z niego w szczególności szkoła
neoklasyczna18.
Twórcy neoklasyczni to zwolennicy liberalnej polityki gospodarczej, która wymaga
znikomej interwencji państwa w celu zapewnienia swobody gry konkurencyjne 19. Do
najważniejszych ekonomistów reprezentujących myśl neoklasyczną należy zaliczyć Alfreda
Marshalla, który na podstawie syntezy szkoły klasycznej i marginalizmu stworzył teorie
[16]. Ibidem, s. 144-145.
[17]. Ibidem, s. 115-117.
[18]. Ibidem, s. 188-189.
[19]. J. Brémond, J-F. Couet, M-M. Salort, Kompedium…, op. cit., s. 25.
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popytu, podaży i równowagi w postaci statycznych modelów gospodarki kapitalistycznej.
Oprócz zainteresowania problematyką zagadnień gospodarczych w mikroskali, Marshall
postulował politykę równowagi gospodarczej w skali makroekonomicznej, która powinna być
realizowana poprzez obciążenia fiskalne i świadczenia pomocy społecznej najuboższym
warstwom społeczeństwa oraz działań stabilizacyjnych ogólny poziom cen. Uczeń Marshalla
- Arhur Pigou, zapisał się w historii myśli ekonomicznej jako prekursor ekonomii dobrobytu,
wprowadzając do dyskursu pojęcie „dobrobytu społecznego”. Uznawał interwencję państwa
w proces gospodarczy za niezbędną i likwidującą konflikty, gwarantującą racjonalne
wykorzystywanie

zasobów,

charakterystyczny

„sprawiedliwy”

podział

wewnątrz

społeczeństwa oraz stabilny poziom dochodu społecznego20.
Ekonomia neoklasyczna związana z marginalizmem dosyć szybko doczekała się swoich
oponentów. Najpierw na ich czoło wyłoniła się wczesna niemiecka szkoła historyczna. Spór
pomiędzy nimi toczył się przede wszystkim o metodę nauki. Naprzeciw analizie marginalnej
i ortodoksyjnej teorii klasycznej wyszła teza istotna rola czasu historycznego, który należy
uwzględnić w celu zastosowania myśli klasycznej. Na przykład Friedrich List uważał, że
swobodny handel dobrze służy Anglii, jednak w sytuacji USA czy Niemiec konieczny jest
protekcjonizm21. Na kanwie szkoły historycznej wyrósł również opozycyjny wobec wolności
gospodarczej kierunek instytucjonalny. Uwagę warto tutaj poświęcić krytykowi systemu
kapitalistycznego – Thorsteinowi Veblenowi, z którego twórczości czerpały następne
pokolenia instytucjonalistów. W opracowanych przez siebie koncepcjach przykładał on wagę
dla wyjaśnienia zjawisk gospodarczych pod kątem ewolucyjnym. Krytykował ekonomię
neoklasyczną jako klasyfikującą i systematyzującą, pomijającą ewolucyjne przemiany
związane z człowiekiem jako istotą społeczną i kulturą, do której należy. Uważał, że można
dokonać podziału instytucji na społeczne (duchowe) oraz ekonomiczne – materialne, a każda
społeczność jest skonstruowana jak mechanizm gospodarczy, w którego skład wchodzą
wspomniane już instytucje ekonomiczne. Pod tym pojęciem kryją się zwyczajowo utarte
(narzucone) metody regulowania wszelakich aspektów życiowych społeczeństwa. Veblen
odrzucał również klasyczną koncepcję homo oeconomicus, zakładając, że podejmowane
przez człowieka działania nie zawsze są racjonalne i oparte na rachunku korzyści oraz strat
i maksymalizacji osiąganego dobrobytu. Opracował obraz ewolucji społecznej, ujmując go
w kilku fazach. Jedną z nich opisuje jako konieczne przekształcenie się okresu polowań

[20]. W. Stankiewicz, Historia…, op. cit., s. 202-206.
[21]. H. Landreth, D.C. Colander, Historia…, op. cit., s. 347-349.
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i wojen w opracowaną przez siebie instytucję społeczną, która będzie normą i zwyczajem
w stosowaniu podstępu i przemocy w przyszłości22.
Marginalistyczną teorię kalkulacji ekonomicznej oraz kapitalizm krytykowali również
socjaliści utopijni oraz marksiści. Socjaliści głosili wymóg wykreowania nowego lepszego
ustroju, opartego na własności produkcji w rękach społeczeństwa – przeciwnej własności
w rękach prywatnych. Wywodzący się z francuskiej arystokracji Saint-Simon propagował
utworzenie systemu, w którym władzę będą dzierżyć ciała kolegialne. Jedyną możliwość ku
temu była całkowita likwidacja własności prywatnej, by władza mogła swobodnie tworzyć
państwowy porządek. Miał on bazować na przebudowie gospodarki w asyście systemu
kredytowego oraz idei centralnego planowania i programowania społeczno-gospodarczego23.
Szkoła ekonomii marksowskiej, wywodząca się od niemieckiego filozofa i rewolucjonisty,
przywódcy międzynarodowego ruchu robotniczego oraz twórcy socjalizmu naukowego,
autora „Manifestu komunistycznego”, ideowego wroga kapitalizmu – Karola Marksa,
postulowała dialektyczną metodę analizowania procesów historycznych 24. We współpracy
z Fryderykiem Engelsem zaadaptował ją w postaci tzw. materializmu dialektycznego oraz
historycznego, mających służyć zniszczeniu kapitalizmu, bazującego na własności prywatnej
i konkurencji oraz zbudowaniu nowego ustroju społecznego – komunizmu25. Teoretycy
propagujący koncepcję społeczeństwa obejmującego w posiadanie środki produkcji, swoje
tezy opierali na marksowskiej teorii wartości opartej o pracę, która służyła do określania cen
i stopy zysku od kapitału. Zwolennicy centralnego planowania nie dostrzegali jednak jej
słabości. Według tychże, z chwilą przejęcia środków produkcji przez społeczeństwo
i stosowaniu ich w sposób społeczny różnorodność jej specyficznego charakteru użytkowego
nie ma znaczenia. Codzienne obserwowanie rzeczywistości pozwala na wyliczenie ilości
przeciętnie potrzebnej pracy, co w naturalny sposób doprowadzi do możliwości wykazania,
ile pracy znajduje się np.: w hektolitrze poprzedniego zbioru pszenicy. Ponadto, przed
społeczeństwem stoi zadanie wyliczenia ilości pracy niezbędnej do wykonania każdego,
niezbędnego przedmiotu użytkowego. Według obrońców ustroju socjalistycznego i kalkulacji
ekonomicznej opartej o pracę, ten proces zastępuje w kalkulacji ekonomicznej stosowanie
wartości wyrażonej w pieniądzu26.
[22]. W. Stankiewicz, Historia…, op. cit., s. 222-226.
[23]. Ibidem, s. 170-171.
[24]. Encyklopedia PWN, Karol Marks [online] www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/Marks-Karol;3937971.html
(dostęp 12.10.2017r.)
[25]. W. Stankiewicz, Historia…, op. cit., s. 176-177.
[26]. L. von Mises, Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011,
s. 51-52.
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Powszechne

zainteresowanie

ekonomistów

przyczynami

wybuchu

kryzysu

gospodarczego z 1929 roku dało impuls do alternatywnych poszukiwań metod analizy
ekonomicznej i roli, jaką państwo powinno pełnić w gospodarce, by uchronić przed takimi
wydarzeniami w przyszłości. Odpowiedzią na negatywne skutki wielkiego kryzysu miała stać
się teoria ekonomiczna Johna Maynarda Keynesa. Angielski ekonomista krytykował w niej
szkołę klasyczną i neoklasyczną, podważając ich ogólną słuszność. Charakterystyczne dla
paradygmatu ekonomicznego Keynesa jest makroekonomiczne podejście do gospodarki,
dyskryminujące pojedyncze podmioty gospodarcze. Analiza zjawisk społeczno-gospodarczy
została przez niego przyjęta w krótkim okresie czasu i dotyczyła pieniądza immanentnie
rozpatrywanego w kontekście poziomu płac i zatrudnienia. Propagator idei interwencjonizmu
państwowego w swoich tezach forsował politykę pełnego zatrudnienia, wdrażaną dzięki
mechanizmom polityki gospodarczej. Ogromną rolę w opracowaniu tegoż konceptu odegrał
sformułowany przez ekonomistę popyt efektywny, będący fundamentem teorii konsumpcji,
rozpatrywany w modelach stałego poziomu inwestycji, stopy procentowej oraz stopy płacy
nominalnej. Stał się podstawą keynesowskiej teorii zatrudnienia27. Popyt efektywny to
według Keynesa suma popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego, z którego badania wynika,
że mechanizmy rynkowe nie radzą sobie z potrzebą zniwelowania różnicy pomiędzy globalną
podażą pracy a popytem konsumpcyjnym, powodując tym samym barierę dla możliwości
pełnego zatrudnienia czynników produkcji przezeń postulowanego. Remedium na
obserwowane i opisywane niedoskonałości rynkowe powinna się stać polityka pobudzania
inwestycji lub bezpośrednich państwowych inwestycji, prowadząca do upragnionego stanu
równowagi gospodarczej. Pozytywny wpływ na kształtowanie konsumpcji miałyby mieć
również odpowiednia polityka fiskalna państwa oraz monetarna, kontrolująca obieg pieniądza
w gospodarce28.
Trzeba zauważyć, że na gruncie ekonomii klasycznej zakorzeniły się dwa ogólne
i przeciwne sobie podejścia do analizy procesów rynkowych oraz roli państwa w gospodarce.
Po jednej stronie – marginalistyczna teoria wartości i liberalna teoria neoklasyczna, w której
poczet zalicza się również (poza głównym nurtem ekonomii) myśl austriacką, której
założeniom teoretycznym poświęcony zostanie osobny rozdział. Na przeciwległym biegunie
ich adwersarze – szkoła historyczna, instytucjonaliści, marksiści oraz zwolennicy teorii
Keynesa. W myśl tych pierwszych rola władzy powinna się sprowadzać do zapewnienia
warunków, by swobodna gra rynkowa mogła funkcjonować. Ci drudzy dobitnie dowodzili, że
[27]. W. Stankiewicz, Historia…, op. cit., s. 280-284.
[28]. Ibidem, s. 291-294.
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mechanizmy rynkowe nie działają, a własność w rękach prywatnych jest protoplastą
konfliktów społecznych. Te podejścia były rozwijane w przeszłości i są kontynuowane też
w czasach współczesnych – każde na stałe przyjęło swój odmienny sposób analizowania
procesów gospodarczych.

1.4. Spór o rolę państwa w gospodarce
Temat roli państwa i rynku to główny przedmiot sporów i dyskusji ekonomicznej na
przestrzeni dziejów. Współcześnie tzw. mainstreamowe środowisko światowej nauki doszło
do wniosku, że wolny rynek nie jest w stanie rozwiązywać problemów społecznych
i gospodarczych. Z tego tytułu niezbędna jest aktywna regulacyjna polityka państwa w celu
jego korygowania. Dla przykładu, takie działania w Europie wspiera strategia trwałego
rozwoju rozpowszechniana przez instytucje Unii Europejskiej, ponieważ „nowe wymagania
stawiane

gospodarce

przez

otoczenie

zewnętrzne

stwarzają

potrzebę

sterującego

oddziaływania państwa na rozwój gospodarczy w celu neutralizowania sprzeczności
i osłabiania negatywnych tendencji”29.
W historii myśli ekonomicznej stanowisko antyrynkowe nie było tak definitywne.
U schyłku rozwoju klasycznej szkoły ekonomii, więc w sytuacji dynamicznie przeobrażającej
się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, uważany za skrajnego liberała Frédéric Bastiat
propagował leseferystyczny system kapitalistyczny jako gwarantujący harmonijne stosunki
klas i warstw społecznych. Bezpośrednio zwalczał doktryny interwencji państwa
i socjalistyczne programy30. Był zdania, że państwo legitymizuje chęć korzystania z owoców
pracy drugiej osoby. By realizować potrzeby społeczeństwa musi zagrabić kapitał
wytworzony przez jednostki bardziej produktywne, gdyż samo przez siebie nie tworzy żadnej
wartości dodatkowej – przeciwnie, potrzebuje jej do opłacenia urzędników. W związku
z powyższym państwo powinno sięgać po swoje instrumenty tylko po to, by chronić
obywatelską własność, gwarantować sprawiedliwość i bezpieczeństwo31. Najbardziej
prestiżową była jego polemika z redaktorami francuskiego „Głosu ludu”, którzy bronili
pomysłu darmowego kredytu, którego żądało stronnictwo socjalistów. Twierdzili oni,
dowodząc na przykładach, że czerpanie renty z kapitału jest zjawiskiem absolutnie
[29]. Z. Dach, Państwo a rynek we współczesnej gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Kraków 2008, s. 9.
[30]. W. Stankiewicz, Historia…, op. cit., s. 142.
[31]. F. Bastiat, Dzieła zebrane, Tom I, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2009, s. 107-118.
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nienaturalnym. Na dodatek, tenże kapitał miał być niewytworzonym w wyniku pracy ludzkich
rąk, więc należałoby go zakazać i zastąpić równoważną wymianą usług32. Bastiat oponował,
stojąc po stronie swobody zawierania umów pomiędzy podmiotami rynkowymi, sugerując, że
zakaz pobierania procentu od kredytu doprowadziłby do paraliżu rynku – nie jego efektywnej
i sprawiedliwej reformy33.
Jeden z głównych teoretyków Austriackiej Szkoły Ekonomii, Ludwig von Mises,
w „Kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie” podjął przekonywującą polemikę z marksowską
kalkulacją opartą na pracy, stawiającą państwo w konieczności podejmowania ingerencji
w rynek. Wskazał on, że istotą kalkulacji ekonomicznej jest ustalenie relacji zastępowania
jednego dobra przez inne dobro. Ten proces umożliwia wolnorynkowa gospodarka
wymienna, w której na podstawie subiektywnej wartości użytkowej, będącej zjawiskiem
stricte indywidualnym, wykształca się obiektywna wartość wymienna towarów w zderzeniu
z bezpośrednio porównywalną subiektywną wartością ustaloną przez inne podmioty na rynku.
Podstawowym narzędziem kalkulacji jest w ten sposób ustalona wartość wymienna.
W gospodarce pieniężnej takim narzędziem jest właśnie pieniądz, za pomocą którego wyraża
się wartość. Tylko i wyłącznie bardzo prosty, zamknięty system gospodarczy obędzie się bez
kalkulacji pieniężnej. Za przykład można podać tutaj gospodarstwa domowe. Natomiast
w regulowanej gospodarce całego państwa, co starał się udowodnić Marks w „Kapitale”, jest
to niemożliwe i posiada znamiona utopijne. O ile istnieje teoretyczna możliwość kalkulacji
bez wymiany dóbr konsumpcyjnych, o tyle racjonalna produkcja dóbr wyższego rzędu jest
bezwzględnie niemożliwa. Wydaje się, że największą wadą kalkulacji, która opiera się na
pracy, jest ignorowanie oczywistego faktu – uznania różnorodności jakości wykonywanej
pracy. Karol Marks uważał, że każda praca pod względem ekonomicznym jest jednakowa,
a na ilość pracy złożonej składa się pomnożona wartość pracy prostej. Doświadczenia
wynikające z analizy empirycznej rzeczywistości pokazują dobitnie, że pomiędzy ludźmi
występują znaczące różnice w pojętności i zręczności, co powoduje różnice wydajności
wykonywanej pracy oraz jakości wytwarzanych dóbr bądź usług. Do obrony teorii wartości
opartej na pracy niezbędna byłaby próba udowodnienia możliwości bezpośredniej
porównywalności ilości pracy prostej, pod warunkiem stwierdzenia, że praca jest źródłem
wartości wymiennej, czego Marks nie dokonał34.

[32]. Oficjalna strona internetowa Instytutu Misesa, fundacji, Bastiat vs Proudhon – o darmowym kredycie: List
pierwszy [online] www.mises.pl/blog/2006/05/11/285/ (dostęp 12.10.2017r.)
[33]. Ibidem.
[34]. L. von Mises, Kalkulacja…, op. cit.,s. 31-56.
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Z kolei na tradycji ekonomicznej Marksa i Keynesa wyrosła współczesna szkoła
keynesizmu, dostrzegająca w instrumentach państwa remedium na globalne problemy –
inflację, bezrobocie, podział dochodu, zróżnicowany poziom gospodarek, czy konflikty
społeczne. Jeden z czołowych ekonomistów okresu powojennego Nicholas Kaldor, miał swój
istotny wkład w teorię wzrostu gospodarczego. Biorąc aktywny udział w kształtowaniu
polityki gospodarczej Wielkiej Brytanii, postulował zwiększenie wydatków budżetowych,
wsparcie dla przemysłu maszynowego charakteryzującego się wysoką stopą technologiczną
oraz kontrolę importu35. Chociaż znaczenie paradygmatu Keynesa w polityce gospodarczej
było i jest ogromne, nie oznacza to całkowitego odwrotu od myśli liberalizmu gospodarczego.
Milton Friedman i monetaryści postulowali powrót do ponadczasowych haseł Adama Smitha
odnoszących się do handlu i handlu międzynarodowego. Bez prawnych restrykcji służyłby on
rozrostowi materialnego dobrobytu oraz harmonii i pokojowi, a pobudzona konkurencja
krajowa efektywniej sprostałaby potrzebom konsumentów. Na dodatek, kontrola gospodarcza
negatywnie oddziałuje na wolności osobiste36. Jeszcze dosadniej politykę gospodarczą
keynesistów krytykowali przedstawiciele nowej szkoły klasycznej. Lucas, Sargent i inni
dowiedli, że prezentująca relacje pomiędzy wysokością płac i cen a poziomem zatrudnienia
krzywa Philipsa znika w sytuacji stosowania aktywnej polityki ekonomicznej. Pokazało to,
że statyczne modele ekonomiczne fałszują obraz funkcjonowania rynku, a zmiany
w polityce rządu wpływają na podejmowanie decyzji podmiotów gospodarczych 37.Innymi
słowy – adaptują się one do nowej rzeczywistości, a nie prosperują identycznie, jak życzyliby
sobie tego teoretycy paradygmatu keynesowskiego i syntezy neoklasycznej. Dezaprobatę
wobec statycznych modelów ekonomicznych wykazywali też kontynuatorzy koncepcji
austriackich. Friedrich von Hayek w swoich dziełach przypominał, że tendencja do
planowania procesów gospodarczy nie wynika z „prawd obiektywnych”. Jest ona rezultatem
propagowanych opinii, które zdominowały powszechny dyskurs polityczny i ekonomiczny.
Nie istnieje fałszywa alternatywa pomiędzy prywatnym monopolem wspieranym przez
przewagę technologiczną a państwowym zarządzaniem38. Nadmieniał on również fakt, że
współczesne mu spory o rolę państwa w gospodarce nie odbywały się pomiędzy
leseferyzmem a interwencjonizmem, lecz formami planowania, mimo, że swobodna

[35]. W. Stankiewicz, Historia…, op. cit., s. 359-361.
[36]. M. Friedman, Wolny wybór, Wydawnictwo Aspekt, Sosnowiec 2006, s. 35-36.
[37]. W. Stankiewicz, Historia…, op. cit., s. 322.
[38]. F.A. von Hayek, Droga do zniewolenia, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2003, s. 56-57.
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konkurencja była nadal najefektywniejszą metodą ukierunkowania jednostkowych działań
rynkowych39.
Przywołane przykłady podejścia różnych paradygmatów ekonomicznych do roli
państwa w gospodarce pokazują, że zarówno w historii, jak i współcześnie ścierają się ze sobą
przeciwstawne teorie – zwolenników gospodarki wolnorynkowej i jej przeciwników;
sojuszników wolności osobistej i gospodarczej oraz jej oponentów; stronników interwencji
państwa w gospodarkę i jej zagorzałych antagonistów; analizujących rzeczywistość i ją
modelujących. Stawiają one w analizie ekonomicznej odmienne stanowiska wyjściowe. Nie
mniej, to właśnie swoboda działalności gospodarczej doprowadziła do największego
w historii wzrostu dobrobytu społeczeństwa, dzięki efektywnemu alokowaniu zasobów. Z jej
pomocą podstawowe potrzeby ludzi zostają zaspokojone i pozwalają na kreowanie się
nowych, które poprawiają stopę życiową. Mimo tego, pokusa sięgania do instrumentów
polityki gospodarczej w celu budowy „idealnego” systemu społeczno-gospodarczego, która
często podważa podstawowe mechanizmy, jakimi kierują się podmioty gospodarcze, jest
ogromna i obecnie zdominowała naukowy i polityczny dyskurs. W opozycji do planowania
gospodarczego stoi wolnorynkowe i pro-wolnościowe ujęcie Austriackiej Szkoły Ekonomii,
w świetle której w rozdziale praktycznym zostaną zaprezentowane faktyczne skutki
interwencji państwa w proces gospodarczy.

[39]. Ibidem, s. 48.
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Rozdział 2. Podstawy teoretyczne Austriackiej Szkoły Ekonomii (ASE)

2.1. Ludzkie działanie i preferencje czasowe
Subiektywistyczna koncepcja ludzkiego działania, będąca teoretyczną podstawą
Austriackiej Szkoły Ekonomii, stawia tezę, że człowiek podejmuje działania po to, by
osiągnąć wyznaczone przez siebie indywidualnie cele, które uzna za istotne40.
W związku z powyższym ludzkim działaniem można określić ciąg etapów produkcji,
które mają doprowadzić do zrealizowania ustanowionego przedtem celu.

Wszystkie

działania, wchodzące w skład obranego indywidualnego planu, są nastawione na osiągnięcie
konkretnego dobra konsumpcyjnego, stanowiącego dla podmiotu możliwość zaspokojenia
jego priorytetowych potrzeb. Z tego powodu wspomniane dobra konsumpcyjne noszą miano
dóbr ekonomicznych pierwszego rzędu, których uzyskanie poprzedza szereg działań
pośrednich, odpowiadających dobrom ekonomicznym rzędów wyższych. Im wyższy rząd
dobra na konkretnym etapie, tym dalej znajduje się od finalnego dobra konsumpcyjnego 41.
Człowiek działa, gdy spełnione zostają następujące warunki – uczucie dyskomfortu oraz
przekonanie, że celowe zachowanie w warunkach ryzyka może doprowadzić do jego
zmniejszenia i osiągnięcia wyobrażonego przez niego bardziej zadowalającego stanu rzeczy.
Osoba całkowicie usatysfakcjonowana z obecnego stanu swojego życia nie odczuwałaby
motywacji do zmiany. Ludwig von Mises ludzkie działanie definiuje dodatkowo jako dążenie
do szczęścia42. Człowiek jest w stanie działać dzięki korzystaniu ze zdolności odkrywania
związków przyczynowo-skutkowych, co stawia przyczynowość jako jedną z kategorii
działania43. Prakseologia, czyli nauka o ludzkim działaniu, bada je głównie pod kątem
jednostkowym. Wspólnota realizuje zadania tylko za pośrednictwem jednostki lub jednostek,
których zachowanie wiąże się z nią w sposób wtórny. Droga do poznania kolektywnych
organizmów wiedzie przez zrozumienie działalności jednostkowej, będącej fundamentem
każdej zorganizowanej społeczności44.
[40]. J.H. De Soto, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa,
Warszawa 2009, s. 200.
[41]. Ibidem, s. 201.
[42]. L. von Mises, Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011, s. 24.
[43]. Ibidem, s. 30-31.
[44]. Ibidem, s. 43-45.
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Od chwili rozpoczęcia działania do momentu zdobycia zamierzonego celu upływa
pewien czas. Jeżeli działanie jest związane z poniesieniem określonego nakładu pracy,
uwzględnia się potrzebę upływu czasu na jego wykonanie. Człowiek planując
przedsięwzięcie, bierze pod uwagę nakłady materialnych czynników pracy i produkcji oraz
właśnie okres produkcji. Odłożenie aktu konsumpcji w przyszłość znaczy, że jednostka
dokonuje wyboru w myśl wspomnianej już subiektywnej teorii wartości, uznając, że
satysfakcja z późniejszej konsumpcji będzie wyższa aniżeli dzięki natychmiastowej. Podjęcie
tej decyzji zależy od preferencji czasowej, będącej kolejną kategorią ludzkiego działania45.
Hans-Herman Hoppe preferencją czasową nazwał zjawisko dążenia działającego
podmiotu do polepszenia obecnego stanu rzeczy, zastępując mniejszą ilość dóbr ich większą
ilością. Człowiek, by przetrwać, zawsze musi coś konsumować, zatem przedkłada dobra
wcześniejsze nad dobra późniejsze, a dobra trwałe ponad dobra o mniejszej trwałości. Gdyby
czas go nie ograniczał, wybierałby zawsze te procesy produkcji, które zapewniałyby
największą ilość wyprodukowanych dóbr w stosunku do poniesionych nakładów. Preferencja
czasowa ogranicza również możliwości inwestycyjne i oszczędzania. Stopa preferencji
czasowej jest zróżnicowana ze względu różne preferencje osób. Na preferencję czasową
wpływają czynniki biologiczne, zewnętrzne, instytucjonalne oraz osobiste. Na przykład dzieci
z powodu ograniczonych zdolności poznawczych posiadają bardzo wysoką preferencję
czasową – liczy się tylko gratyfikacja natychmiastowa. Wraz z upływem lat użyteczność dóbr
przyszłych wzrasta. Rodzi się motywacja do oszczędzania oraz inwestowania46.

2.2. Dobra kapitałowe i kapitał
W sytuacji, gdy tylko zostają zaspokojone teraźniejsze potrzeby o wyższym priorytecie
aniżeli zabezpieczenie przyszłości, człowiek zaczyna oszczędzać część dóbr konsumpcyjnych
z myślą o zwiększeniu przyszłej stopy życiowej. Odłożenie konsumpcji w czasie umożliwia
zorientowanie na późniejsze, bardziej odległe cele. Akumulowanie kapitału następuje wraz ze
zgromadzeniem zapasów dóbr konsumpcyjnych. W gospodarce rynkowej produkcja jest
procesem ciągłym, rozbudowanym i wzajemnie przenikającym się, w którym to produktami
pośrednimi są właśnie dobra kapitałowe47.

[45]. Ibidem, s. 364-366.
[46]. H-H. Hoppe, Demokracja, Bóg, który zawiódł, Fijorr Publishing, Warszawa 2006, s. 32-37.
[47]. L. von Mises, Ludzkie…, op. cit., s. 371-373.
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Z ekonomicznego punktu widzenia kapitał jest wartością rynkową dóbr kapitałowych,
która wyznacza prawo popytu oraz prawo podaży wolnego rynku. Termin „kapitał” w mniej
ścisłej definicji ma związek ze zbiorem dóbr kapitałowych, które tworzą strukturę produkcji48.
Twórca Austriackiej Szkoły Ekonomii – Carl Menger – w jednym ze swoich dzieł zaznaczył,
że używanie pojęcia „kapitał” w stosunku do całego majątku przynoszącego jakieś
przychody, jest błędne, gdyż prowadzi do konkluzji, iż siła robocza, grunt oraz dobra
konsumpcyjne niezależnie od trwałości również należą do „kapitału”. Według ekonomisty,
„na poprawnie rozumiany kapitał składają się jedynie te spośród dóbr, co do których istnieje
w teraźniejszości możliwość przyszłego ich wykorzystania”, a dobra, które jednostka posiada
w okresie o długości, który wyklucza produkcję lub znajdują się w formie, ilości, czy rodzaju,
który niweluje ich produktywność, nie mają możliwości noszenia miana „kapitału”49.
Tworzenie się i akumulacja kapitału prowadzi do tego, że pierwotne czynniki produkcji, czyli
praca i ziemia dzięki nadwyżce produkcji nad konsumpcją, służą produkcji tychże dóbr
kapitałowych, mających wartość wyłącznie jako pośrednie ogniwa procesu wytwórczego dóbr
konsumpcyjnych (dóbr finalnych), pod warunkiem ich bardziej wydajnego wykorzystania w
ramach procesu produkcji. Docelowa wartość produktu musi być wyższą niż suma zapłacona
za czynniki, które wezmą udział w przebiegu wytwarzania produktu50.
Im mniejsza stopa preferencji czasowej, tym bardziej przyspieszony proces
powstawania kapitału i wydłużenie okrężnych cyklów produkcji. To z kolei implikuje
zwiększenie produktywności krańcowej siły roboczej, skutkujące wzrostem zatrudnienia lub
wzrostem ogólnej sumy wynagrodzeń – bez względu na spadek wielkości siły roboczej
w czasie wzrostu płac. Lepiej opłacalna siła robocza korzystająca z możliwości nadanych
przez dobrze wykorzystane dobra kapitałowe to przepis na zwielokrotnienie ogólnego
przyszłego produktu społecznego51.

[48]. J.H. De Soto, Pieniądz…, op. cit., s. 211.
[49]. C. Menger, Zasady ekonomii, Fijorr Publishing, Warszawa 2013, s. 299-300.
[50]. H-H. Hoppe, Demokracja…, op. cit., s. 34-35.
[51]. Ibidem,s. 35
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2.3. Oszczędzanie i stopa procentowa

Z procesem powstawania dóbr kapitałowych immanentnie związane jest oszczędzanie
– z kolei nierozerwalnie zintegrowane z preferencją czasową. Kategoria ta oznacza odłożenie
konsumpcji w czasie lub zrezygnowanie z konsumpcji natychmiastowej52. Koniecznym
warunkiem powstawania kapitału jest właśnie oszczędzanie, które daje możliwość
zainwestowania nagromadzonych dóbr konsumpcyjnych w proces produkcji. Koniecznym
warunkiem oszczędzania jest uzyskanie większej ilości dóbr niż ich skonsumowanie53.
Z tego samego powodu, że jednostki odznacza różna stopa preferencji czasowej,
wynika również zróżnicowanie skłonności do oszczędzania. Te, które odznacza niska
preferencja czasowa, mają wyższą skłonność do akumulacji kapitału. Inni natomiast o wiele
bardziej upodobali sobie konsumpcję teraźniejszą. Wnioski te prowadzą do twierdzenia, że
czynnik czasu również dysponuje swoją ceną, rekompensującą osobom ze skłonnościami do
oszczędzania rozgospodarowanie zaoszczędzonego kapitału innym o wyższej preferencji
czasowej. Należy przez to rozumieć, że oszczędzający zrezygnuje z bieżącej konsumpcji
w zamian za otrzymanie dóbr, które będą dla niego więcej warte w przyszłości. Cenę czasu,
o której mowa, nazywamy stopą procentową – relacją ceny rynkowej dóbr dzisiejszych do
przyszłych. Relacja subiektywnej wyceny dóbr dzisiejszych w stosunku do dóbr przyszłych,
którą wyraża każdy podmiot w skali wartości, określa więc możliwości postawania warunków
korzystnej wymiany. Na rynku złożonym z wielu podmiotów gospodarczych dostrzeżenie
tych

kryteriów

wymaga

kreatywności

oraz

czujności

związanych

z

pojęciem

przedsiębiorczości i zmierza do ustalenia cen rynkowych dóbr. W systemach gospodarczych
wiele działań przeprowadzanych jest dzięki powszechnie uznanemu środkowi wymiany –
pieniądzowi. Stopa procentowa to cena, którą trzeba zapłacić w celu nabycia ściśle określonej
liczby jednostek pieniężnych. Należy zatem uznać ją ceną ustaloną na rynku, gdzie
sprzedawcami lub nabywcami dóbr są oszczędzający. Teoretycy ASE zauważają tę
prawidłowość, podkreślając, że rynek ten de facto dotyczy globalnej struktury społecznych
etapów produkcji. Dzisiaj stopę procentową kojarzy się głównie z systemem udzielania
pożyczek, który w istocie tworzy rynek dóbr przyszłych i teraźniejszych zaledwie w jakimś
stopniu. Przy założeniu braku istnienia systemu bankowego, trudno sobie wyobrazić sytuację,
w której podmioty gospodarcze nie oszczędzają i później nie inwestują tychże oszczędności

[52]. M.N. Rothbard, Wielki kryzys w Ameryce, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2010,s. 29-31.
[53]. M. N. Rothbard, Ekonomia wolnego rynku, Tom I, Fijorr Publishing, Warszawa 2007, s. 172.
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bezpośrednio w produkcję. Stopa procentowa w tej hipotetycznej sytuacji zostałaby ustalona
poprzez tzw. „stopę zysku”, czyli zmiany dochodu netto przeliczone na jednostki czasu
i wartości. Na rynku istnieje możliwość bezpośredniej obserwacji rynkowej stopy
procentowej. Może nią być wspomniana stopa procentowa zwiększona o premię za ryzyko,
które bezpośrednio wiąże się z podejmowaniem działania i przewidywaniem jego możliwych
skutków w warunkach niepewności oraz rozszerzoną o premię za deflację bądź inflację,
wchodzące w skład rachunku dotyczącego dokonywania transakcji i uwzględniające wzrost
lub spadek nabywczej siły pieniądza54.
W ramach podsumowania należy dodać, że bez względu na formę, stopa procentowa
jako cena ustalana przez wolny, nieskrępowany rynek czy, inaczej, zagregowana społeczna
stopa preferencji czasowej wpływająca na kompleksowy proces produkcyjny na wszystkich
poszczególnych etapach, odgrywają w gospodarce bardzo istotną rolę ze względu na
koordynacje zachowań podmiotów w niej uczestniczących – producentów, konsumentów,
oszczędzających i inwestorów. W gospodarkach zachowanie przyszłe i teraźniejsze
harmonizuje przedsiębiorcza działalność rynku, precyzująca stopę procentową. Większe
oszczędności (ilość dóbr oferowanych na zbycie w przyszłości), przy założeniu ceteris
paribus powodują niższą ich cenę w ramach kategorii dóbr przyszłych, czyli w konsekwencji
stopę procentową. Daje to możliwość wydłużenia i zwiększenia złożoności etapów produkcji,
prowadzących do zwiększenia zysku i w efekcie dobrobytu społeczeństwa. Niska stopa
oszczędności jest zjawiskiem co do zasady niepożądanym, ponieważ przekazuje
przedsiębiorcy informację, że nie opłaca mu się powiększać wydajności działalność poprzez
wydłużenie etapów produkcji55.

2.4. Teoria pieniądza
System gospodarczy, gdzie produkcja oparta jest na podziale pracy, a własność
prywatna dotyczy zarówno dóbr konsumpcyjnych i dóbr produkcyjnych, potrzebuje
powszechnego środka wymiany, który ułatwi jego funkcjonowanie. Spotykają się w nim różni
producenci oferujący swoje produkty w celu zaspokojenia swoich potrzeb i oczekiwań
innych. W kalkulacji biorą pod uwagę zatem wartość użytkową produktów określoną przez

[54]. J.H. de Soto, Pieniądz…, op. cit., s. 213-216.
[55]. Ibidem, s. 217-218.
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siebie oraz wartość użytkową oszacowaną przez inne podmioty rynkowe. Tym powszechnym
środkiem wymiany, ułatwiającym wymiany handlowe, jest właśnie pieniądz56.
Na rynku występują dobra o zróżnicowanym poziomie popytu na nie. Na niektóre
z nich popyt jest tylko okresowy – inne natomiast charakteryzuje popyt bardziej stały
i ogólny. Bezpośrednia wymiana towaru za towar jest nieefektywna, w związku z czym
pożąda się dóbr bardziej rynkowych, czyli łatwiej wymienialnych, pozwalających na
działanie bardziej pewne i oszczędne. Nasuwa to wniosek, że oprócz popytu na dobra
konsumpcyjne, istnieje popyt na dobra, które mogą zostać zbyte na dalszym etapie wymiany,
by w ostatecznym rozrachunku nabyć dobro użyteczne. Podmioty gospodarcze sięgają do
wymiany pośredniej, tylko i wyłącznie w sytuacji, która daje nadzieję na zysk, czyli na
zdobycie dobra bardziej rynkowego. Nieuniknionym efektem powyżej opisanego procesu jest
pojawienie się akceptowalnego przez wszystkie podmioty na rynku powszechnego środka
wymiany, który to efektywniej zaspokaja potrzeby rynku, aniżeli wymiana bezpośrednia
(towar za towar). Fundamentalnie uznaje się, że pieniądz jest towarem, pełniącym funkcje
ekonomiczną rozumianą jako ułatwianie wymiany dóbr i usług. Pełni on również rolę
ułatwiającą transakcje kredytowe, które są stricte wymianą dóbr obecnych na dobra przyszłe.
Pieniądz funkcjonuje również jako środek, który przenosi wartość w przestrzeni, ułatwiając
wymianę dóbr. Podręcznikowym przykładem wymiany ułatwionej dzięki pieniądzowi może
być emigracja europejskiego rolnika na kontynent amerykański, który to sprzedaje dobra
w Europie i

przenosi

się do Ameryki

z

pieniędzmi, by nabyć

na miejscu

gospodarstwo57.Dokonywanie wymiany za pośrednictwem pieniądza nie posiada koniecznego
warunku fizycznego przechodzenia z rąk do rąk. Zamiast tego płaci się doskonale
zabezpieczone środki pieniężne na żądanie roszczenia. Pieniądz jest wyjątkowo dobrze
dostosowany, by stać się istotą zobowiązania – z powodu jego prawie nieograniczonej
zamienności58.
Ludzkość długi okres czasu dokonywała wyboru środka wymiany, który wahał się
pomiędzy złotem a srebrem, przede wszystkim z powodu ich naturalnych atrybutów.
Powszechnie twierdzi się, że natura pieniądza uległa dewaluacji . Obecnie uznaje się, że
pieniądz to konkretne jednostki, posiadające arbitralną wartość, przyznaną przez prawo,
wykluczając tym samym aspekt społecznej uznaniowości. Tym samym wartość pieniądza
determinuje państwo poprzez działalność ustawodawczą, sięgając początkiem do czasów,

[56]. L. von Mises, Teoria pieniądza i kredytu, Fijorr Publishing, Warszawa 2012, s. 33.
[57]. Ibidem, s. 35-38.
[58]. Ibidem, s. 51-54.
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kiedy funkcję bicia monety przejęły scentralizowane organy państwa, ustalające odgórnie
jego siłę nabywczą. Mimo tego, podmioty handlujące na rynku nalegały na to, by liczyła się
wartość monet jako metalu – zamiast wartości nominalnej. Postępującą dezorganizację waluty
w wyniku działalności państwa, objawiającą się tym, że stempel na metalu nie pozwalał na
odkodowanie jego faktycznej wartości, potrafił zastępować własny, alternatywny system
mierzenia wartości. U początku ery nowożytnej w dużych centrach handlowych
doświadczano prób uwolnienia się systemu pieniężnego od monopolu menniczego. Pieniądz
bankowy opierał się tam na monetach lub sztabach o określonej jakości, będąc
najdoskonalszym pieniądzem towarowym59.Badając charakterystykę pieniądza, trzeba
spostrzec,

że

w

jego

przypadku

zbiegają

się

subiektywna

wartość

użytkowa

i wymienna, wynikające z kolei z obiektywnej wartości wymiennej. Oznacza ona, iż nie
posiada innych użyteczności aniżeli te, które wypływają z możliwości uzyskania w zamian
innego dobra ekonomicznego. Własność ta nie wynika z przyczyn naturalnych –
w ostatecznej kalkulacji wynika z nadawania wartości poszczególnym dobrom przez ludzi.
Jednostki mają jednak niewielki wpływ na ich kształtowanie. Ich preferencje zanikają
w morzu zagregowanych subiektywnych wartościowań, które determinują współczynniki
wymiany. Subiektywna teoria wartości, stojąca u fundamentu Austriackiej Szkoły Ekonomii,
dowodzi, że obiektywna wartość wymienna różni się w rzeczywistości gospodarki rynkowej
od tej opracowanej przez szkołę klasyczną. Wychodziła ona z założenia nadającego
pierwszorzędny priorytet wartości wymiennej, rozumianej jako wartość kosztu produkcji albo
pracy i która miałaby wyjaśniać wszelakie zjawiska wartości. System wymiany rynkowej
pokazuje, że towary oceniane są ze względu na ich subiektywną wartość użytkową dla osób,
które kupują produkty w celu ich konsumpcji . Determinuje ona ostatecznie cenę wraz
z obiektywną wartością użytkową60.
Należy zauważyć, że postrzeganie pieniądza jako arbitralnego tworu naddanego przez
państwo i jego instytucje jest całkowicie błędne i nie ma żadnego odzwierciedlenia
w procesach rynkowych. Taki proceder jest przejawem ignorancji wobec społeczeństwa,
które tym pieniądzem się posługuje, dokonując działań w gospodarce. Działalność arbitralna,
w tym przypadku ingerencja wynikająca z zapotrzebowania na podjęcie kroków prawnych,
powinna ograniczać się do pracy władzy sądowej, służącej w sytuacjach niewykonania
stosunku zobowiązaniowego w warunkach wymiany dóbr teraźniejszych na przyszłe 61. Cena

[59]. Ibidem, s. 60-66.
[60]. Ibidem, s. 93-98.
[61]. Ibidem, s. 68.
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pieniądza powinna być zdeterminowana przez wartościowanie sprzedawców i kupujących,
które to bazuje na subiektywnym wartościowaniu. To rezultat rynkowych interakcji
wartościowania towarów i w rezultacie współczynników wymiany towarów za pieniądz.
Wartość pieniądza wynika z krańcowej użyteczności dóbr, które można nabyć za pieniądz62.
Przystoi twierdzenie, że wraz ze wzrostem świadomości ekonomicznej jednostki
gospodarującej, skłania się ona z powodu własnego interesu – nie przymusu prawnego czy też
interesu społecznego – do wymiany towarów na te bardziej zbywalne (niekonieczne do
natychmiastowej konsumpcji), czego efektem stało się powstanie powszechnego środka
wymiany – pieniądza63.

2.5. Cykle koniunkturalne
Podstawą austriackiej teorii ekonomii jest uznanie faktu dynamicznych zmian
struktury rynku i preferencji społeczeństwa. Sprzeciwia się ona modelowaniu rzeczywistości
i opisywaniu jej w stanach równowagi, które de facto nie występują. Tym samym neguje
próby prognozowania kierunków rozwoju gospodarczego oraz podejmowania działań,
stawiających sobie za cel wpływanie na tenże przy pomocy instrumentów na podstawie
analizy stanu teraźniejszego, które to muszą koniecznie wywoływać określone następstwa
zjawisk gospodarczych. Statystyka powinna służyć zaledwie weryfikacji poszczególnych
etapów fluktuacji. Metody statystyczne nie mają możliwości dowiedzenia, że koniecznym
następstwem zmiany w popycie będzie pewna zmiana ceny. Z analogicznego powodu nie są
w stanie wyjaśnić falowego występowania zjawisk gospodarczych, obserwowanego w czasie
cyklicznych fluktuacji. Naprzeciw statystyce wychodzi spójna logicznie dedukcyjna teoria
cyklów koniunkturalnych, prowadząca do wyjaśnienia w sposób przyczynowo-skutkowy
immanentnych następstw pewnego ogólnego stanu gospodarki64.
Powyższy wstęp ma na celu uzmysłowienie faktu, że badania nad cyklem
koniunkturalnym, dotyczącym przecież realnych zjawisk gospodarczych, wymaga połączenia
teorii cyklu z ogólną teorią ekonomii. Odrzucana przez znakomitą część teoretyków dedukcja
paradoksalnie podpowiada tutaj, że poprzez rezygnację z teorii ekonomii na rzecz mieszaniny
przeczuć i spostrzegawczych korelacji, ustanawia się teorię ekonomii jako błędną, ponieważ
[62]. Ibidem, s. 103-104.
[63]. C. Menger, Zasady..., op. cit.,s. 249-250.
[64]. F.A. von Hayek, Pieniądz i kryzysy, Dzieła wybrane, Tom I, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2014,
s. 7-10.
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nie potrafi wyjaśnić istotnego zjawiska. Teoria cyklu koniunkturalnego Ludwiga von Misesa
to ekonomiczna analiza wynikających z konieczności zdarzeń wywołanych poprzez
ingerencje w swobodnie postępujący rynek w ramach ekspansji kredytowej65.
Zmiany następują zawsze i we wszystkich możliwych sferach gospodarki.
W społeczeństwie i systemie gospodarczym muszą zachodzić rotacje – nowinki
technologiczne, modyfikacje skupienia rynku siły roboczej, oddziaływanie pogody
i występowanie kataklizmów a wielkość plonów czy przekształcenia preferencji czasowej
i gustów konsumentów asystują jej nieustannie. Fluktuacje towarzyszą zatem normalnemu
funkcjonowaniu społeczeństwa i są niezbędne do racjonalizacji działalności produkcyjnej.
Uściślając, zmiana w jednym sektorze prowadzi do intensyfikacji innego sektora lub zmiany
odwrotnej. Nie może to jednak powodować kryzysu w całej gospodarce, który to
charakteryzują ogólnogospodarcze boomy i załamania. Punktem wyjściowym do analizy
wahań ogólnogospodarczych powinno być spoiwo łączące poszczególne gałęzie gospodarki.
Takim unifikatorem będzie opisywany wcześniej powszechny środek wymiany, czyli
pieniądz. Symultaniczny wzrost lub spadek wszystkich cen świadczy o modyfikacjach
w sferze pieniężnej – innego poziomu popytu na pieniądz lub innej jego podaży. Gdy rośnie
podaż pieniądza bez odnotowanej zmiany popytu na niego, prowadzi to do spadku jego siły
nabywczej i w efekcie ogólnie wzrastających cen. Z kolei w sytuacji spadku podaży pieniądza
ogólne ceny ulegną pomniejszeniu się. Wzrost ogólnego popytu na pieniądz, któremu nie
asystują zmiany jego podaży, zakończy się ogólnym spadkiem cen w wyniku wzrostu siły
nabywczej tego pieniądza, a rezultatem mniejszego popytu na niego stanie się generalny skok
cen. Konkludując, siła nabywcza pieniądza nie ulegnie zmianie, gdy popyt na niego i jego
zasób będą się równoważyć, czyli w chwili, gdy ludzie będą posiadać tak wielkie saldo
gotówkowe, jaka jest dostępna ilość pieniądza. Wolny rynek posiada mechanizmy, które same
go regulują. W tym przypadku wygląda to w następujący sposób: popyt na pieniądz, który
przewyższa jego zasób, skutkuje tak długim wzrostem siły nabywczej pieniądza, aż do
momentu zrównania popytu z podażą; w przeciwnym razie mniejszy od podaży popyt
spowoduje obniżkę siły nabywczej i w rezultacie ceny wzrosną. Powyżej opisane
mechanizmy, opisujące relacje pieniężne, nie wyczerpują jeszcze problematyki cyklów
koniunkturalnych. Odpowiedzi należy szukać w momencie kryzysu,
funkcjonujące przedsiębiorstwa, zaczynają ponosić straty66.

[65]. M.N. Rothbard, Wielki…, op. cit.,s. 1-2.
[66]. Ibidem, s. 2-5.
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błędów w lokowaniu kapitału, by w efekcie zbankrutować w tym samym czasie. W związku
z powyższym – cykl gospodarczy jest efektem ekspansji kredytu bankowego, interwencji
państwa o charakterze pieniężnym. Stopa procentowa w gospodarce zależy od preferencji
czasowych jednostek, co w niniejszej pracy zostało już nakreślone. Z tego samego powodu
niższa stopa preferencji czasowej przekłada się na wzrost inwestycji w zależności do
konsumpcji oraz rozbudowaniu kapitału i wydłużeniu struktury produkcji. W ostatecznym
rozrachunku struktura rynkowych stóp procentowych, związana z takimi czynnikami jak
ryzyko przedsiębiorcy czy siła nabywcza pieniądza, znajduje odzwierciedlenie na rynku
kredytowym. Obniżenie stopy procentowej i zalewanie rynku przez nowe pokłady pieniądza,
wprowadza w błąd przedsiębiorców. Bankowa inflacja stwarza pozór, że jest więcej
zaoszczędzonych funduszy, które można zainwestować, aniżeli w rzeczywistości. Mobilizacja
do inwestowania powoduje przesunięcie się struktury produkcji – z sektorów dóbr
konsumpcyjnych do wytwarzających dobra kapitałowe. Inwestycje w dobra kapitałowe są
chybione, ponieważ nie ma na nie realnego popytu wynikającego z preferencji czasowej
(wzrostu oszczędności) , a zasoby marnują się67.
Zamykając, tzw. „boom” to po prostu okres błędnych inwestycji spowodowany
ekspansją kredytową – falsyfikującą wolnorynkowe sygnały struktury rynku. Nietrafione
nakłady gospodarcze należy upłynnić, by przywrócić stan zaspokajania potrzeb konsumentów
i dalszego optymizmu. Manipulowanie stopą procentową niesie za sobą tragiczne w skutkach
rynkowo nieuzasadnione przesunięcie struktury produkcji i w rezultacie powszechną inflację
oraz „kryzys”, podczas którego rynek sygnalizuje potrzebę relokacji kapitału. „Boomy”
gospodarcze są tak rozciągnięte w czasie i tym samym bardziej negatywne w skutkach,
ponieważ pożyczkobiorcy, widząc preferencje konsumenta, dostrzegają szansę utrzymania się
na rynku w sięganiu po kolejne kredyty. Ekspansja kredytu bankowego otwiera i rozkręca
cykl koniunkturalny, w którego skład wchodzą fazy: boom inflacyjny, kryzys oraz depresja68.

[67]. Ibidem, s. 6-8.
[68]. Ibidem, s. 8-9.
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Rozdział 3. Interwencjonizm państwowy a rynek w ujęciu ASE

3.1. Istota i skutki interwencjonizmu
Przedstawiciele Austriackiej Szkoły Ekonomii, oprócz modelów czysto wolnego rynku,
badali również konsekwencje siłowej interwencji w gospodarkę i jej wpływ na kształt relacji
społecznych. Opisywali ją jako implementację siły fizycznej w proces rynkowy, czyli
zastąpienie przymusem swobodnego działania. Bez znaczenia, kto jest podżegaczem do
interwencjonizmu. Analiza ekonomiczna pokazuje, że konsekwencje będą identyczne.
Z doświadczenia wiadomo, że tymi instrumentami najczęściej posiłkuje się państwo i jego
instytucje, ponieważ legitymizuje je do tego prawo, które samoczynnie stanowi, czerpiąc
przychody z obligatoryjnych danin. Warto jednak pamiętać, że nieoficjalnie może ono dawać
przyzwolenie na czynienie szkody własności innych podmiotom prywatnym lub być pod
wpływem lobbingu 69.
Według ekonomistów austriackich interwencje mieszczą się w trzech głównych
kategoriach: autystycznej, binarnej oraz triangularnej. Podmiot interweniujący, inaczej
„agresor” – pojedyncza osoba lub grupa osób – ma prawo wymuszenia na kimś zrobienia
bądź zaniechania czynu względem tejże osoby lub jej własności, ograniczając jej sposobność
do dyspozycji ciałem i dobrami – na przykład zakaz sprzedaży określonego mienia. Przez to
rozumie się właśnie interwencję autystyczną. Binarna z kolei polega na tym, by wymusić
zamianę lub oddanie państwu owoców swojej pracy. Jako przykład przychodzi tutaj proces
nakładania podatków. W przypadku wymuszenia lub zakazu transakcji dwóch stron mówi się
o interwencji triangularnej. Przede wszystkim przejawia się w kontrolowaniu i ustalaniu cen
czy wydawaniu licencji i pozwoleń. W każdym z wyżej wymienionych przypadków następuje
tzw. relacja „hegemoniczna”, których podmiotami są wykonujący rozkazy i je wydający,
będące zaprzeczeniem wolnorynkowego kontraktu, który przyniósłby subiektywne korzyści
dwóm stronom. Interwencje wywołują zarówno skutki bezpośrednie, jak i pośrednie.
W hipotetycznie założonym wolnym społeczeństwie, jednostki podejmują działania będące
dla nich użytecznymi – w ich przekonaniu pozwalającymi na osiągnięcie najbardziej
optymalnego stanu na subiektywnej skali wartości. Inne niż korzystne ex ante wymiany na
[69]. M. N. Rothbard, Ekonomia wolnego rynku. Tom III, Fijorr Publishing Chicago, Warszawa 2008,
s. 275-277.
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wolnym rynku nie zachodzą, użyteczność działania w obliczu groźby użycia siły maleje więc
bezpośrednio. Kosztem tego, w ramach interwencji binarnej zyskuje więc interwencjonista,
które sięga po nią w tym właśnie celu. Przypadek interwencji autystycznych i triangularnych
pokazuje, że zysk ma wymiar zadowolenia z efektów dyktowania regulacji innym.
W opozycji do wolnego rynku interwencja w każdym kształcie zapewnia korzyść kosztem
wybranych podmiotów na rzecz innych. Są to albo bezpośrednie straty i zyski w formie dóbr
i usług wymiennych, albo satysfakcja agresora i uszczerbek strony zmuszonej do określonego
działania w formie co najmniej mniej satysfakcjonującej niż potencjalna. W tym miejscu
warto nadmienić, że nierozwinięta jeszcze teoria ekonomii podawała błędną definicję
wymiany, leżącą u podstaw doktryny merkantylistów – jakoby korzystała na niej tylko jedna
ze stron. W naturalnych warunkach na transakcji rynkowej zyskuję wszystkie człony.
Konflikt interesów pojawia się dopiero wtedy, gdy państwo narzuca wolę rynkowi poprzez
jego krępowanie. Wymusza zysk kosztem innych. Mimo ograniczenia swobody działalności
gospodarczej i wymuszenia nienaturalnych działań, na rynku wystąpi gra konkurencyjna, co
za tym idzie – żadna ze stron wymiany nie chce być tą tracącą, zmierzając do konflikt
interesów. Cała paleta działań państwa zakorzeniona jest na fundamencie interwencji binarnej
w formie opodatkowania, zatem żadna jego działalność nie tworzy wartości dodanej całego
społeczeństwa.70
By dobrze zrozumieć, jakie konsekwencje dla wszystkich podmiotów gospodarczych
niesie za sobą interwencjonizm państwowy, należy przybliżyć istotę wolnorynkowych
mechanizmów. Błędy na wolnym rynku są redukowane do minimum. Jak to możliwe bez
arbitralnego go dostosowania? Otóż, sprawdzianem dla przedsiębiorcy w usiłowaniu
zaspokojenia potrzeb konsumenta w warunkach niepewności w stosunku do popytu
konsumenckiego na dane dobra i usługi jest – dosłownie – rachunek zysków i strat. Pełni on
rolę, która polega na przesyłaniu informacji zwrotnej do podmiotu ze strony podażowej, czy
aby na pewno konsument osiąga wystarczającą satysfakcję. Gdy nie ma to miejsca –
przedsiębiorca traci. Nierentowność powoduje dodatkowo przesunięcie kapitału od osób,
które prowadzą niewydajną działalność, na ludzi, którzy zrobią to lepiej lub już świadczą
lepsze usługi. Dzięki temu gospodarka dynamicznie dostosowuje się do zmiennych
warunkach i ma możliwość dalszego rozwoju. Warunki ryzyka nie obejmują tylko strony
podażowej.

Dokonujący wyboru,

jakie

dobra

lub

usługi

nabyć

konsument,

by

zmaksymalizować swoją indywidualną użyteczność jest również narażony na niewłaściwy

[70]. Ibidem, s. 277-282.
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wybór. Zaznajomieni z tym faktem interwencjoniści, patrzący ułamkowo na proces wymiany,
postulują, by w związku z jego niekompetencją chronić go przed przedsiębiorcami. Zakładają,
że konsumenci nie są w stanie racjonalnie i inteligentnie nabywać produktów. Nie
przeszkadza to w symultanicznym propagowaniu przez nich ustroju demokratycznego i jego
zalet, opartego na wybieraniu polityków, którzy później zyskują ich kosztem71.
W ramach podsumowania należy dodać, że konsumenci, jak i wszystkie inne podmioty
wolnorynkowej wymiany, nie mają dostępu do nieograniczonej wiedzy. Poprzez
dokonywanie wyborów zbierają informacje i posiadają możliwość ich późniejszego
zweryfikowania. Nieskuteczne zaspokojenie potrzeby skutkuje brakiem kupna tego dobra
w przyszłości i typowaniem pośród konkurencji jego bardziej użytecznego ekwiwalentu.
Przeciwnie do logiki argumentacyjnej zwolenników interwencjonizmu państwowego
mechanizmy rynkowe pozwalają dostatecznie skorygować podejmowanie właściwych decyzji
konsumenckich. Klienci mają sposobność do zrzeszania się, by doradzać lub ostrzegać przed
nieuczciwymi producentami. Firma, której oferta nie jest wysoko notowana, traci nabywców,
a bez zwiększenia jakości usług nieuchronnie zmierza ku upadłości. Na swobodnym rynku
oprócz użytecznego dla przedsiębiorcy rachunku zysku i strat, po drugiej stronie występuje
konsument, który weryfikuje jego działalność, pod warunkiem nieprzymuszania stron do
danego działania. Wolny rynek zawsze przyniesie korzyści ex ante i sprzyja interesowi ex
post, gdyż bazuje na wydajnym mechanizmie przeobrażającym oczekiwania w ich
urzeczywistnienie. Opozycyjny interwencjonizm nie posiada takich instrumentów –
przeciwnie, wymusza niekorzystne zachowania, na których zyskuje państwo lub jego
instytucje, zmniejszając globalną użyteczność całego społeczeństwa72.

3.2. Interwencja autystyczna
Interwencja autystyczna – obok interwencji dwustronnej i trójstronnej – jest niejako
najmniej złożoną kategorią regulowania procesu społeczno-gospodarczego. Oznacza to, że
dotyczy bezpośrednio najmniejszego wycinka rynku, czyli jednostki, która włada posiadanym
przez siebie majątkiem. Państwo może wymusić na niej działanie lub zaniechanie czynności
w stosunku do siebie samej lub jej dobytku. Ogranicza możność do swobodnego
dysponowania owocami własnej pracy.
[71]. Ibidem, s. 285-286.
[72]. Ibidem, s. 287-292.
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Jakie skutki niesie za sobą interwencja autystyczna? Załóżmy, że rząd zakaże
obywatelom wytwarzania bądź posiadania jakiejś substancji. Niech będzie to alkohol.
Sięganie do interwencjonizmu w teorii zawsze ma na celu usprawnienie funkcjonowaniu
rynku. Tutaj będzie nim chęć ochrony zdrowia przyjmujących używkę. Bezpośrednie skutki
interwencji odczuwać będą tylko te osoby, który wyrażają chęć spożycia alkoholu; ci, którzy
i tak po niego nie sięgają nic nie stracą. Satysfakcja tych pierwszy zmniejszy się. Pełna
prohibicja oprócz zakazu posiadania równa się zakazowi produkcji i sprzedaży, ponieważ nie
ma sposobności ku temu bez szansy na posiadanie. W konsekwencji – popyt na czynniki
produkcji niezbędne do wytwarzania alkoholu zmniejszy się, mimo, że prawo nie ogranicza
ich wyrobu. Ich właściciele stracą. Egzekwowanie takiego obostrzenia generuje koszty.
Należałoby wyposażyć odpowiednie organy w instrumenty skutecznej kontroli każdego
przypadku, w którym istniałoby podejrzenie o posiadaniu lub wytwarzaniu wyjętego spod
prawa towaru, nawet w sytuacji braku intencji dalszej sprzedaży, lecz samej konsumpcji na
własnym terenie. To z kolei doprowadza do sytuacji podwyższenia stopy wydatków
budżetowych na tenże cel. Empiria dowodzi, że ogromne nakłady finansowe na takie
i podobne konieczności nie skutkują wyeliminowaniem spożycia danej substancji. Powstaje
nielegalny rynek obrotu towarem. Produkt będzie tym droższy i rzadszy, a konsumpcja
malejąca, im wyższa skuteczność wykonywania zakazu. By (o ile to praktycznie możliwe)
wyeliminować nieprzestrzeganie obostrzenia, państwo jest zobligowane to ponownego
zwiększenia wydatków. Interwencja autystyczna generuje błędne koło. Pozostaje więc
alternatywa, czy zaakceptować nieskuteczność interwencji i prosperity na „czarnym” rynku,
czy przeznaczać jeszcze więcej środków pieniężnych w tym celu. Mimo tego podatnik straci
w obu przypadkach. Z wypychaniem procesu wymiany poza obszar prawa wiążą się kolejne
następstwa. Nie istnieje tam prawna ochrona transakcji i kontraktów, więc to organizacje
przestępcze, stosując przemoc i przymus, przejmą rolę producentów i dystrybutorów
alkoholu. Konsument naturalnie nie skorzysta z prawa do dociekania sprawiedliwości
w sądzie, gdy nielegalny oferent naruszy warunki umowy (towar nie będzie odpowiedniej
jakości lub po prostu szkodliwy dla zdrowia, ewentualnie nie zostanie przekazany), ponieważ
sam działa poza prawem. Produkcja na masową skalę na nielegalnym rynku jest niezwykle
ryzykowna, zatem rzadko praktykowana. Toteż nie można czerpać ekonomicznej korzyści z
efektów skali. Zmniejszenie podaży spowoduje wzrost cen. Prohibicja prawdopodobnie
poskutkuje też wzrostem przestępczości na tle rabunkowym, w szczególności ze strony
uzależnionych od alkoholu, cechujących się nieelastycznym popytem na dobro. Wzrost cen
nie będzie tutaj ograniczał konsumpcji. Mimo braku środków finansowych pewien odsetek
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uzależnionych będzie zmierzał do zaspokojenia potrzeby dzięki kradzieżom. Z uwagi, że
głównymi dystrybutorami alkoholu są organizacje przestępcze, ryzyko rabunkowe najczęściej
będzie zbyt wielkim do poniesienia. Bardzo odległa, choć faktyczna reperkusja tej regulacji
rynku wiąże się z systemem państwowej opieki zdrowotnej. Koszty leczenia osoby, która
doznała uszczerbku na zdrowiu z powodu zatrucia nielegalnie nabytym towarem, ponosi całe
społeczeństwo opłacające składki zdrowotne73.
Wymuszanie przez system działania sprzecznego z ludzką naturą zazwyczaj jest
nieskuteczne. Na stosowaniu przez państwo interwencji autystycznej bez posiadania
możliwości kupna danego dobra tracą konsumenci. Zrobią to nielegalnie, po wyższej cenie,
gorszej jakości, podejmując większe ryzyko. Producenci nie mogąc już dłużej handlować
towarem, przenoszą się do mniej opłacalnej gałęzi produkcji. Koszty regulacji ponoszą
również władający specyficznymi czynnikami produkcji, które nie nadadzą się w innych
branżach. Mniejsze straty odnotują ci przedsiębiorcy i właściciele specyficznych środków
produkcji, którzy zasilą „czarny” rynek. Największą korzyść w nowej sytuacji gospodarczej
odnoszą przestępcy, którzy dzięki korupcji i omijaniu prawa mają szansę na zdobycie pozycji
monopolistycznej. Zaplanowany cel państwa nie zostanie osiągnięty. Wytrwałe do niego
dążenie wygeneruje tylko dodatkowe koszty, które poniesie społeczeństwo74.

3.3. Interwencja binarna
Interwencja binarna, zwana w literaturze przedmiotu również „interwencją dwustronną”
polega na tym, że państwo wymusza transfer kapitału na swoją rzecz lub egzekwuje wymianę
pomiędzy nim a podmiotem, który funkcjonuje na rynku. Najlepszym przykładem takiego
unormowania są immanentnie związane z działalnością państwa podatki, bez których to nie
byłoby w stanie ponosić wydatków, więc zarazem mieć miejsca75.
Podatki posiadają charakter przymusowych danin społeczeństwa, za których pobór
odpowiadają rządzący. Warto zauważyć, że prakseologiczny punkt widzenia stawia znak
równości pomiędzy państwem i organizacją przestępczą. To pierwsze używa mechanizmu
podatkowego do zaspokajania swoich potrzeb – przestępcy analogicznie zmuszają do płacenia
[73]. Potral ekonomiczny „Prosta ekonomia”, Rodzaje interwencji i skutki prohibicji [online]
www.prostaekonomia.pl/rodzaje-interwencji-i-skutki-prohibicji-interwencjonizm-czesc-2/ (dostęp 13.10.2017r.)
[74]. Ibidem.
[75]. R. Wojtyszyn, Anty-Lewiatan. Doktryna polityczna i prawna Murraya Newtona Rothbarda, Instytut
Ludwiga von Misesa, Wrocław 2017, s. 244-245.
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haraczy za zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Odpowiednie instytucje
państwa są odpowiedzialne za emisje pustego pieniądza i dawanie rynkowi fałszywych
sygnałów, podczas gdy gangsterzy je sfingują. Różnice występują tylko w skali działania
i poziomie ryzyka. Skutkiem narzutów podatkowych płatnik traci swój kapitał, a urzędnicy
wraz z politykami go konsumują. Państwo może dokonywać subsydiowania określonych
podmiotów, które też należą do grupy profitentów systemu podatkowego. Poprzez wydatki
budżetowe transferuje się pieniądz z obciążonych podmiotów na rzecz innych branż, czego
efektem jest zniekształcenie alokacji zasobów. Popyt na czynniki produkcji najczęściej się
zmniejszy i przesunie środki do sektorów gospodarki, które skorzystają na subsydium.
W wyniku tego ceny w opodatkowanej gałęzi spadną. Koszty takiego zabiegu spadają przede
wszystkim na właścicieli tzw. „specyficznych” środków produkcji, które trudno przenieść do
pompowanych przez państwowe wydatki branż. W wyniku interwencji binarnej w postaci
opodatkowania traci również strona popytowa. Przemieszczenie alokacji zasobów nie
pozwala konsumentom efektywnie zaspokoić potrzeb. Najpierw ponoszą ciężar daniny,
a następnie konkurują z nim o zakup zasobów produkcyjnych. Podatek, który nie obniża
stopy życiowej społeczeństwo nie istnieje w ujęciu Austriackiej Szkoły Ekonomii. Na
wolnym rynku nie występuje problem sprawiedliwej dystrybucji dóbr, który kreuje właśnie
interwencjonizm. Nieskrępowany rynek charakteryzuje własność środków, która jest
pochodną sprzedaży dóbr i usług wywołaną działalnością autonomiczną lub owocami pracy
przodków. To państwo pobiera daniny, by później rozdysponować środki. Zakres deformacji
rynku jest rezultatem całkowitego poziomu opodatkowania, czyli relacji dochodu
państwowego i sektora prywatnego. Odnotowane przyrosty fiskalizmu zmniejszają stan
posiadania producentom zasobów, zwiększając zysk interwencjonisty. Przedsiębiorca
w konkretnym segmencie rynku może podjąć decyzję o nieopłacalności dalszego działania
z powodu ciężarów podatkowych. Naturalnie dostrzega potencjalną możliwość osiągania
korzyści po stronie beneficjentów systemu. Opodatkowanie płac, rent gruntowych czy
zysków demotywuje gospodarujące jednostki. Niższa płaca – spadek jakości wykonywanej
pracy przez siłę roboczą; przymusowy spadek stopy zwrotu z inwestycji – ograniczenie ich
w przyszłości; pomniejszona renta z tytułu własności gruntu – mniej wydajne rozporządzanie
nieruchomością76.
Austriacka

analiza

podatków

prezentuje

również

inne

negatywne

skutki

poszczególnych podatków dla gospodarki – dla strony podażowej lub popytowej. Koszt

[76]. Ibidem, s. 245-247.
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podatku od sprzedaży według Rothbarda ponosi sam producent, ponieważ nie uwzględnia
narzutu podatkowego w cenie towaru, by nie zmniejszać popytu na niego. W związku z tym
jego produktywność zmniejszy się, ograniczając paletę wyboru produktów, które nabyć
mógłby konsument. Danina uderza bezpośrednio w dochodowość. Występuje również
możliwość przerzucenia kosztów nałożenia podatku od sprzedaży na stronę popytową. Ten
ciężar fiskalny w formie akcyzy nakładanej na niektóre towary deformuje rynek, ponieważ
w określonej branży spada podaż i wzrastają ceny w wynika migracji czynników produkcji do
części rynku oszczędzonego przez ustawodawcę. Opodatkowanie dochodu jest niezdolne do
przerzucenia, zatem tylko na podatniku spocznie ciężar fiskalny. Obniży to poziom życia,
atrakcyjność praca spada, globalna preferencja czasowa się podnosi, relacja oszczędności
i inwestycji się zmienia i konsumpcja wzrośnie. Podatek nakładany na wynagrodzenie zapłaci
sam podatnik, którego motywacja może ulec zmianie. Opodatkowanie kapitału nie jest
korzystnym, gdyż przeszkadza w przebiegu jego odtwarzania lub powiększania. Danina od
spadków i darowizn destabilizuje chęci do oszczędzania – warunkującego przecież realne
inwestycje oraz uderza w pielęgnowanie więzów rodzinnych. Podatek od nieruchomości
również trzeba zaliczyć do tej grupy, ponieważ podstawą jego naliczania jest wartość
zakumulowanego kapitału w postaci gruntu lub budynku. Zniechęca do inwestycji w dobra
wyższego rzędu, które charakteryzuje większa specjalizacja. Konieczność arbitralnej wyceny
nieruchomości wnosi obawę przed nadużyciami ze strony rzeczoznawcy. Austriacka myśl
ekonomiczna jest zgodna co do krytyki mechanizmu progresji podatkowej. Rozumie się przez
to procentowo większe obciążenie osoby o wyższych dochodach. W rzeczywistości, im wyżej
ceniona na rynku usługa, tym wyższa kara. Progresywność podatku tłumi bodziec do
poszukiwania bardziej wydajnej pracy. Rynek przestaje być elastyczny, a oszczędność
schodzi na dalszy plan. Ogólna stopa życia zmaleje. W teorii uderzając w grupę bogatych,
biedni również odczują negatywne skutki. Wzrost globalnej liczby osób uboższych będzie
mieć wpływ na jakość świadczonych usług oraz rynek pracy77.
Z kwestią interwencji podatkowej wiążą się bezpośrednio jeszcze dwie ekonomiczne
kategorie: państwowa przedsiębiorczość oraz publiczna własność. Zdaniem teorii austriackiej
prywatna firma jest w stanie wyświadczyć każdą usługę. Z prakseologii wynika, że własność
w rękach prywatnych w ramach świadczenia usług generuje wyższą jakość i niższą cenę –
ponosi się ryzyko konsekwencji z nietrafionej inwestycji. Interwencja binarna zniekształca
rynek i generuje chaos kalkulacyjny, podczas gdy alokacja zasobów na wolnym rynku

[77]. Ibidem, 247-249.
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z fundamentem własności prywatnej wydajniej zaspokoi potrzeby społeczeństwa. Tłumi
konkurencje w branżach, gdzie jest arbitralnie zaimplementowana. Zdaniem Rothbarda
z występowaniem własności publicznej opłacanej dzięki przymusowym transferom
podatkowym wiąże się następujący problem. Biurokraci, uzyskujący status menedżerski do
tymczasowego użytkowania zasobów, w myśl „jeśli nie mogę czegoś sprzedać, nie jestem
tego prawdziwym właścicielem”, skłaniają się do możliwie najszybszego konsumowania
pożytków płynących z czasowego władztwa. Interwencję binarną charakteryzuje szereg
skutków pośrednich i bezpośrednich, na których traci system gospodarczy i samo
społeczeństwo, któremu teoretycznie służy78.

3.4. Interwencja triangularna
Interwencja triangularna w odróżnieniu od interwencji dwustronnej występuje wtedy,
gdy interwencjonista wymusza na kilku podmiotach wymianę lub też jej zakazuje. Może się
objawiać na trzy różne sposoby. Regulacja rynku uwidoczni się jako wytyczne odnośnie
warunków transakcji, jako ogólna specyfikacja produktów lub procedura, która wytyczy
konieczny sposób wypełnienia kontraktu. Pierwszy rodzaj interwencji triangularnej to
kontrolowanie cen. Ukazuje się na przykład jako zakaz sprzedaży lub kupna towaru po cenie
wyższej niż przewidziana w ustawie. Gdy państwo ustanawia zakaz sprzedaży produktu
o konkretnej specyfice lub niemożność zbywania go tylko danemu przedsiębiorcy, który nie
zostaje nominowany przez państwo, mówimy o drugim typie interwencji trójstronnej –
kontroli produktów79.
Skuteczna kontrola cen polega na tym, że dobro rynkowe sprzedawane na co dzień za
daną kwotę pieniężną, uzyskuje cenę niższą lub wyższą aniżeli rynkowa. Interwencjonista
może wybiera instrument ceny maksymalnej lub minimalnej. Ta pierwsza jest niższą niż
rynkowa cena równowagi. Druga zabrania zawierania transakcji po cenie niższej od
arbitralnie wyznaczonej, która z kolei przewyższa cenę równowagi. Rząd ustanawiając cenę
maksymalną, której przekroczenie uniemożliwia czynność sprzedaży bez naruszenia prawa,
doprowadza do kreacji sztucznego niedoboru rynkowego. Konsumenci po otrzymaniu
sygnału z rynku ruszą po towary, których niebawem nie otrzymają za tę samą cenę. Nie
starczy ich jednak do zaspokojenia potrzeb wszystkich, więc dokonają zakupów poza
[78]. Ibidem, s. 261-262.
[79]. M. N. Rothbard, Ekonomia…, op. cit., s. 292-293.
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granicami prawa – na „czarnym” rynku. Rynek, na którym występuje cena maksymalna
charakteryzuje się kolejkami i wybrakowaną podażą dla ostatnich potencjalnych nabywców.
Warunki ludzkiego działania i prakseologia, opisujące sposoby funkcjonowania działającego
człowieka, tłumaczą, że konsument poszukuje sposobów na pokonanie ograniczenia. Ponosi
przy tym niepotrzebny koszt alternatywny. W tym przypadku niemożliwe do realizacji
w ramach prawa transakcje odbędą się poza nim. Interwencjonista uzyska dodatkowe profity
z łapówek, a klienci nie należący do grupy stale korzystających z usług staną się mniej
atrakcyjni i w konsekwencji dyskryminowani. Interwencja triangularna w postaci ceny
maksymalnej niesie za sobą szereg innych negatywnych konsekwencji dla rynku. Gdy podaż
jest bardzo elastyczna (wrażliwa na zmianę ceny) – więcej czynników produkcji odpłynie do
innego segmentu i tym samym, ceteris paribus, niedobór będzie miał większy rozmiar. Część
firm z powodu nieopłacalności zrezygnuje z dalszej produkcji. Uskutecznienie ceny
maksymalnej objawia się w jakiejś części rynku, ponieważ ciężko sobie wyobrazić taką samą
cenę na środki transportu i nieruchomości. Przedsiębiorcy zaczną więc zasilać branże
substytutywne, sztucznie pompując popyt. Przez kontrolę cen niedobór jeszcze się pogłębi,
a centralny planista do opinii publicznej poda wiadomość o utrzymywaniu cen do czasu, aż
przestanie go brakować, podczas gdy dedukcyjna analiza ekonomiczna mechanizmu kontroli
cen poprzez ustanowienie ceny maksymalnej wykazuje przeciwnie. Cena minimalna z kolei
powoduje na rynku sytuację sztucznej nadwyżki. Większa elastyczność podaży wywoła,
ceteris paribus, większą nadwyżkę. Właściciele środków produkcji poniosą stratę w wyniku
zawyżonej ilości wytworzonego produktu. Kontrola cen skutkuje tak samo, jeśli chodzi
o wszystkie ceny – także usług na rynku pracy. Płaca minimalna narzuca płacę wyższą niż jej
wartość rynkowa. Przedsiębiorca zatrudnia pracowników pod warunkiem opłacalności, to
znaczy, ze wykonywana przy pewnym poziomie umiejętności praca przewyższa dla niego
koszty wynagrodzenia pracobiorcy. Występowanie płacy minimalnej może doprowadzić do
tak drastycznej zmiany poprzedniego stanu rzeczy, że skończy się przymusowym
bezrobociem80.
Kolejny podtyp interwencji triangularnej – kontrola produktu – przejawia się
dostosowaniem warunków wymiany lub specyfiki produktu do potrzeb interwencjonisty.
Może być nią dla przykładu zakaz sprzedaży alkoholu lub odgórna dyskryminacja danej
grupy konsumentów. Taki rodzaj regulacji szkodzi wszystkim zaangażowanym w wymianę
stronom. Cierpią konsumenci, którzy nie zaspokoją swoich potrzeb oraz producenci bez

[80]. Ibidem, s. 294-301.
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możliwości uzyskania dochodu. Kontrola cen zakłada, że przynajmniej jedno stronnictwo
odniesie korzyść – konsumenci, nabywając towar po cenie niższej niż rynkowa albo
sprzedający towar drożej niż kształtuje cenę mechanizm rynkowy. Tutaj traci każdy oprócz
biurokraty. W odsieczy przybywa prakseologia; „rynek nie znosi próżni”. W związku z tym
rozwija się „czarny” rynek, gdzie działalność jest nielegalna, zatem rodzi dla niego różnorakie
konsekwencje. W ramach wynagrodzenia producentom ryzyka z potencjalnych konsekwencji
naruszenia prawa lub przekupywania biurokratów produkt może być rzadki i drogi.
Bezprawność obrotu towarami komplikuje docieranie informacji o jego bycie. Wydajność
rynku spadnie, konsumenci otrzymają usługę niższej jakości o wyższej niż legalna cena.
Kontrola produktu bardzo często stawia znak równości pomiędzy przyznaniem przywileju
monopolisty osobie lub grupie osób prosperujących na „czarnym” rynku, którzy w warunkach
wolnej konkurencji mogliby nie poradzić sobie z zaspokajaniem potrzeb konsumentów. Zakaz
sprzedaży danego produktu najczęściej przybiera formę częściową, co oznacza, że przywilej
prowadzenia działalności przypada tylko niektórym (wybranym) graczom – jest to wówczas
quasi-monopol. Gdy licencję otrzyma tylko jedna firma lub osoba mamy do czynienia
z monopolem. Wywołuje to negatywne dla rynku reperkusje – takie, jak wygenerowanie
sztucznej bariery wejścia na rynek w przypadku licencji czy eliminacja konkurencji
zewnętrznej dzięki taryfom ochronnym i cłom. Kto na tym cierpi? Potencjalni konkurenci,
których taka sytuacja zmusza do mniej dochodowej działalności oraz konsumenci, którzy
przymusowo zrezygnują z możliwości wyboru pomiędzy konkurencyjnymi produktami, które
nie pojawią się na rynku. Kreacja pozycji monopolisty może doprowadzić do uskutecznienia
ceny monopolistycznej i tym samym ograniczenia poziomu produkcji, na którym źle wyjdą
konsumenci81.
Na rynku współwystępują relacje oparte o kryteria ceny, stopy procentowej czy
popytu, które naturalnie ustanawia wolny rynek. Fałszowanie sygnałów przez interwencje
podkopuje rynkową tendencję umożliwiającą najbardziej optymalny proces dostosowawczy
do dynamicznie kształtujących się warunków. Przedsiębiorcy zaczynają ponosić wymuszone
straty, a konsumenci staną przed wyzwaniem uzyskiwania satysfakcji wyższym kosztem
utraconych możliwości. Zakładanym celem kontroli cen jest gwarancja korzyści konsumenta,
by mógł nabywać towary lub usługi po lukratywnych stawkach. W rzeczywistości traci szansę
na zakup. Po ustanowieniu ceny minimalnej, mającej służyć sprzedawcom, występuje
nadwyżka. Destabilizacja procesu racjonalnej alokacji dóbr zawsze uderza w ogół

[81]. Ibidem. S. 302-306.
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konsumentów. Gdy państwo wkracza w kontrolowanie produktów, zakazując handlowania
określonymi towarami lub nadając przywileje, konsumenci z konieczności sięgną po usługi
monopolisty na warunkach, które wymusiła interwencja w rynek. Z kolei stosowanie
państwowego przymusu, który uniemożliwia swobodę zakupów od podmiotów wyrażających
chęć sprzedaży skutkuje odpływem kapitału na „czarny” rynek. Na interwencji triangularnej
traci cała gospodarka.
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Rozdział 4. Przykłady interwencjonizmu państwowego w świetle ASE

4.1. Podwyżka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
Podatek VAT obciąża wartość dodaną towarów i usług na wszystkich etapach
produkcji i dystrybucji. W polskim systemie prawnym swoje miejsce piastuje od 1993 roku,
a od 1. maja 2004 roku jego kształt został dostosowany do prawa wspólnotowego Unii
Europejskiej. Na podatniku ciąży obowiązek obliczania jego wysokości i dokonywania
wpłaty do urzędu skarbowego. Jest podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa82. Do
kategorii podatków pośrednich należy również podatek akcyzowy. W opozycji do podatku
VAT nie posiada charakteru powszechnego, co oznacza, że narzuca się go tylko na niektóre
dobra. W systemie unijnym obejmuje towary takie, jak energia elektryczna, wyroby
tytoniowe, alkoholowe czy samochody osobowe. Obowiązek podatkowy związany
z płaceniem podatku akcyzowego ciąży na podatnikach, którzy realizują czynności
opodatkowane akcyzą lub w sytuacji, gdy istnieje stan faktyczny, który jej podlega83.
Wpływy z tytuły powyższych podatków w latach 2010-2015 kształtowały się
w następujący sposób:

Tabela 1. Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego
w latach 2010-2015
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Wpływy do budżetu państwa z tytułu
podatku VAT (w mld zł)
107,8
120,8
120,0
113,4
124,2
123,1

Wpływy do budżetu państwa z tytułu
podatku akcyzowego (w mld zł)
55,7
57,9
60,4
60,6
61,5
62,8

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, www.finanse.mf.gov.pl
(dostęp 11. 10. 2017r.)

[89]. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Finansów, Informacje podstawowe [online]
www.finanse.mf.gov.pl/vat/informacje-podstawowe (dostęp 12.10.2017r.)
[90]. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Finansów, Informacje podstawowe [online]
www.finanse.mf.gov.pl/akcyza/informacje-podstawowe (dostęp 12.10.2017r.)
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Tymczasem, Produkt Krajowy Brutto Polski formował się tak, jak prezentuje to poniższa
tabela.

Tabela 2. Wysokość Produktu Krajowego Brutto Polski w latach 2010-2015
Wysokość PKB (w mld USD)
479,3
528,8
500,3
524,2
545,2
477,3

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Źródło:

Opracowanie

własne

w

oparciu

o

dane

Banku

Światowego,

www.data.worldbank.org

(dostęp 11. 10. 2017r.)

Sięganie przez państwo do narzędzi polityki fiskalnej, jakimi są narzuty podatkowe, co do
zasady ma na celu zwiększenie dochodów budżetu państwa. Jeszcze w 2011 roku budżet
zasiliły wpływy z tytułu VAT w wysokości około 14% PKB. Podwyżka stawki do 23% nie
doprowadziła do wzrostu państwowego zasobu pieniężnego. Nominalny wzrost można
zaobserwować w latach 2010-2011. Planowano, że dochody z VAT ukształtują się na
poziomie 126 mld zł. Tymczasem w latach 2012-2013 spadły one aż o ok. 7 mld złotych.
W 2014 roku relacja wpływu z VAT w stosunku do PKB według prognozy polityków miała
być najniższa w historii84. Ministerstwo Finansów w 2015 roku wystosowało komunikat, że
wpływy z tytułu podatku od towarów i usług będą niższe aż o 13,3 mld zł w porównaniu do
założeń ustawy budżetowej, co doprowadziło do jej nowelizacji. Rząd rzadko sięga do opcji
obniżenia wydatków, zatem skorzystano z oszczędności rezerw celowych. Spadek dochodów
przy prawie identycznej wysokości wydatków pogłębił deficyt budżetowy85.
Analogiczny problem z przeszacowaniem prognoz wystąpił też w przypadku dochodów
z tytułu podatku akcyzowego. Z dniem 1. stycznia 2014 roku podniesiono akcyzę na spirytus,
na której rząd miał zarobić ok. 7,4 mld złotych. W rzeczywistości wpływy wyniosły
w przybliżeniu zaledwie 6,6 mld złotych i w dodatku 0,5 mld złotych mniej aniżeli w roku
poprzednim. Podmioty chciały ustrzec się przed poniesieniem wyższych kosztów
[91]. Ł. Pałka, Wpływy z VAT jeszcze nigdy nie były tak niskie. Rząd się mylił. [online]
www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wplywy;z;vat;jeszcze;nigdy;nie;byly;tak;niskie;rzad;sie;mylil,6
9,0,1477189.html {dostęp 12.10.2017r.)
[92]. Portal podatkowy Podatki.biz, Podatki 2015: Wpływy z VAT mniejsze o ponad 13 mld zł [online]
www.podatki.biz/artykuly/podatki-2015-wplywy-z-vat-mniejsze-o-ponad-13-mld-zl_34_29833.htm
(dostęp 12.10.2017r.)
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w przyszłości, więc zmaksymalizowały sprzedaż z niższą stawką podatku. Rynek tytoniowy
zareagował w podobny sposób. Rządzący chcieli zarobić 19,2 mld złotych – wpływy
wyniosły tylko 17,9 mld, czyli 1,3 mld mniej i mniej aniżeli dwa lata wcześniej86.
Powyższe różnice pomiędzy planowaniem przyszłości w wyniku interwencji w prawie
podatkowym, a ich rzeczywistymi skutkami dobitnie prezentują, że podmioty gospodarujące
swoimi pieniędzmi na rynku zachowują się inaczej (najczęściej przeciwnie), niż oczekiwaliby
tego rządowi „planiści”. Rynek weryfikuje negatywnie regulowanie gospodarki poprzez
nakładanie na jego uczestników coraz to bardziej dotkliwych obostrzeń. Ten wynikający
z teorii ekonomii fakt nie powstrzymuje jednak zwolenników interwencjonizmu przed
dalszymi eksperymentami i próbami projektowania rozwoju społeczno-gospodarczego.

4.2. „Apteka dla aptekarza”
7. kwietnia 2017 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniającą polskie prawo
farmaceutyczne. Od tej pory zezwolenie na działalność wydaję się, gdy liczba mieszkańców
w danej gminie, którą przelicza się na jedną ogólnodostępną aptekę, równa się co najmniej
3000 osób. Dodatkowym warunkiem niezbędnym do spełnienia jest odległość od miejsca
funkcjonującej już apteki, która wynosi co najmniej 500 m. Liczy się ją pomiędzy wejściami
w linii prostej. O liczbie mieszkańców decydują dane Głównego Urzędu Statystycznego.
Obok ograniczeń demograficznych i geograficznych, zmiana daje prawo do otwierania aptek
tylko farmaceutom87.
Politycy potrzebę regulacji rynków upatrywali w jego patologiach. Miały na nim być
otwierane apteki, które drenują leki za granicę, na czym tracą pacjenci 88. Zmiany w prawie
farmaceutycznym były lobbowane już od 1992 roku przez samorząd aptekarski. Jego
propozycja została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjną z powodu
bezpodstawnej próby ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Według ekspertów
radykalna ustawa uderzy w rozwój sieci aptekarskich, a w długim okresie czasu część z nich
ulegnie likwidacji. Przedsiębiorcy, którzy nie należą do samorządu zawodowego
[93]. S. Ogórek, J. Bolanowski, Akcyza od papierosów i wódki. Rząd liczy, ile stracił przez wyższy podatek
[online] www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/akcyza-od-papierosow-i-wodki-rzad-liczyile,223,0,1743583.html (dostęp 12.10.2017r.)
[94]. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 1015).
[online] www;dziennikustaw.gov.pl (dostęp 12.10.2017r.)
[95]. A. Ziemiańczyk, Ápteka dla aptekarza”. Co zmienia nowa ustawa? [online]
www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1751770,Apteka-dla-aptekarza-Co-zmienia-nowa-ustawa
(dostęp 12.10.2017r.)
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farmaceutów, mimo dotychczasowego utrzymywania się na rynku, nie będą mieć możliwość
uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie działalności aptekarskiej. Zakaz prowadzenia
więcej niż czterech aptek rozdrobni rynek, a co za tym idzie – wzmocni pozycje hurtowni
oraz producentów leków. Istotne z punktu

widzenia węzłów komunikacyjnych punkty

sprzedaży leków nie powstaną w centrach miast, w nowych wielko powierzchniowych
obiektach handlu oraz okolicach szpitali i przychodni. Zdaniem Instytutu Biznesu istnieje
obawa zagrożenia płynności aptek z powodu wzrostu kosztów utrzymania placów.
Przedsiębiorcy utopili kapitał inwestycyjny, gdyż rozpoczęli proces otwierania aptek, a nie
mogli uzyskać państwowego zezwolenia z powodów formalnych. Legislatorzy, planując
nowelizację ustawy, zlekceważyli całkowicie długoterminowe umowy najmu w sklepach
wielko powierzchniowych, które jeszcze nie powstały. Kto zrekompensuje ich straty?
Prawdopodobnie Skarb Państwa kosztem pieniędzy podatnika. Obostrzenia w związku
z kryteriów demograficzno-geograficznych pozwolą właścicielom lokali, gdzie wynajmuje się
placówki pod apteki, na zawyżanie cen, które mogą spowodować nierentowność lub potrzebę
likwidacji. Polskie prawo jest tak skonstruowane, że w sytuacji chęci prowadzenia apteki po
sąsiedzku, występuje konieczność starania się o nowe pozwolenie. Natomiast połączenie
spółek, podział apteki lub jej zbycie nie doprowadzi do samoczynnego wejścia w posiadanie
zezwolenia przez następcę prawnego, na którym przez limit posiadania aptek przez jednego
właściciela, brak wykształcenia farmaceutycznego lub wymóg demograficzno-geograficzny,
spocznie ciężar gospodarowania majątkiem apteki bez szans na prowadzenie działalności89.
Od czasu zmiany w polskim prawie farmaceutycznym nie minęło wiele czasu. Już
teraz można zaobserwować jej tragiczne dla całego rynku skutki. Teoretyczne zamiary
państwa spłonęły na panewce. Zyskać miał konsument – tracą i pacjenci, i przedsiębiorcy,
w rezultacie cała gospodarka. Liderzy krajowej dystrybucji leków musieli wycofać się
z warszawskiej giełdy, mimo odnotowanej tendencji wzrostowej.

[96]. M. Szczygielski, Prawo farmaceutyczne. Ustawa „Apteka dla aptekarza” to droższe i mniej dostępne leki
[online] www.polskatimes.pl/strefa-biznesu/prawo-i-podatki/a/prawo-farmaceutyczne-ustawa-apteki-dlaaptekarza-to-drozsze-i-mniej-dostepne-leki,11980546/2/ (dostęp 12.10.2017r.)
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Tabela 3. Przychody netto ze sprzedaży akcji PELION SA i Farmacol SA na GPW
w latach 2013-2016.
Rok
2013
2014
2015
2016

Przychody netto ze sprzedaży akcji
PELION SA (w tys. zł)
7 326 649
7 692 618
8 457 823
9 177 981

Przychody netto ze sprzedaży akcji
Farmacol SA (w tys. zł)
4 896 283
5 361 189
5 909 225
6 045 153

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o notowania giełdowe, www.bankier.pl (dostęp 12. 10. 2017r.)

Otwarcie nowej apteki stało się zjawiskiem fenomenalnym. Konieczne z rynkowych przyczyn
zmiany położenia placówek aptekarskich wiążą się z przechodzeniem procedury uzyskiwania
koncesji, niemożliwej do przebrnięcia z powodów obostrzeń. Regulowanie rynku
aptekarskiego wynika z pobudek arbitralnych, nie z potrzeby rynku, gdzie o kryterium
rentowności decyduje zaspokajanie potrzeb konsumenta. „Aptek w Polsce jest za dużo”90.
Interwencje państwa w proces gospodarczy uskuteczniają łańcuch przyczynowo-skutkowy
„nieprzewidywalnych” zjawisk. W Poznaniu miejsce miała głośna likwidacja prosperującej
od ponad pół wieku apteki. Sama właścicielka popierała nowelizację prawa. Prowadziła
działalność gospodarczą dzięki umowie najmu zawartej z Izbą Administracji Skarbowej, która
to nie została przedłużona. Konsumenci dzięki interwencji państwa, mimo protestów zamiast
punktu sprzedaży leków otrzymali nowe biura dla urzędników, a zwolenniczka regulacji na
własnej skórze odczuła jej skutki91.

4.3. Ustalanie stóp procentowych przez NBP
Jednym z głównych sposobów oddziaływania państwa na proces gospodarczy jest
stosowanie odpowiedniej polityki pieniężnej. W Polsce to Narodowy Bank Polski wciela
w życie plan Rady Polityki Pieniężnej. Ma za zadanie stabilizację ogólnego poziomu cen
poprzez próby trafienia w ustalony cel inflacyjny. W tym celu sięga do operacji otwartego
rynku czy rezerw obowiązkowych, by arbitralnie kształtować wysokość stóp procentowych,
[97]. A. Kalińska, Apteka dla aptekarza. Są już ofiary kontrowersyjnej ustawy. [online]
www.finanse.wp.pl/apteka-dla-aptekarza-sa-juz-ofiary-kontrowersyjnej-ustawy-6160817823082625a (dostęp
12.10.2017r.)
[98]. P. Skrzat, Pierwsza ofiara „apteki dla aptekarza”. Sama walczyła o zmianę przepisów. [online]
www.finanse.wp.pl/pierwsza-ofiara-apteki-dla-aptekarza-sama-walczyla-o-zmiane-przepisow6148323079661185a (dostęp 12.10.2017r.)
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mających wpływ na wysokość inflacji. Narodowy Bank Polski dąży do tego, by tak
zaprojektować gospodarkę, by znalazła się w stanie jak najbliższym osiągnięcia celu
inflacyjnego92.
Przykładanie tak wielkiej wagi dla celu inflacyjnego wynika z przeświadczenia, że
stabilna inflacja wspiera harmonijny rozwój społeczeństwa i daje podwaliny dobrze
prosperującą gospodarkę. Ta strategia ma za zadanie poświęcenie innych aspektów
gospodarczych na rzecz celu inflacyjnego. Banki centralne swobodnie decydują, jak do niego
dotrzeć, przy równoległym udzielaniu wsparcia dla polityki rządu. Narodowy Bank Polski
gwarantuje sobie na przykład prawo do interwencji w kurs złotego, o ile będzie to przybliżać
go do zaplanowanego celu inflacyjnego. Głównym instrumentem wykorzystywanym dla
trafiania w bezpośredni cel inflacyjny jest ustalanie stóp procentowych NBP, do których to
później dostosowują swoją działalność banki komercyjne. NBP realizuje stały cel inflacyjny
w wysokości 2,5%. Stopy procentowe oddziałowują na oprocentowanie kredytów
i depozytów, stymulują popyt i poziom inflacji. Rynkowe stopy procentowe są wynikiem
działalności instrumentów polityki pieniężnej93.
Poniższe zestawienie pokazuje, na jakiej wysokości Narodowy Bank Polski ustanawiał
referencyjną stopę procentową, mającą bezpośredni wpływ na oprocentowanie kredytów
polskiego rynku międzybankowego (WiBOR).
Tabela 4. Wysokość stóp procentowych NBP i WiBOR 3M w latach 2005-2017
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Wysokość średniej referencyjnej stopy
procentowej NBP (w %)
5,15
4,13
4,63
5,54
3,86
3,5
4,13
4,5
3,21
2,0
1,5
1,5
1,5

Wysokość stopy procentowej
WiBOR 3M na początku lipca (w %)
4,76
4,20
4,74
6,66
4,43
3,87
4,70
5,13
2,72
2,68
1,72
1,71
1,73

[99]. Oficjalna strona Narodowego Banku Polski, Polityka pieniężna, [online]
www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/polityka_pieniezna.html (dostęp 12.10.2017r.)
[100]. Oficjalna strona Narodowego Banku Polski, Bezpośredni cel inflacyjny [online]
www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/bezposredni-cel-inflacyjny-bci (dostęp 12.10.2017r.)

46

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Podstawowe stopy procentowe NBP oraz stopy procentowe
WiBOR 3M , www.nbp.pl oraz www.bankier.pl/kredyty-hipoteczne/stopy-procentowe (dostęp 12. 10. 2017r.)

Zaprezentowany stosunek ustalanych przez Narodowy Bank Polski referencyjnych
stóp procentowych do wysokości stopy procentowej na rynku międzybankowym wyraźnie
demonstruje, że arbitralny wybór stopy procentowej przekłada się bezpośrednio na stan
sektora bankowego. Stopy procentowe NBP przesądzają o tym, ile bank komercyjny zapłaci
bankowi centralnemu za pożyczkę. Możliwość taniego pożyczenia środków finansowych od
NBP

powoduje

koncentracje

wokół

tego

podmiotu

kosztem

innych

podmiotów

pożyczających pieniądze. Obniżki stóp procentowych przekładają się zatem na spadek
oprocentowania kredytów komercyjnych.

Rysunek 1. Tempo zmian wybranych kategorii kredytowych
dla sektora niefinansowego r/r.

Źródło: Narodowy Bank Polski, Raport o stabilności systemu finansowego, Czerwiec 2017, s. 34.

Spadek oprocentowania kredytów komercyjnych zachęca do korzystania z kredytów w celu
konsumowania lub inwestowania środków. Obniżenie stopy procentowej przez NBP w 2013
roku przełożyło się na znaczny wzrost udzielonych kredytów konsumpcyjnych i kredytów dla
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przedsiębiorców. Ten poziom utrzymuje się, ponieważ podtrzymuje się ja na takim samym
poziomie. Wyższe stopy procentowe – przeciwnie, dałyby sygnał do realnego oszczędzania94.

4.4. Wnioski
W świetle Austriackiej Szkoły Ekonomii w gospodarce występuje albo „władza
ekonomiczna”, albo władza wynikająca z państwowego przymusu. Pod pojęciem „władzy
ekonomicznej” rozumie się prawo do odmowy dokonania wymiany, które na rynku
dobrowolnych relacji przysługuje każdemu podmiotowi. Gdy uskutecznia się proces
wymiany, zyskują obie strony. Na wymuszonej przez państwo transakcji traci co najmniej
jedna ze stron. Interwencjonistyczny przymus z powodu niezliczonej ilości zależnych od
siebie mechanizmów rynkowych oraz prakseologii działa na szkodę rzeczywistości
społeczno-gospodarczej. Władza państwa jest przeciwstawna władzy społecznej; pierwsza
istnieje kosztem drugiej95.
Podwyższenie stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wbrew
domniemaniu wzrostu przychodów budżetu państwa, przyniosło odwrotny efekt. Austriaccy
teoretycy w swoich dziełach i analizach ekonomicznych dowodzili, że człowiek będzie
maksymalizował użyteczność w zgodzie ze swoją preferencją czasową W tym przypadku
należy wysnuć wniosek, że wpływy do budżetu państwa z tytułu tych danin zmalały,
ponieważ przekroczono umowny punkt graniczny skłonności do płacenia podatku. Wysokie
podatki nie służą przyrostowi wpływów podatkowych – społeczeństwo ponosi tym samym
większy koszt alternatywny, by znaleźć sposobność do ich niepłacenia, zasilając szarą strefę.
Empiria pokazuje też, że obniżki podatków w latach 2004 oraz 2009 przyniosły znaczny
wzrost wpływów do budżetu państwa96.
Potrzeba państwa regulacji rynku farmaceutycznego w teorii miała służyć eliminacji
patologii rynku. Według interwencjonisty możliwość swobodnego otwierania aptek
przyczyniła się do drenażu środków leczniczych za granicę, na czym tracili pacjenci.
Stworzono prawo nieprzyjazne przedsiębiorcy, który odtąd zamiast spełniać potrzeby
[101]. M. Luziński, Jak stopy procentowe wpływają na nasz portfel [online] www.pb.pl/jak-stopy-procentowenbp-wplywaja-na-nasz-portfel-780162 (dostęp 12.10.2017r.)
[102]. M. N. Rothbard, Interwencjonizm, czyli władza a rynek, Fijorr Publishing, Warszawa 2009, s. 311-318.
[103]. C. Kaźmierczak, ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Dziennika Gazeta Prawna [online]
www.podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/788234,podatki-wyzsze-stawki-mniejsze-wplywy.html
(dostęp 13.10.2017r.)
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konsumentów, będzie ubiegał się o uzyskanie zgody na prowadzenie działalności, oczywiście
pod warunkiem wypełnienia szeregu wymagań. Tymczasem to przedsiębiorcy dobrze
funkcjonujący na rynku oraz właśnie pacjenci stali się poszkodowanymi względem
interwencji. Konsekwencją „Apteki dla aptekarza” będzie zmniejszenie liczby już
istniejących punktów sprzedaży leków. Odbije się to negatywnie na rynku pracy, gdzie
zmniejszy się liczba miejsc pracy. Regulacja rynku faworyzuje duże międzynarodowe
koncerny produkcyjne i hurtowe, które pozyskały szansę na budowę pozycji monopolisty
i prawie dowolne kształtowanie poziomu cen. Ograniczenie konkurencji doprowadzi do
sytuacji

niemożności

dalszego

rozwoju

rynku.

Cały

proces

przeczy

zasadom

przedsiębiorczości oraz wolności obywatela do dysponowania majątkiem.
Manipulowanie stopami procentowymi przez bank centralny z powodu dążenia do
osiągnięcia celu inflacyjnego niesie za sobą negatywne skutki prawdopodobnie dla całej
gospodarki. Były ekspert pro-wolnorynkowego Forum Obywatelskiego Rozwoju Andrzej
Rzońca zauważa, jakie konsekwencje dla gospodarki ma długotrwałe utrzymywanie niskich
stóp procentowych, uważane przez interwencjonistów za korzystne dla rozwoju. Możliwość
taniego otrzymania kredytów wspiera niewydajne firmy, które nie przetrwałyby w warunkach
rynkowych. Skutki niskich stóp procentowych widać na rynku obligacji. Ujemna rentowność
instrumentu finansowego sprawia, że rządowi trzeba płacić za przechowywanie pieniędzy.
Tworzy się bańka spekulacyjna na tym rynku. Analogicznie – bański spekulacyjna mogą
pojawić się na rynkach akcji i nieruchomości. Uniemożliwianie upadłości poprzez arbitralne
zaniżanie stóp procentowych odzwierciedla się na strukturze społecznej – biednym konfiskuje
się szansę na wydostanie z niedostatku97.
Austriacka myśl ekonomiczna stoi na stanowisku, że tam, gdzie stosuje się przymus,
zysk jednego podmiotu gospodarczego oznacza stratę innego. Taka sytuacja kreuje kategorię
konfliktu. Wszystkie przytoczone przykłady interwencji państwa w gospodarkę spełniają tę
przesłankę. Interwencjoniści znajdują się w opozycji do wolności gospodarczej. Według nich
państwo ma za zadanie stosować przemoc, by kontrolować lub zwalczać przymus prywatny
oraz jego skutki dla rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Wolny rynek to przeciwieństwo
interwencjonizmu. Na nim każdy zyskuje dzięki ukształtowanym za pomocą obiektywnych
mechanizmów rynkowych relacjom społecznym. W dokonywaniu wyborów podmiot
gospodarczy kieruje się własną subiektywną preferencją czasową oraz rachunkiem zysków

[104]. A. Rzońca, Stopy procentowe powinny być wyższe. [online]
www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/rzonca-stopy-procentowe-powinny-byc-wyzsze/
(dostęp 13.10.2017r.)
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i strat. Austriackiej Szkole Ekonomii zawdzięczamy teorię cyklów koniunkturalnych
zakorzenioną w teorii ekonomii, tłumaczącą, że długotrwałe utrzymywanie niskich stóp
procentowych przez Narodowy Bank Polski i – w konsekwencji – ekspansja taniego kredytu,
zaburza harmonijny proces gospodarczy oparty na stopie oszczędzania. Narastające bańki
spekulacyjne są w stanie doprowadzić do kryzysu ogólnogospodarczego. Interwencja binarna
w formie opodatkowania, oprócz zmniejszenia produktywności społeczeństwa, finansuje
armię biurokratów, którzy wyręczają jednostki w racjonalnym gospodarowaniu, nie
wytwarzając żadnej wartości dodatkowej.
Państwo za pomocą interwencjonizmu szkodzi całej gospodarce, ponieważ dotyczy on
bezpośrednio lub pośrednio każdego podmiotu na rynku. W świetle Austriackiej Szkoły
Ekonomii rola państwa powinna sprowadzać się do umożliwienia jednostce stworzenia sfery
prywatności poprzez kreację prawa, chroniącego przed ingerencją w warunki swobodnego
gospodarowania owocami swojej pracy przez inne jednostki. Państwo winno stać na straży
uznania własności prywatnej i osobistej, co warunkuje zapobieżenie niezdrowemu
ekonomicznemu przymusowi. By realizować się w nowoczesnym społeczeństwie, prowadząc
do wzrostu ogólnej stopy życiowej i dobrobytu społeczeństwa, materialne środki nie mogą
być pod kontrolą innego czynnika niż swoboda alokacji zasobów i czynników produkcji.
Własność innych ludzi wykorzystywana jest do osiągania naszych celów, dzięki
egzekwowaniu umów, które to warunkuje wzajemnie korzystną współpracę. Gwarancje
swobody uczestnictwa w rynku zaprowadzają rozwój korzystnej dla konsumentów
i potencjalnych producentów konkurencji. Osłanianie swobody konkurencji przez państwo
pozbawia samodzielnych właścicieli konkretnych dóbr szansy na wywieranie przymusu 98.

[105]. F. A. von Hayek, Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006, s. 147-149.
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Zakończenie
W oparciu o przeprowadzone w pracy analizy można stwierdzić, że pro-interwencyjne
państwo szkodzi rzeczywistości społeczno-gospodarczej, która mogłaby się efektywniej
i

naturalniej

kształtować

w

oparciu

o

wolnorynkowe

mechanizmy.

Państwowy

interwencjonizm demontuje swobodne kształtowanie się zależności pomiędzy podmiotami
gospodarczymi. Warunkowanie zawieranych transakcji przeczy faktycznej zasadzie
obopólnej korzyści czerpanej z wymiany. Jedynymi beneficjentami regulowania gospodarki
stają się państwo wraz z jego instytucjami i rozwiniętym aparatem biurokratycznym oraz
grupy interesów. Koszty przymusowej interwencji ponosi całe społeczeństwo. Dostarczający
dobra i usługi na rynek marnują potencjał tkwiący w swobodzie gospodarowania kapitałem
i czynieniu efektywnych inwestycji w oparciu o realną stopę oszczędzania. Potrzeby
konsumenckie są mniej efektywnie zaspokajane, co pogarsza jednostkową i w konsekwencji
globalną stopę życiową. Na interwencjonizm państwowy negatywnie reagować może również
rynek pracy. Ponadto, sztuczna ekspansja kredytowa fałszuje rynkowe sygnały, dopuszczając
możliwość wystąpienia kryzysu gospodarczego. Drobna regulacja może skutkować szeregiem
pejoratywnych pośrednich konsekwencji.
Austriacka analiza ekonomiczna, stojąca na straży nienaruszalności własności
prywatnej i swobody gospodarowania, wyraźnie pokazuje, że jest spójna z rzeczywistością.
Wynikające z prakseologii warunki ludzkiego działania oraz preferencji czasowej współgrają
z empirią. W myśl zasady „rynek nie znosi próżni” jednostka będzie dążyć do zaspokojenia
swoich potrzeb, mimo ograniczającej działalności państwa. Interwencje państwa skomplikują
proces osiągania satysfakcji, lecz go definitywnie nie wyeliminują. Koszty spoczną na
poszczególnych jednostkach, częściach społeczeństwa, odpowiednich segmentach rynku lub
całej gospodarce w obliczu ogólnogospodarczego kryzysu.
Austriacka Szkoła Ekonomii tworzy kontrfaktyczną alternatywę dla powszechnego
interwencjonizmu. W jej świetle rola państwa powinna się sprowadzać do tworzenia takich
warunków gospodarczych, które gwarantują swobodę działalności gospodarczej w oparciu
o instytucję własności prywatnej. Podważa ona tezy o konieczności ingerencji w proces
rynkowy, uważając, że posiada on najdoskonalsze mechanizmy. Aktywna polityka państwa
kreuje nieznane na wolnym rynku problemy i zwalcza je kosztem społeczeństwa, gdyż samo
w sobie państwo nie wytwarza żadnej wartości dodatkowej. Państwo, by stać na straży
nienaruszalności własności prywatnej i immanentnie związanej z nią wolności osobistej,
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powinno wstrzymywać się od stosowania niezdrowego ekonomicznego przymusu. Rola
państwa mogłaby się zredukować do funkcji egzekwowania swobodnie podjętych umów.
Austriackie koncepcje ekonomiczne nie obyły się bez krytyki ze strony przedstawicieli
głównego nurtu. Ekonomiści ci z dezaprobatą wypowiadali się w stosunku do antyempiryzmu
szkoły. Mark Blaug w publikacji pt.: „Metodologia ekonomii” uznał ją za anachroniczną,
dogmatyczną i sprzeczną z duchem nowoczesnej nauki. Mimo tej negatywnej opinii, powinno
się doceniać austriacką metodę budowania za pomocą dedukcji teorii ekonomicznych i jej
niepodważalny wkład w rozwój teorii ekonomii.
Przypuszcza się, że debata ekonomiczna odnośnie roli państwa w gospodarce będzie
nadal trwać. O ile jej celem będzie osiągnięcie korzystnego konsensusu, a nie realizacja
własnych interesów, przysłuży się to rozwojowi nauki i społeczeństwa. Warunkiem
porozumienia będzie wyłamanie się ze schematów lobbowanego paradygmatu i spojrzenie
z przeciwnej perspektywy. Na takim fundamencie należy dedukcyjnie i empirycznie
analizować poszczególne zakorzenione w teorii ekonomii mechanizmy.
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