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36.

Wolność gospodarcza:  
fundamentalnie ważna  
i najczęściej atakowana

Pragnę poświęcić ten esej pamięci wielkiego liberalnego 
myśliciela i męża stanu, luigiego einaudi. zacznę od wskazania 
zamętu pojęciowego, jaki dotyczy tak podstawowych terminów jak 
wolność, państwo, prawo, demokracja. Przypominam, jak wielkie 
znaczenie – zarówno analityczne, jak i polityczne – ma w tej sytu-
acji precyzja używanych pojęć. Potem omówię tendencję, obecną 
zarówno w środowisku akademickim jak i w społeczeństwie, by 
traktować państwo jako bóstwo równocześnie krytykując jego funk-
cjonariuszy. następna część dotyczy wolności indywidualnej i łą-
czy różne jej odmiany z różnicami w systemach instytucjonalnych. 
dalej omawiam swobody polityczne i obywatelskie, co prowadzi 
do analizy wolności gospodarczej, a w szczególności zagrożeń, na 
jakie jest ona narażona nawet w demokratycznym kapitalizmie. ko-
lejna sekcja poświęcona jest dokładniejszemu rozważeniu wolności 
gospodarczej, gdyż w większości debat temu pojęciu brak precyzji. 
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To doprowadza mnie do paradoksu wolności gospodarczej: choć 
ten rodzaj wolności jest szczególnie ważny z uwagi na skutki, jakie 
różny jej zakres niesie dla milionów zwykłych obywateli, to jest 
równocześnie w demokratycznym kapitalizmie najbardziej ata-
kowany. znaczenie wolności gospodarczej omówię w dalszej czę-
ści rozważań, wskazując, jak wysokie są społeczne koszty jej ogra-
niczeń, czyli jakie konsekwencje mają różne etatystyczne reżimy. 
następnie omówię ataki etatystycznych grup nacisku na wolność 
gospodarczą. esej zakończę uwagą o tym, jak bronić wolności go-
spodarczej w warunkach demokracji i kapitalizmu. 

 1. ZAMIESZANIE POJĘCIOWE

nie sposób rozważać żadnego z podstawowych aspektów 
życia jednostki w społeczeństwie, nie używając takich pojęć, jak 
wolność, własność, prawo, państwo, sprawiedliwość, demokracja 
itp. jednak każde z nich ma wiele, czasami sprzecznych, znaczeń. 
na przykład demokracja rzekomo istniała zarówno na zachodzie, 
jak i w byłym związku radzieckim. Wolność w rozumieniu j.S. mil-
la była zupełnie inna od znaczenia, które Hegel nadał temu słowu. 
na temat tego, czym jest prawo i na czym polega praworządność, 
filozofowie toczą odwieczne dysputy. 

na ten stan rzeczy złożyło się wiele powodów. jeden z nich 
to zwykła manipulacja języka dla celów politycznych, typowa dla 
reżimów totalitarnych. Powinno zaskakiwać i być uznane za odra-
żające, że niektórzy intelektualiści dostarczają pseudointelektual-
nego uzasadnienia dla takich praktyk. Inni politycznie zaangażo-
wani autorzy zmieniają pierwotne znaczenie terminów, zastępując 
je innymi lecz utrzymując, że są wierni pierwotnemu pojęciu. To 
właśnie przytrafiło się słowu „liberalizm” w Stanach zjednoczonych, 
a także pojęciu „wolność” w rękach Hegla. 

niektórzy filozofowie mają niefortunny zwyczaj dokony-
wania odkryć pojęciowych poprzez nadawanie nowego znaczenia 
ustalonym terminom, zamiast nazywania nowych pojęć nowymi 



( 367 )

nazwami. Taka praktyka rodzi zamieszanie i zamiast przyczyniać 
się do lepszego zrozumienia użytego słowa, tylko zaciemnia jego 
treść. To nie tylko problem intelektualny, ale również polityczny: 
stare wyrazy obciążone nowymi znaczeniami, a często też nałado-
wane potężnym ładunkiem emocjonalnym, stają się skutecznym 
instrumentem walki politycznej. 

jest to szczególnie ważne w odniesieniu do intelektual-
nej i politycznej ekspansji etatyzmu (tj. zwiększonej roli państwa 
w społeczeństwie). odwrotną stroną tego procesu jest ograniczanie 
zakresu indywidualnej wolności, a zwłaszcza wolności gospodar-
czej. W tej sytuacji walka o precyzję używanych określeń ma istotne 
znaczenie intelektualne i polityczne i winna się skoncentrować na 
takich pojęciach jak państwo, wolność i prawa. 

 2. DEIFIKACJA PAŃSTWA

ekspansja etatyzmu wiąże się ze spopularyzowaniem ta-
kich koncepcji państwa, które przypisują mu istotną i pozytyw-
ną rolę w społeczeństwie. Wielu ludzi, zarówno na zachodzie, jak 
i w dawnych krajach bloku wschodniego, przejawia postawę, którą 
nazywam – może nieco dosadnie – „mentalnością sowieckiego dzia-
łacza”. jest to ogólne założenie, że „jakikolwiek jest problem, tylko 
państwo może go rozwiązać”. Państwo w tym ujęciu jest postrze-
gane jako bóstwo, tj. wszechwiedząca i łaskawa istota o nieograni-
czonych zasobach. Wiele osób, które przejawia takie nastawienie, 
równocześnie narzeka na polityków i biurokratów. 

Ta mentalność sowieckiego działacza jest wynikiem lat 
etatystycznej propagandy oraz działania wielu polityków, którzy 
udają, że mogą rozwiązać każdy problem, niemalże jak św. mikołaj. 
luka pomiędzy oczekiwaniami, wzbudzonymi przez taką propa-
gandę, a możliwościami ich spełnienia nieuchronnie się powiększa, 
co z pewnością przyczyniło się do spadku popularności polityków 
i parlamentów w demokratycznym świecie. zwolennicy ograniczo-
nego, praworządnego państwa wnieśli nutę realizmu i wyjaśnili, 
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że w ramach takiego systemu to ludzie najlepiej rozwiązują swoje 
problemy, a poszerzanie roli państwa jest głównym źródłem spo-
łecznych problemów, gdyż hamuje ich inicjatywę i zaburza bodźce 
do działania. Potwierdzają to liczne badania empiryczne, na które 
warto się powoływać prowadząc kampanie antyetatystyczne. 

nie tylko opinia publiczna, lecz także duża część nauk spo-
łecznych przejawia skłonność do etatystycznego myślenia, które 
jest obecne wśród filozofów (Hegel to tylko wybitny przedstawiciel 
całej grupy), socjologów i ekonomistów. 

duża część współczesnej ekonomii opiera się na założeniu, 
że państwo dąży do maksymalizacji społecznego dobrobytu i ko-
ryguje zawodność rynku. Taka deifikacja państwa pomija lekcje 
historii i ignoruje podstawowy fakt, że im bardziej rozszerza się 
państwo, tym gorsze rezultaty osiąga w zakresie „społecznego do-
brobytu”. Teoria wyboru publicznego jamesa Buchanana i Gordona 
Tullocka, przywracająca zdrowy rozsądek poprzez podkreślenie, że 
politycy i urzędnicy państwowi są zwykłymi ludźmi, jeszcze nie 
przeniknęła dostatecznie głęboko do nauk społecznych. To samo 
można powiedzieć o uwagach myślicieli z przeszłości. Weźmy ja-
mesa madisona (1751–1836), wybitnego myśliciela i prezydenta Sta-
nów zjednoczonych: „Gdyby ludzie byli aniołami, to nie byłby po-
trzebny żaden rząd. Gdyby to aniołowie rządzili ludźmi, nie byłyby 
konieczne zewnętrzna ani wewnętrzna kontrola nad rządem”. lub 
popatrzmy na uwagę Frédérica Bastiata (1801–1850), francuskie-
go ekonomisty i filozofa: „rząd to wielka fikcja, za pomocą której 
każdy stara się żyć kosztem wszystkich innych. ale nigdzie nie 
widziano, nigdy się nie zdarzy i nikt sobie nie wyobrazi, by rząd 
oddał społeczeństwu więcej, niż od niego wziął”.

W miejsce popularnej czy naukowej deifikacji państwa, 
należy przyjąć klasyczną definicję zaproponowaną przez maxa We-
bera: państwo to wyodrębniony organizacyjnie aparat, mający na 
danym terenie monopol na używanie prawomocnej – na mocy jego 
prawa – przemocy. nie każda jednostka konwencjonalnie zwana 

„państwem” spełnia definicję Webera, co sugeruje, że potrzebujemy 
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bardziej złożonej typologii jednostek politycznych, aby poradzić 
sobie ze złożoną rzeczywistością. Ta definicja ma jednak tę zasad-
niczą zaletę, że jest Wertfrei (wolna od wartościowania), a tym sa-
mym utrudnia deifikację państwa. 

 3.  WOlNOŚĆ JEDNOSTKI A SYSTEMY 
INSTYTUCJONAlNE

Słowo „wolność” jest obciążone wieloma, czasem sprzecz-
nymi ze sobą, znaczeniami. W części jest to efekt politycznej ma-
nipulacji tym terminem. na przykład życie w reżimie sowieckim 
było oficjalnie uznawane za wolne w najwyższym stopniu. 

Innym powodem zamieszania jest częste utożsamianie 
wolności z dobrobytem, zaś braku wolności z ubóstwem (jak to 
krytykował F.a. Hayek). Wreszcie, wielość znaczeń wynika z nie-
fortunnej praktyki wielu filozofów, którzy używają słowa „wolność” 
w odniesieniu do bardzo różnych sfer rzeczywistości, np. mówiąc 
o wewnętrznej i zewnętrznej wolności. dlatego należy określić, jaką 
część rzeczywistości mamy na myśli, używając pojęcia „wolność”. 
Poniżej, mówiąc o wolności, będę miał na myśli relację między 
jednostkami a państwem. jest to podstawowy wymiar wolności 
jednostki we współczesnym świecie. Innym aspektem jest relacja 
pomiędzy jednostkami a grupami wywierającymi na nie presję 
(lub opinią publiczną). 

Wolność w relacjach między jednostkami i państwem jest 
wielkością zmienną: tzn. jednostki mają jej więcej lub mniej, w za-
leżności od rodzaju ustroju. Prostym sposobem na zobrazowanie 
tej zmiennej jest założenie, że im więcej działań państwo uznaje 
za przestępstwa (tzn. są zagrożone sankcjami państwa), tym mniej 
wolności mają jednostki w relacjach z państwem. Innymi słowy, 
zakres swobody jest odwrotnie proporcjonalny do długości listy 
takich rodzajów działań, które są uważane przez państwo za prze-
stępstwa. następnym krokiem jest rozróżnienie dwóch rodzajów 
przestępstw: 
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1)  przestępstw politycznych, tj. przeciwko władzy  
lub ustrojowi; 

2)  przestępstw pospolitych (niepolitycznych). 

Systemy instytucjonalne różnią się, przede wszystkim, 
długością listy przestępstw politycznych. Była ona szczególnie 
długa w sowieckim socjalizmie (komunizmie) i to nie przez przy-
padek. konstytutywną cechą takiego reżimu jest monopol państwo-
wej własności przedsiębiorstw. Wymaga to w pierwszej kolejności 
nacjonalizacji istniejących przedsiębiorstw prywatnych, a następ-
nie zakazu ich tworzenia, tzn. uznanie prywatnej działalności go-
spodarczej za przestępstwo. aby utrzymać ten podstawowy zakaz, 
należy również zabronić, czyli uznać za przestępstwa, inne prze-
jawy wolności, na przykład tworzenie niezależnych organizacji 
pozarządowych czy niezależnych gazet. I dlatego demokratyczny 
socjalizm jest utopią. dla wyegzekwowania tych zakazów koniecz-
ne było nadanie czołowej roli policji politycznej (np. kGB w zSrr). 
również zwykła policja była wykorzystywana do zapobiegania 
i karania przestępstw przeciwko socjalizmowi. 

W dyktaturach, które nie wprowadziły ustroju socjali-
stycznego, prywatna działalność gospodarcza nie stanowi prze-
stępstwa politycznego. jednak wszystkie inne działania postrzegane 
jako zagrożenie dla tych, którzy mają monopol władzy politycznej 
(np. monarchia, armia, monopartia) nadal znajdują się na liście 
takich przestępstw. dlatego silna policja polityczna, skierowana 
przeciw przeciwnikom monopolistycznych rządów, jest także nie-
zbędnym elementem tych reżimów.

lista przestępstw politycznych jest najkrótsza w demo-
kratycznym kapitalizmie, a tym samym aparat bezpieczeństwa ma 
w takim ustroju najmniejszą rolę do spełnienia. jednakże zagroże-
nie terroryzmem rodzi skłonność do wydłużania listy przestępstw 
politycznych i wzmacniania roli tego aparatu. jest to przykład kla-
sycznego konfliktu między wolnością i bezpieczeństwem. 
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Przechodząc do przestępstw pospolitych można zauważyć, 
że pewne pozycje powtarzają się na listach przestępstw w różnych 
ustrojach, np. zabójstwo czy rabunek współobywateli wszędzie są 
uważane za przestępstwo. jednakże listy różnią się znacznie w kwe-
stii zachowań seksualnych, co widać porównując traktowanie ho-
moseksualistów w XIX i w XX wieku na zachodzie lub we współ-
czesnych krajach zachodnich i w niektórych reżimach islamskich. 
Systemy polityczne różnią się także zakresem regulacji ekonomicz-
nych, do czego wrócę przy omawianiu wolności gospodarczej. 

Pomiar stopnia wolności długością listy działań uzna-
nych przez państwo za przestępstwo to tylko pierwsze przybliże-
nie w próbie określenia zakresu wolności w relacjach między jed-
nostkami a państwem. Bardziej zaawansowana analiza, zwłaszcza 
w odniesieniu do przestępstw politycznych, powinna uwzględnić 
surowość kar i stopień ich egzekwowania. reżimy, które karzą te 
przestępstwa bardziej surowo i / lub zapobiegają im bardziej sku-
tecznie, należy uznać za mniej liberalne (innymi słowy – bardziej 
represyjne) niż te, które nakładają mniej surowe sankcje i / lub są 
mniej zajadłe w ściganiu dysydentów politycznych. Wedle tych 
kryteriów polski socjalizm po 1956 r. był mniej represyjny niż, po-
wiedzmy, socjalizm w zSrr lub we wschodnich niemczech, mimo 
że we wszystkich tych państwach prywatna własność środków pro-
dukcji była uznawana z zasady za przestępstwo. należy również 
pamiętać, że w reżimach socjalistycznych, gdzie władza polityczna 
nie podlega ograniczeniom prawa, a jest zarazem głównym dyspo-
nentem dóbr takich jak miejsca pracy, awanse, mieszkania, artyku-
ły konsumpcyjne trwałego użytku i różne świadczenia, państwo 
może karać (tzn. ograniczać zakres wolności) na wiele sposobów 
wykraczających poza system sądowy. nieposłuszne jednostki mogą 
zostać ukarane przez pozbawienie tych dóbr. dlatego też socjalizm 
był jeszcze bardziej antyliberalny, niż to wynika z oceny jego ofi-
cjalnego prawodawstwa. mówiąc ogólnie, rozległa własność w ręku 
państwa to dodatkowa sposobność, by karać i nagradzać obywa-
teli, czyli tworzyć z nich swą klientelę. oczywiście to nie jedyny 
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sposób. można też uchwalić prawa przyznające przywileje różnym 
grupom. Taka praktyka jest powszechna w większości systemów 
kapitalistycznych. jednak monopol formalnych praw własności 
daje politykom kuszący i łatwy sposób na wprowadzenie niefor-
malnego systemu kar i nagród i wykorzystywanie przedsiębiorstw 
państwowych w celach politycznych, np. do finansowania projek-
tów prestiżowych, lecz wątpliwych ekonomicznie. 

 4. SWObODY POlITYCZNE I ObYWATElSKIE

ludzie uczestniczą w różnych sferach życia społecznego. 
dlatego mówimy o różnych rodzajach wolności: politycznej, oby-
watelskiej i gospodarczej. zacznijmy od wolności politycznej. Ten 
jej rodzaj jest nierozerwalnie związany z demokracją. a demokra-
cję najlepiej zdefiniować, za Schumpeterem jako system, w którym 
wymiana osób sprawujących władzę dokonuje się poprzez wolne 
regularne wybory. Wolne, czyli oparte na otwartej i uczciwej kon-
kurencji politycznej. Bez takiej konkurencji wybory nie są demo-
kracją, lecz pseudodemokracją. 

Istnieją różne teorie, chwalące (lub potępiające) demokra-
cję. do mnie przemawia zwłaszcza ta, którą zaproponował karl 
Popper: „każdy, kto kiedykolwiek żył pod inną formą rządu – czyli 
pod dyktaturą, której nie da się usunąć bez rozlewu krwi – wie, że 
demokracja, choć niedoskonała, jest warta, by o nią walczyć, i, jak 
sądzę, by za nią umierać”. chciałbym dodać, że przedstawiono wiele 
uzasadnionej krytyki dotyczącej niedoskonałości współczesnych 
demokracji. jednak wielu krytyków marzy o zastąpieniu niedo-
skonałego systemu demokratycznego doskonałą nie-demokracją, 
choć przecież było wiele okropnych dyktatur, a te najgorsze były 
znacznie gorsze niż najgorsze z systemów demokratycznych. dla-
tego też, próbując ograniczyć niedoskonałości demokracji, należy 
działać w jej instytucjonalnych ramach. 

Te ramy obejmują rozległe prawa obywatelskie, tj. wolność 
zgromadzeń, wypowiedzi, religii, mediów, stowarzyszeń. Bez takich 
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praw nie ma otwartej konkurencji politycznej, czyli demokracji. 
dlatego też prawa polityczne i obywatelskie tworzą jeden system. 
a ponadto prawa obywatelskie mają swą niezależną wartość, tj. mają 
znaczenie także w ramach systemu niedemokratycznego. 

rozległe swobody obywatelskie prowadzą do powstania 
różnych grup i organizacji nie mających charakteru gospodarcze-
go, które często nazywa się „społeczeństwem obywatelskim”. nie-
które z nich są apolityczne, tzn. grupują ludzi, którzy chcą wspól-
nie realizować cele prywatne, np. pomagać tym, którym się nie 
poszczęściło, organizować pomoc wzajemną, czy też obserwować 
ptaki. Inne grupy są politycznie zorientowane i nakierowane na 
realizację finansowych lub ideologicznych interesów swoich człon-
ków poprzez naciski polityczne. 

Układ tych sił i ich wypadkowa są kluczowe dla wolności 
gospodarczej. niestety ta wypadkowa jest często niekorzystna dla 
wolności gospodarczej. mimo, że z kolei jej ograniczenie prędzej 
czy później zaszkodzi interesom milionów ludzi. do tego problemu 
zaraz przejdę. lecz najpierw muszę krótko omówić samo pojęcie 
wolności gospodarczej. 

 5. CZYM JEST WOlNOŚĆ GOSPODARCZA?

Szeroko rozumiana wolność gospodarcza jest zbiorem 
czynników instytucjonalnych, które określają: 

1)  w jaki sposób jednostki mogą uzyskać dochód (lub szerzej 
– środki do życia); 

2)   jak mogą ten dochód wydawać (lub oszczędzać uzyskane 
środki). 

drugi składnik – swoboda konsumpcji – nakłada się na 
wolność osobistą. W przeszłości prawo dyskryminowało niektó-
re grupy, zwłaszcza chłopów, jeśli chodzi o sposób ubierania się. 
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obecnie w krajach ortodoksyjnego islamu strój kobiecy jest także 
w znacznym stopniu regulowany prawem. W innych krajach po-
dobne prawne ograniczenia wolności konsumenckiej dla wybra-
nych grup nie istnieją. Pojawia się jednak tendencja, motywowana 
względami ekologicznymi, względami bezpieczeństwa lub wraż-
liwością społeczną, aby zabronić wszystkim konsumpcji pewnych 
towarów. Takie zawężenie możliwości wyboru dla konsumentów 
jest szczególnie widoczne w Unii europejskiej, na przykład zakaz 
sprzedaży żywności genetycznie modyfikowanej. 

jednakże to ograniczenia w pierwszej sferze, dotyczące 
działań produkcyjnych, mają największy zakres i rodzą największe 
skutki dla poziomu życia milionów zwykłych obywateli. To wła-
śnie wolność działań produkcyjnych jest przedmiotem najbardziej 
zaciekłych sporów w filozofii i naukach społecznych, i to przeciw 
niej zwracają się najbardziej szkodliwe propozycje i działania po-
lityczne. Wolność działań produkcyjnych odnosi się do: 

– instytucji regulujących pracę; 
– praw własności. 
na te dwa elementy nakładają się instytucje, określające 

swobodę zawierania umów. 
Wolna siła robocza jest stosunkowo nowym wynalaz-

kiem – niewolnictwo i poddaństwo były szeroko rozpowszechnione 
w większości krajów jeszcze stosunkowo niedawno. W XVII i XVIII 
wieku nawet w stosunkowo liberalnej anglii i Stanach zjednoczo-
nych formalnie wolni robotnicy podlegali daleko idącym ogra-
niczeniom narzucanym przez państwo, które ustalało ich płace, 
ograniczało mobilność i groziło sankcjami karnymi za porzucenie 
pracy. To wiek klasycznego liberalizmu wprowadził liberalne prawo 
pracy. Późniejsze wydarzenia – rosnący wpływ ideologii socjali-
stycznej i związane z tym zwiększenie politycznej roli związków za-
wodowych – doprowadziły do nagromadzenia różnych ograniczeń 
prawnych nałożonych na pracowników, a przez to do powstania 
sztywnych lub dwoistych rynków pracy. Grecja, Włochy, Portuga-
lia, Hiszpania pokazują, że w czasach dobrej koniunktury pojawia 
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się w takich gospodarkach dryf płac, obniżający ich konkurencyj-
ność gospodarki, zaś podczas okresów złej koniunktury (tj. recesji) 
gwałtownie wzrasta bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych ludzi. 
To tylko jeden z przykładów negatywnych skutków wywieranych 
przez błędne ochronne regulacje socjalne. 

jednakże największe kontrowersje ideologiczne i najgłęb-
sze różnice praktyczne pojawiają się w kwestii praw własności do 
zasobów produkcyjnych (środków produkcji). obiektem najbardziej 
zaciekłych ataków jest jeden rodzaj własności – własność prywat-
na. Prawo własności stanowią pakiet różnych uprawnień, które 
można podzielić na: 

1)  prawa podejmowania decyzji (kontroli) w odniesieniu do 
danego zasobu; 

2)  prawa do korzyści, w szczególności do zysku netto z tego 
zasobu (firmy). 

mówimy o prywatnej własności, gdy te prawa należą do 
osób prywatnych lub organizacji niepublicznych (tzn. takich, które 
nie mogą bezpośrednio sprawować władzy politycznej). odpowied-
nio, własność państwowa dotyczy sytuacji, gdy prawa własności 
należą do różnych organizacji państwowych na szczeblu central-
nym lub lokalnym. oznacza to, że odpowiedni decydenci są jed-
nostkami, sprawującymi funkcje polityczne lub urzędowe. Inną 
cechą własności państwowej jest to, że osoby mające prawa decy-
zyjne nie dysponują prawem do zysków firmy (nielegalny udział 
w zyskach przedsiębiorstw państwowych nazywa się korupcją), 
podczas gdy prywatni właściciele łączą prawa do podejmowania 
decyzji z prawem do zysku. rodzi to silną zachętę do zwiększenia 
zysków przedsiębiorstw prywatnych poprzez zwiększenie wydaj-
ności i poszukiwanie innowacji, o ile tylko napotykają na dosta-
tecznie silną konkurencję. 
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 6. PARADOKS WOlNOŚCI GOSPODARCZEJ

Po tych pojęciowych wyjaśnieniach jestem gotów sformu-
łować to, co nazywam paradoksem wolności gospodarczej: 

1)  rozległa wolność gospodarcza ma ogromne znaczenie dla 
standardu życia milionów zwykłych ludzi; 

2)  a jednak to ten rodzaj wolności (chodzi zwłaszcza o pry-
watną własność aktywów produkcyjnych), który jest szcze-
gólnie ostro atakowany przez wielu intelektualistów i po-
wiązane z nimi ruchy polityczne. 

Pierwsza kwestia należy do zakresu empirycznie zorien-
towanej ekonomii, druga do psychosocjologii wiedzy czy raczej 
religii i quasi-religijnych ideologii świeckich. rozległe badania 
i doświadczenie pokazują, że im większe jest ograniczenie swobo-
dy gospodarczej (biorąc za punkt odniesienia liberalne systemy 
zachodu z przełomu XIX i XX wieku), tym słabsze są siły napędo-
we długoterminowego wzrostu gospodarczego i tym wyraźniejsze 
dolegliwości społeczne, takie jak długotrwałe bezrobocie czy nie-
pełne zatrudnienie. kraje ubogie, z balastem różnych etatystycz-
nych systemów instytucjonalnych, nie mogą liczyć na doganianie 
bogatych, a więc pozostaną biedne – przynajmniej w stosunku do 
zaawansowanych gospodarek. 

najbardziej radykalny atak na wolność gospodarczą prze-
prowadził marksizm i niestety był on w znacznym stopniu skutecz-
ny. Gospodarka socjalistyczna, oparta na stłumieniu własności pry-
watnej i rynku, została wprowadzona najpierw przez bolszewików 
w rosji, a następnie przymusowo zainstalowana w całej środkowo-

-wschodniej europie. Po II wojnie światowej komuniści chińscy 
wprowadzili ten system u siebie. Wiele krajów Trzeciego świata, 
zwłaszcza arabskich, kuba, znaczna część afryki, naśladowało so-
cjalistyczny model z pomocą zSrr i chin. niektórzy intelektualiści 
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ostrzegali, że socjalizm się nie sprawdzi jeszcze przed jego wprowa-
dzeniem. I mieli rację: największe pogwałcenie wolności we współ-
czesnej historii doprowadziło do relatywnie największego spadku 
poziomu życia, nie mówiąc już o psychologicznych kosztach życia 
pod uciskiem i indoktrynacją.

jednakże prawdopodobnie bardziej liczne i zdecydowa-
nie lepiej słyszalne były głosy tych intelektualistów zachodnich, 
którzy wyznawali marksizm – najbardziej radykalną antykapi-
talistyczną i represyjną ideologię, przedstawianą jako doktryna 
wyzwolenia mas. Pokazuje to, że pewne aberracje intelektualne 
w filozofii i naukach społecznych mogą się rozprzestrzeniać jak 
epidemie. Wybitny polski filozof, leszek kołakowski, pokazał, 
jak ten mechanizm działa w przypadku marksizmu. To quasi-re-
ligijna doktryna: z jednej strony nakreśla, aczkolwiek niejasno, 
obraz raju (socjalizmu), z drugiej wskazuje wroga (własność pry-
watna i kapitalizm), którego trzeba wyeliminować po drodze do 
tego celu. za politycznym sukcesem marksizmu nie stała war-
tość intelektualna doktryny marksistowskiej, ale jej zdolność 
do przyciągania wielu bądź sfrustrowanych, bądź pogrążonych 
w mrzonkach intelektualistów i części społeczeństwa. (Te same 
mechanizmy psychologiczne działają w przypadku islamskiego 
fundamentalizmu.) niektórzy z tych intelektualistów (lenin, 
Stalin i mao zedong) okazali się utalentowanymi i bezwzględ-
nymi terrorystami, którzy przechwycili władzę i przekształcili 
państwo w instrument utrwalania i rozpowszechniania socja-
lizmu. ogólną lekcją z tego eksperymentu jest potrzeba zacho-
wania ogromnej ostrożności wobec kolektywistycznych idei 
milenarystycznych. 

jak powiedziałem, socjalizm stanowił najbardziej radykal-
ny przypadek stłumienia wolności gospodarczej (i – co nieuniknio-
ne – innych wolności). Łagodniejsza wersja systemów etatystycz-
nych występuje praktycznie we wszystkich krajach, określanych 
umownie jako „kapitalistyczne”. można tę odmianę nazwać inter-
wencjonizmem. ma on cztery składniki: 
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1) interwencjonizm w zakresie własności; 

2) interwencjonizm w zakresie regulacji; 

3) interwencjonizm państwa socjalnego; 

4) interwencjonizm makroekonomiczny. 

W ramach interwencjonizmu zachowana jest własność 
prywatna jako instytucja ogólna, lecz jest ograniczona co do zakre-
su sektorowego lub osłabiona co do zakresu praw właścicieli pry-
watnych. 

Po II wojnie światowej w niektórych zachodnich gospo-
darkach udział własności państwowej był znaczny, dochodząc do 
20–30% PkB. Przejawiała ona typowe dla siebie wady tej formy in-
stytucjonalnej, a wszelkie próby ich usunięcia zawodziły. z tego 
powodu margaret Thatcher zainicjowała w latach osiemdziesiątych 
procesy prywatyzacyjne w Wielkiej Brytanii. lecz najszerszy zasięg 
prywatyzacja miała we Włoszech, gdzie dziedzictwem mussoli-
niego był najwyższy w zachodniej europie udział przedsiębiorstw 
państwowych w PkB, i we Francji w latach osiemdziesiątych, gdzie 
za prezydenta mitterranda przeprowadzono wielką falę nacjona-
lizacji – z katastrofalnymi konsekwencjami. Prywatyzacja w ka-
pitalizmie nie została jednak dokończona. Większość zachodnich 
gospodarek, a także te z europy środkowej i Wschodniej, zawiera 
pewne „enklawy socjalizmu”, czyli politycznie kontrolowane przed-
siębiorstwa. Stwarzają one problemy za które przeważnie obwinia 
się kapitalizm! ostatni kryzys finansowy dostarczył jaskrawych 
ilustracji. choć prywatne instytucje finansowe też nie były odporne 
na kryzys, to jednak szczególnie wrażliwe okazały się upolitycznio-
ne firmy finansowe, właśnie z tego powodu, że były upolitycznione 

– jak świadczą „cajas” w Hiszpanii, „landesbanken” w niemczech, 
niektóre banki we Włoszech kontrolowane przez „Fondazioni” lub 
Fannie mae i Freddie mac w Stanach zjednoczonych. 
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Interwencjonizm regulacyjny to cecha współczesnego ka-
pitalizmu, rodząca fundamentalne pytanie: jak ograniczać prawo-
dawców (i regulatorów). Wiele badań wskazuje na negatywne skutki 
rozmaitych regulacji, zwłaszcza tych, które zwiększają koszty trans-
akcji, a przez to ograniczają zakres rynku, zmniejszają konkurencję, 
ograniczają dostosowanie gospodarki do rozmaitych negatywnych 
wstrząsów (dotyczy to zwłaszcza rynków pracy) lub zachęcają do 
podejmowania nadmiernego ryzyka przez osoby fizyczne i firmy, 
a tym samym przyczyniają się do kryzysów finansowych. ostatnia 
kwestia dotyczy wielu regulacji finansowych i polityki pieniężnej 
głównych banków centralnych. W ekstremalnych przypadkach 
przepisy są praktycznie równoważne wywłaszczeniu z mocy pra-
wa: prawa własności prywatnej są tak ograniczone, że sytuacja 
nominalnego właściciela przypomina stan bezpośredniego wy-
właszczenia. 

Interwencjonizm socjalny polega na powiększaniu upraw-
nień socjalnych i powiązanych z nim wydatków socjalnych. Taka 
polityka jest głównym motorem ekspansji fiskalnej w kapitalistycz-
nych gospodarkach i pociąga za sobą takie problemy jak trwały 
deficyt budżetowy i zwiększony ciężar długu publicznego. z kolei 
chore finanse publiczne działają jak hamulec na wzrost gospodarczy 
(np. we Włoszech czy we Francji). kiedy choroba fiskalna przybie-
ra ostrą postać, prowadzi do głębokiej recesji (np. Grecja). Ponadto 
wiele programów państwa socjalnego zmniejsza motywację do 
pracy i oszczędzania, a także wypiera niezależne od państwa me-
chanizmy radzenia sobie z zagrożeniami, na przykład mechanizmy 
pomocy wzajemnej. 

I ostatni czynnik: interwencjonizm makroekonomicz-
ny. rozumiem przez to politykę opartą na keynesowskim przeko-
naniu, że gospodarka wolnorynkowa jest z natury niestabilna, tj. 
ma skłonność do pogrążenia się w kryzysie i pozostawania w tej 
niebezpiecznej sytuacji. Tylko specjalne interwencje makroeko-
nomiczne mogą zapobiec tej tendencji i tylko takie interwencje 
potrafią wyrwać gospodarkę wolnorynkową z głębokiej recesji. od 
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samego początku była to doktryna oparta na słabych fundamen-
tach empirycznych – w XIX wieku systemy kapitalistyczne prze-
chodziły przez recesje i wychodziły z nich dzięki mechanizmom 
rynkowym, tj. bez specjalnych interwencji makroekonomicznych 
(z wyjątkiem korekt fiskalnych, które ze względu na swój charakter 
wymagają działania państw). Tak samo było w przypadku wielu 
współczesnych gospodarek, np. ostatnio w krajach bałtyckich. co 
więcej, badania sugerują, że właśnie polityka państwowa w znacz-
nym stopniu przyczyniła się do kryzysów finansowych, włączając 
ostatni. a stabilizująca wartość aktywnej antycyklicznej polityki 
fiskalnej została zakwestionowana nawet przez ekonomistów głów-
nego nurtu. niemniej jednak ostatni kryzys spowodował gwałtow-
ny wzrost interwencjonizmu makroekonomicznego, szczególnie 
w postaci ultraluźnej polityki monetarnej głównych banków cen-
tralnych. Polega ona na utrzymywaniu oficjalnych stóp procento-
wych na bezprecedensowo niskim poziomie oraz na finansowanych 
poprzez masową emisję pieniądza ogromnych interwencjach na 
rynkach. Wspomnianej polityce towarzyszyły raczej rozczarowujące 
poziomy wzrostu gospodarczego, a końcowy wynik jest niepokojący. 
jest już jasne, że takie posunięcia silnie wpływają na oczekiwania 
i działania rynków finansowych, zmniejszając w ten sposób jakość 
informacji przez nie dostarczanych. 

 7. ATAKI NA WOlNOŚĆ GOSPODARCZą

Skupię się tutaj na atakach, które zachodzą we 
współczesnym demokratycznym kapitalizmie i które wiążą się 
z omawianymi formami interwencji. jak już wspomniałem, po-
lityka w tym systemie, tj. działania polityków, w dużej mierze 
jest wypadkową nacisków wywieranych przez różne grupy. Bez 
nadmiernego uproszczenia można podzielić je na etatystów i li-
berałów. ci pierwsi są napędzani przez motywacje ideologiczne 
lub pieniężne i dążą (niekoniecznie w pełni świadomie) do utrzy-
mywania rozszerzonego państwa lub do dalszego zwiększania 
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zakresu interwencjonizmu. ci drudzy dążą do ograniczenia pań-
stwa, a w razie sukcesu do utrzymania świeżo wprowadzonych roz-
wiązań. członkowie grup liberalnych są zazwyczaj motywowani 
wiarą w wartość wolności jednostki, praworządności i ograniczo-
nego państwa – trudno z tego czerpać korzyści materialne. jed-
nym z powodów, dla których lobby etatystyczne często przeważają, 
może być fakt, że – w przeciwieństwie do liberalnych – zawierają 
grupy motywowane perspektywą korzyści pieniężnych, takich jak 
dotacje budżetowe, preferencje podatkowe, przepisy ograniczające 
swobodną konkurencję. To silne bodźce do działania. 

etatystom i kampaniom antykapitalistycznym jest także 
łatwiej mobilizować masowe emocje i przekładać je na poparcie dla 
interwencjonizmu. Przykłady przekazów etatystycznych zawierają 
odwołanie do wspomnianej na wstępie „mentalności sowieckiego 
działacza”. Ponadto, całkowicie lekceważąc to, co wiemy o różnych 
ustrojach, etatyści twierdzą, że złożone współczesne gospodar-
ki wymagają większej roli polityków i często szydzą z idei niewi-
dzialnej ręki, zdradzając w ten sposób swą ignorancję w zakresie 
współczesnej nauki. nie uwzględniają także podstawowych lekcji 
naukowych i historycznych, dotyczących ogólnych, poznawczych 
i motywacyjnych skłonności jednostek, stosujących się również do 
tych, którzy sprawują władzę. Takie etatystyczne przesłanie może 
przemawiać do wielu osób, kierujących się w rozważaniach o go-
spodarce modelem gospodarki domowej. 

antykapitalistyczna, czy antyrynkowa propaganda jest 
pełna emocjonalnie naładowanych mitów. rynki są oskarżane 
o generowanie chciwości, jak gdyby nie istniały niezmienne cechy 
ludzkiej natury. Ideologie antyrynkowe często mylą niezmienne 
ludzkie skłonności ze zmiennym zachowaniem jednostek, zależ-
nym w dużym stopniu od konkretnych warunków danej sytuacji. 
(nie ma dowodu na naiwne przekonanie, że socjalizm wyprodu-
kował lepszego człowieka). 

U podstaw kolektywistycznych i antyrynkowych sofi-
zmatów leży fundamentalne lekceważenie natury ludzkiej, czyli 
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– innymi słowy – utopijna wizja człowieka. Ponadto krytycy wolne-
go rynku obwiniają go za wady innych, znacznie gorszych odmian 
kapitalizmu, takich jak na przykład „kapitalizm kolesiów”, w któ-
rym sukces gospodarczy przedsiębiorstw zależy od ich powiązań 
z politykami i urzędnikami państwowymi. zamiast krytykować 
takie nieliberalne i niesprawiedliwe rządy, krytykują wolność go-
spodarczą. 

jako instrument kampanii etatystycznych wykorzystuje 
się nie tylko prymitywne, ale emocjonalnie nośne sofizmaty, lecz 
także bardziej wyrafinowane doktryny, opracowane przez przed-
stawicieli nauk społecznych. Wspomniałem już o teoriach makro-
ekonomicznych, które uzasadniają interwencjonizm makroeko-
nomiczny. Także w innych naukach społecznych poza ekonomią 
głównego nurtu, pojawiły się doktryny stanowiące intelektualne 
uzasadnienie dla innych rodzajów interwencjonizmu, zwłaszcza 
budowania państwa socjalnego. mam na myśli tutaj rozszerzenie 
pojęcia „praw” i związaną z tym inflację ich wariantów. klasyczny 
liberalizm promował prawa wolnościowe, zwane później „negatyw-
nymi”, gdyż dla ich zaistnienia państwo nie musi podejmować żad-
nych „pozytywnych” działań (i wydawać pieniędzy), lecz tylko po-
wstrzymywać od wtrącania w różne sprawy. Głównym, klasycznym 
prawem pozytywnym było prawo do ochrony jednostki przez pań-
stwo przed różnymi formami agresji ze strony innych. Począwszy 
od XX wieku, lista praw pozytywnych została poszerzona o szybko 
rosnącą listę praw socjalnych, które przytłaczają te klasyczne lub są 
z nimi mylone. na przykład w Powszechnej deklaracji Praw czło-
wieka onz prawa własności są zmarginalizowane przez obszerną 
listę praw społecznych. zaś europejski Trybunał Praw człowieka 
w Strasburgu niedawno uznał prawo do pomocy socjalnej za skła-
dową prawa do własności. nie zgadzając się z tą opinią, marc Bos-
suyt, sędzia w belgijskim Trybunale konstytucyjnym, stwierdził, 
że: „jeśli wsparcie społeczne stało się prawem własnościowym, sę-
dziom w Strasburgu udało się uczynić właścicielem kogoś, kto nie 
posiada niczego. Tego nie był w stanie zrobić nawet marks”. 



( 383 )

 8. JAK bRONIĆ WOlNOŚCI GOSPODARCZEJ

jasno widać, że obrona wolności gospodarczej przed ataka-
mi etatystycznych grup nacisku nie jest łatwym zadaniem. Stawka 
jest jednak wysoka. Gdy takie grupy przeważają i interwencjonizm 
państwowy wzrasta, możliwe są dwa scenariusze, zachodzące po ko-
lei lub niezależnie. Po pierwsze, wzrost gospodarczy spowalnia do 
bardzo niskiego poziomu, a długoterminowe bezrobocie stabilizuje 
się na wysokim poziomie. Wynika to zazwyczaj z nagromadzenia 
antyrynkowych regulacji na rynku pracy i rynku produktów oraz 
wzrostu wydatków socjalnych, który rodzi wysokie podatki i prze-
wlekłą chorobę finansów publicznych. Wśród rozwiniętych gospo-
darek Włochy i Francja są czołowymi przykładami tej sytuacji, choć 
tendencje do zwiększania regulacji i wydatków na opiekę społeczną 
są znacznie częstsze. Powstaje sytuacja niezadawalająca, lecz prze-
wlekła, ponieważ na ogół nie jest szokująco bolesna. Politycy i etaty-
styczne grupy interesów zazwyczaj podejmują grę w redystrybucję, 
a cierpią jedynie niektóre grupy, zwłaszcza młodzi ludzie, których 
dotyka długotrwałe bezrobocie. Bardziej przedsiębiorczy decydują 
się emigrować, niektórzy mogą korzystać z pomocy rodziny. 

W tym kontekście powstrzymywanie etatystycznych ten-
dencji, a w razie potrzeby zatrzymanie i odwrócenie tego trendu, 
jest dla grup liberalnych poważnym wyzwaniem. jeśli chodzi o pre-
wencję, warto podjąć próby wprowadzenia instytucjonalnych ogra-
niczeń interwencjonizmu państwowego. na przykład członkostwo 
w światowej organizacji Handlu i jednolitym rynku Unii euro-
pejskiej to ograniczenia, utrudniające odwołanie się do protekcjo-
nizmu w relacjach międzynarodowych. rozszerzenie jednolitego 
rynku usług rozciągnęło by te hamulce na największy sektor go-
spodarki, czyli usługi. Trudniejsze jest wprowadzenie skutecznych 
ograniczeń na regulacje krajowe, szkodzące prawu własności pry-
watnej. Przychodzi tu na myśl idea epsteina, by wprowadzić prawne 
pojęcie wywłaszczenia regulacyjnego i dać ofiarom nadmiernych 
regulacji prawo do ubiegania się o odszkodowanie od państwa, co 
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wprowadziłoby elementy rachunku ekonomicznego do procesu 
legislacyjnego. konstytucyjne ograniczenie wysokości długu pu-
blicznego i wydatków budżetowych może pomóc w ograniczeniu 
tendencji do rozszerzania budżetu, pod warunkiem, że te restrykcje 
nie są podatne na manipulacje. lepsze zasady rachunkowości pań-
stwowej, prowadzonej na zasadzie memoriałowej i uwzględniające 
ukryty dług publiczny, stanowiłyby system wczesnego ostrzegania. 
To samo można powiedzieć o niezależnych radach budżetowych. 

Wprowadzenie lub utrzymanie tych i innych ograniczeń 
instytucjonalnych nałożonych na ekspansję państwa wymaga 
silnego nacisku ze strony grup liberalnych i na tym powinny się 
skoncentrować ich działania. W sytuacji, gdy interwencjonizm już 
został rozbudowany, kluczowe jest profesjonalne informowanie 
społeczeństwa, jakie niesie to za sobą koszty społeczne, jak hamuje 
poprawę poziomu życia i powoduje wysoki poziom strukturalnego 
bezrobocia. liberałowie powinni obnażać błędne uzasadnienia le-
żące u podstaw interwencjonizmu i rozwiewać pretensje do moral-
nej wyższości, okazywane przez zwolenników rozdętego i – często 

– źle zorganizowanego państwa socjalnego. Grupy liberalne mogą 
i powinny demaskować moralne ubóstwo takiej postawy.

Inną sytuacją, do której mogą prowadzić rozmaite odmia-
ny interwencjonizmu państwa, jest głęboki kryzys, przejawiający 
się gwałtownym spadkiem PkB, skokowym wzrostem bezrobocia 
i – często – doprowadzeniem państwa do stanu bliskiego upadło-
ści z powodu radykalnego zwiększenia stóp procentowych wy-
maganych przez rynki finansowe. Taka sytuacja może się pojawić 
w gospodarkach, które uprzednio doświadczyły opisanego powyżej 
paraliżującego interwencjonizmu a potem przekroczyły punkt kry-
tyczny, często z powodu wstrząsu zewnętrznego. Po latach trwania 
w stanie bliskim stagnacji kraj pogrąża się w kryzysie. niedawne 
przykłady takiej sytuacji to Portugalia i Włochy. kryzys może też 
pojawić się po okresie boomu gospodarczego, napędzany przez 
popularną, ale nieodpowiedzialną politykę fiskalną (np. Grecja 
po wejściu w strefę euro) lub nadmierny wzrost oferty kredytowej 
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(np. Irlandia, Hiszpania, Wielka Brytania), która czyni kredyt zbyt 
tanim, a tym samym skłania do podejmowania nadmiernego ry-
zyka przez prywatne firmy i osoby fizyczne. kraje poddawane epi-
zodom boomów i załamań, zwykle cierpią również na różne za-
kłócenia wynikające z wielu lat interwencjonizmu regulacyjnego 
(patrz zwłaszcza Grecja). 

konwencjonalny pogląd głosi, że kryzysy są złe, ale przy-
najmniej tworzą silne bodźce dla długo odkładanych reform. Pierw-
sza część tego stwierdzenia jest z pewnością prawdziwa. dlatego tak 
ważne jest, aby grupy liberalne stawały się coraz silniejsze, by móc 
zapobiegać lub odwracać politykę prowadzącą do kryzysu. drugiej 
części nie powinno się jednak traktować jako aksjomatu: nie jest 
prawdą, że właściwe reformy automatycznie następują po kryzy-
sie, bez potrzeby działań podejmowanych przez grupy liberalne. 
działania polityczne, podejmowane w reakcji na kryzys, zależą 
od profesjonalnych i od popularnych przekonań co do jego źródła 
i właściwych środków zaradczych. jeśli zarówno profesjonaliści jak 
i społeczeństwo uznają interwencjonizm za główny powód kryzysu, 
to rzeczywiście zwiększy się siła bodźców do przeprowadzenia wła-
ściwych reform. Tak było na przykład w Polsce w 1989 roku. jednak 
nawet w takim przypadku są potrzebni reformatorscy przywód-
cy, którzy nie tylko uruchomią, ale także będą przewodzić siłom 
antyliberalnym. Tacy liderzy nie pojawiają się jak manna z nieba. 
Bodźce do reform mogą zostać osłabione, jeśli – w imię zarządza-
nia kryzysowego lub „solidarności” – krajom dotkniętym kryzy-
sem udostępni się łatwe pieniądze w ramach pomocy finansowej. 
Tak więc nawet w tym łagodnym scenariuszu grupy liberalne mają 
wiele do zrobienia. 

Ich rola rośnie, gdy to rynkowe reformy – a nie interwen-
cjonizm – są obwiniane za kryzys przez konkurujących ze sobą 
polityków i ogół społeczeństwa. Wtedy w odpowiedzi na kryzys 
pojawiają się kolejne interwencje. jednego z przykładów dostar-
cza argentyna po 2001 r., gdzie za kryzys obwiniano wcześniej-
sze reformy rynkowe, podczas gdy prawdziwym powodem była 
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ich niekompletność: mechanizmy odpowiedzialności budżetowej 
w prowincjach i sztywne regulacje dotyczące rynku pracy pozosta-
ły niezmienione. Innym przykładem jest rosja, gdzie wiele osób 
obwiniało reformy rynkowe za – autentyczne – problemy, podczas 
gdy główną przyczyną kryzysu w 1998 r. była nieodpowiedzialna 
polityka fiskalna i to, że reformatorom nie pozwolono dokończyć 
zmian. zatem aby kryzys mógł dostarczyć silniejszych bodźców 
do potrzebnych reform, przekaz liberalny musi wygrać bitwę z al-
ternatywnymi poglądami co do przyczyn kryzysu i właściwych 
dróg wyjścia. 

Esej jest rozszerzoną wersją wykładu wygłoszonego  
na XXVI Conferenza Fulvio Guerrini Torino, Centro Einaudi,  

9 października 2013 r. 


