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Powstawanie cen i rola systemu cenowego
w gospodarce rynkowej w ujêciu szko³y austriackiej

Wymiana i cena
Dziêki wymianie mo¿emy bez u¿ycia przemocy uzyskaæ co, czego nie mamy, a ma to kto inny. Warunkiem jest, aby nasz kontrahent równie¿ siê na ni¹
zgadza³. Staro¿ytni filozofowie, analizuj¹c zjawisko wymiany, dochodzili do
wniosku, ¿e jej przedmiotami s¹ rzeczy lub us³ugi o tej samej wartoci. Równie¿
dzi mo¿na siê powszechnie spotkaæ z tym pogl¹dem. Wydaje siê jednak, ¿e jest
on b³êdny. Rozwa¿my przyk³ad  chcê kupiæ ksi¹¿kê, która jest dla mnie warta
20 z³, i mam te 20 z³ w portfelu, ale siedzê w domu, a ksiêgarnia jest o 30 min
drogi od miejsca, w którym siê znajdujê. Czy zajdzie wymiana? Raczej nie. Dlaczego? Poniewa¿ skoro te 20 z³, które mam, jest dla mnie tyle samo warte, co ta
ksi¹¿ka, to po co mam wstaæ i iæ? Przecie¿ nie zwiêkszê za pomoc¹ tej wymiany swego dobrobytu  nadal bêdê posiada³ przedmiot tak samo u¿yteczny.
Mo¿na rozwa¿yæ równie¿ inny argument  jeli ju¿ kupi³em tê ksi¹¿kê i dla
mnie i ksiêgarza, który dokona³ tej wymiany ze mn¹, przedstawia ona tê sam¹
wartoæ, tj. 20 z³, które zap³aci³em, to dlaczego nie zachodzi zwykle wymiana odwrotna? Dlatego, ¿e obaj uczestnicy wymiany traktuj¹ dobro, które nabywaj¹, jako bardziej u¿yteczne ni¿ to, które w zamian oddaj¹. Ksi¹¿ka jest dla mnie wiêcej warta ni¿ 20 z³ i 30 min wolnego czasu powiêconego na dojcie do ksiêgarni. Oczywicie w odleg³ej przesz³oci do takich wymian dochodzi³o bez pieniêdzy. Wprowadzenie pieni¹dza przynios³o [...] ogromn¹ korzyæ. Ze wzglêdu na
to, ¿e wszystkie transakcje dokonywane s¹ przy u¿yciu pieni¹dza, to wszystkie
relacje dotycz¹ce wymiany wyra¿a siê w pieni¹dzach, dziêki czemu ludzie mog¹
porównywaæ wartoæ rynkow¹ ka¿dego towaru z wartoci¹ rynkow¹ ka¿dego innego towaru. [...] Te relacje wymienne s¹ cenami1.
Szko³a austriacka
Obecnie w g³ównym nurcie ekonomii nacisk k³adzie siê na tworzenie matematycznych modeli jako na narzêdzie t³umaczenia zjawisk zachodz¹cych w go1

M. Rothbard, Z³oto, banki, ludzie, Fijor Publishing, Warszawa 2004, s. 37.
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spodarce. Nie zawsze tak by³o. Dwaj ekonomici z prze³omu XIX i XX w.  John
Bates Clark i Eugen von Boehm-Bawerk, twórcy dwóch konkurencyjnych i istotnych do dzisiaj teorii kapita³u, w swych rozwa¿aniach nie opierali siê na matematyce, lecz na logice werbalnej. Ten sposób ujmowania rzeczywistoci gospodarczej jest do dzi stosowany przez intelektualnych dziedziców Boehm-Bawerka  ekonomistów ze szko³y austriackiej2. Ta grupa mylicieli, której prekursorem w XIX w. by³ jeden z trzech autorów rewolucji marginalistycznej  Carl
Menger, grupuj¹ca takich ekonomistów, jak F. von Wieser, J.A. Schumpeter czy
L. von Mises, jest kojarzona dzi g³ównie z noblist¹ z 1974 r. F.A. von Hayekiem.
W polskiej literaturze przedmiotu czêsto pomija siê inne pogl¹dy przedstawicieli tego nurtu (wyj¹tkiem jest J.A. Schumpeter, ale pogl¹dy jego uczniów nie
s¹ zaliczane do obecnej szko³y austriackiej).
W pracy przedstawiam pogl¹dy na system cen i jego roli w gospodarce w dzisiejszej tradycji tzw. Austriaków. Zajmê siê kwesti¹ cen w ramach gospodarki
rynkowej z istniej¹c¹ prywatn¹ w³asnoci¹ rodków produkcji, pomijaj¹c stanowi¹ce znaczn¹ czêæ dorobku austriackich ekonomistów (g³ównie Hayeka i jego
nauczyciela Misesa) rozwa¿ania na temat cen w socjalizmie rynkowym.
Pogl¹dy na funkcjê cen maj¹ cis³y zwi¹zek z ca³ociowym ujêciem systemu
gospodarczego. Wyró¿niæ mo¿na czerpi¹c¹ inspiracjê z analiz równowagowych
Leona Walras tradycjê hayekistowsk¹ (zaliczaj¹ siê doñ I. Kirzner, P. Boettke,
G. ODriscoll, D. Lavoie) oraz preferuj¹cy analizê z punktu widzenia indywidualizmu metodologicznego (dzia³aj¹cy cz³owiek jako podmiot w gospodarce) nurt
misesistowski (M. Rothbard, J. Salerno, J.G. Hulsmann, H.H. Hoppe).
Ceny a subiektywne wartoœciowanie
Carl Menger, który zapocz¹tkowa³ szko³ê austriack¹, twierdzi³, ¿e wartoæ
dóbr (a wiêc te¿ ich ceny) zale¿y od ich subiektywnie postrzeganej u¿ytecznoci
dla konsumenta, tzn. ¿e cena jest kszta³towana przez popyt bêd¹cy efektem demonstracji preferencji ludzi uczestnicz¹cych w wymianie. To podejcie spotka³o
siê z krytyk¹ Alfreda Marshalla, który dowodzi³, ¿e oprócz u¿ytecznoci danego
dobra dla konsumentów, ceny rynkowe s¹ wyznaczane równie¿ przez koszty jego wyprodukowania. Uwa¿a³ on, ¿e u¿ytecznoæ i koszt s¹ jak ostrza no¿yczek
i trzeba nie mieæ rozumu, ¿eby siê sprzeczaæ, które z nich przecina papier3. Krytyka ta dowodzi, ¿e Marshall nie rozumia³ argumentacji Mengera. Wyjania to
Kirzner, twierdz¹c, ¿e teza Mengera dotyczy³a ogólnej przyczyny zjawisk zacho2

W kwestii metodologii zobacz M.N. Rothbard, Praxeology: The Metodology of Austrian Economics, [w:] M.N. Rothbard, Logic of Action One: Method, Money and The Austrian School, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1997 (t³um. A. Gruhn, M. Zieliñski, Prakseologia, metodologia Szko³y Austriackiej), www.mises.pl
3 Za: G. Callahan, Ekonomia dla normalnych ludzi, Fijor Publishing, Warszawa 2004, s. 96.
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dz¹cych w gospodarce4. Cz³owiek kupuje dan¹ rzecz za okrelon¹ cenê dlatego,
¿e ma ona dla niego subiektywnie postrzegan¹ w danym momencie wartoæ
wiêksz¹ ni¿ kwota, któr¹ musi zap³aciæ, a nie ze wzglêdu na poniesione koszty
przez producenta. Jeli koszt wyprodukowania dobra X by³by wiêkszy od pieniêdzy, które ludzie byliby sk³onni za to dobro zap³aciæ, to cena nie wzros³aby, ale
zaprzestano by jego produkcji. Nie jest wykluczony chwilowy wzrost cen proponowanych przez producentów za swe towary ze wzglêdu na wzrost kosztów produkcji, chocia¿ bez wartociowania tych dóbr przez konsumentów do ¿adnej
transakcji by nie dosz³o. F.A. von Hayek twierdzi³, ¿e w d³u¿szym okresie cena
sprzeda¿y bêdzie skorelowana z kosztami produkcji5. Dzieje siê tak, gdy nabywcy s¹ sk³onni p³aciæ za dobro Y znacznie wiêcej ni¿ ¿¹da tego sprzedawca  poprzez zg³aszane zapotrzebowanie podbijaj¹ cenê, co powoduje powstanie rozbie¿noci cenowej miêdzy kosztami produkcji a cen¹ dobra. Powstaje okazja do
osi¹gniêcia zysku dla innych przedsiêbiorców i oni, wchodz¹c na rynek ze swoj¹
ofert¹, wp³ywaj¹ na obni¿enie proponowanych cen za dobro Y. Dalszy ci¹g tej historii pokazuje sens tezy Mengera, albowiem przedsiêbiorcy czuj¹cy mo¿liwy
zysk z produkcji dobra Y musz¹ przecie¿ dla rozpoczêcia produkcji zakupiæ odpowiednie materia³y, zakupiæ maszyny, zatrudniæ ludzi, a wiêc musz¹ zg³osiæ zapotrzebowanie na okrelone rodki produkcji, a tym samym zwiêkszyæ ich ceny,
które stanowi¹ przecie¿ koszt wytworzenia dobra Y. Tak wiêc nawet koszty s¹
uzale¿nione od subiektywnego ludzkiego wartociowania.
Tradycja hayekowska
W swych z czasem ewoluuj¹cych pogl¹dach F.A. von Hayek wskazywa³ na
istotn¹ rolê wiedzy w funkcjonowaniu spo³eczeñstwa. Podkrela³, ¿e we wszelkich politycznych i teoretycznych projektach odgórnego konstruowania spo³eczeñstwa, zarówno w kwestii zasad moralnych, jak i porz¹dku gospodarczego,
ich twórcy wykazuj¹ siê pych¹, poniewa¿ nie bior¹ pod uwagê braków w swej
wiedzy. Hayek wyró¿ni³ dwa porz¹dki: taxis  porz¹dek ustanowiony przez
rozum, np. przedsiêbiorstwo, oraz kosmos  ³ad ustanowiony spontanicznie.
Spontanicznoæ hayekowskiego ³adu nie zak³ada braku jakiegokolwiek logicznego i rozumnego dzia³ania. Hayek nie zaprzecza, ¿e w jednym z przypadków kosmosu, czyli rynku, ludzie dzia³aj¹ logicznie, racjonalnie i celowo. Chocia¿ s¹
to dzia³ania nastawione na osi¹gniêcie pewnych celów, to jednak nie na ³ad rynkowy sam w sobie. Powstaje on spontanicznie jako efekt rozumnych dzia³añ
ukierunkowanych na osi¹gniêcie indywidualnych celów. ród³a konstruktywistycznych pomys³ów przeciwników rynku Hayek upatruje w ich pogardzie fak4
5

Ibidem, s. 96.
Ibidem, s. 97.
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tu, ¿e ³ad rynkowy nie jest odgórnie nakrelony oraz w ich przesadnej wierze
w mo¿liwoci ludzkiego umys³u. W swej wizji systemu rynkowego Hayek podkrela rolê cen jako przekanika informacji i czynnika koordynuj¹cego ludzkie
dzia³ania. Nazywa go nawet systemem telekomunikacyjnym (telecom system)6, poniewa¿ ceny odzwierciedlaj¹ zmiany w gospodarce i na ich podstawie
producenci mog¹ podejmowaæ decyzje. Hayek podkrela oszczêdnoæ rynku,
tzn. ¿e dysponuj¹c cenami, przedsiêbiorcy nie musz¹ analizowaæ nieskoñczenie
wielu danych dotycz¹cych gospodarki, poniewa¿ w cenach maj¹ przekazan¹ skumulowan¹ wiedzê o istotnych dla gospodarowania faktach. Na podstawie zmian
cen przedsiêbiorca mo¿e dostosowaæ swe dzia³ania do zmienionych warunków
rynkowych, bez ¿adnej dalszej wiedzy na ich temat. Na przyk³ad, jeli w Zatoce
Meksykañskiej szalej¹ huragany i niszcz¹ wie¿e wiertnicze, to cena ropy ronie.
Przedsiêbiorcy otrzymuj¹ wiêc sygna³, ¿e z pewnych wzglêdów nale¿y oszczêdniej gospodarowaæ rop¹, bo podro¿a³a. Aby siê o tym dowiedzieæ, nie musieli
znaæ wieci zza oceanu, wystarczy, ¿e uk³adaj¹c plan dzia³ania swej firmy na kolejny rok, sprawdzili ceny ropy i zauwa¿yli ich wzrost. O ile akurat informacja
o huraganach w 2005 r. raczej nie usz³a uwadze przedsiêbiorców, to pomylmy
o setkach, a nawet tysi¹cach podobnych wydarzeñ, które ka¿dego dnia maj¹
miejsce na wiecie i wywieraj¹ wp³yw na oszczêdne gospodarowanie zasobami.
Istotne dla podmiotów gospodaruj¹cych informacje o konsekwencjach tych
zdarzeñ s¹ przekazywane przez ceny. Poza funkcj¹ informacyjn¹ ceny pe³ni¹
równie¿ wa¿n¹ funkcjê motywacyjn¹  w obawie przed stratami producenci musz¹ rozs¹dniej u¿ywaæ danego towaru, którego cena wzros³a, albo u¿yæ jego substytutu. Gdy za produkuj¹ dobro, na które nie ma popytu przy cenie pokrywaj¹cej koszty produkcji, producenci otrzymuj¹ informacjê, ¿e ich kapita³ by³by lepiej wykorzystany w innym przynosz¹cym dochód zastosowaniu, w rezultacie
ceny pobudzaj¹ spo³ecznie po¿¹dane dzia³ania, bez koniecznoci u¿ycia przymusu przez w³adzê. Hayek podaje nastêpuj¹cy przyk³ad koordynacyjno-informacyjnej funkcji cen:
przyjmijmy, ¿e gdzie pojawi³o siê nowe zastosowanie pewnego rzadkiego
surowca, na przyk³ad cyny, lub jedno ze róde³ tego surowca wyczerpa³o siê. Nie
ma znaczenia  i jest to istotne, ¿e nie ma znaczenia  które z tych zdarzeñ sprawi³o, ¿e cyna sta³a siê dobrem rzadszym. Wszystko co u¿ytkownicy cyny musz¹
wiedzieæ, to fakt, ¿e czêæ cyny, której u¿ywali znalaz³a bardziej dochodowe zastosowanie gdzie indziej, a co za tym idzie  musz¹ j¹ oszczêdzaæ. Wiêkszoæ
z nich nie musi nawet wiedzieæ, gdzie wyst¹pi³o to nowe zapotrzebowanie, ani
te¿ na rzecz jakich innych potrzeb powinni zaprz¹c sw¹ poda¿. Jeli tylko czêæ
z nich bêdzie dok³adnie wiedzieæ o nowym popycie, i skieruje nañ swe zasoby,
6
F.A. von Hayek, The Use of Knowledge in Society, American Economic Review, Vol.
XXXV, No 4, s. 99, 1945; za: K. Kostro, Hayek kontra socjalizm, DiG, Warszawa 2001, s. 133.
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i jeli ludzie wiadomi powsta³ego w ten sposób braku (cyny) zaczn¹ go uzupe³niaæ z innych róde³, to efekt rozprzestrzeni siê przez ca³y system gospodarczy
i wp³ynie nie tylko na u¿ycie cyny, ale jej substytutów i ich substytutów, na poda¿ wszystkich produktów z cyny, ich substytutów i tak dalej. Wszyscy dzia³aj¹
jak na jednym rynku7.
Jednym z bardziej znanych uczniów Hayeka jest Izrael Kirzner. W swej analizie k³adzie on nacisk na rolê przedsiêbiorców w gospodarce. Twierdzi, ¿e rozbie¿noci miêdzy cenami rynkowymi pewnych dóbr a kosztami ich wytworzenia
powoduj¹, ¿e hipotetyczni producenci inwestuj¹ w produkcjê tych dóbr, dostarczaj¹ na rynek, obni¿aj¹ ceny, a wiêc gospodarka przybli¿a siê do stanu równowagi, choæ stanu tego nigdy nie osi¹ga. Kirzner definiuje nierównowagê rynkow¹ jako stan rozpowszechnionej niewiedzy (widespread ignorance)8. Podkrela, ¿e w wyniku konfrontacji z systemem cenowym przedsiêbiorcy ucz¹ siê
i przystosowuj¹ swoje plany do cen bêd¹cych efektem dzia³añ innych ludzi, co
w konsekwencji skutkuje koordynacj¹ dzia³añ. Kirznerowska wizja rynku jest
zwi¹zana z jego wizj¹ przedsiêbiorcy. Wizja ta jest rozwijana równolegle z krytyk¹ wizji Lionela Robbinsa, który postrzega³ przedsiêbiorców jako ludzi analizuj¹cych ceny i wydarzenia w gospodarce i na podstawie spostrze¿eñ decyduj¹cych o zastosowaniu swego kapita³u. Kirzner odrzuci³ tê wizjê, poniewa¿ wed³ug
niego nie t³umaczy ona funkcjonowania rzeczywistego rynku, dalekiego od stanu równowagi9  przecie¿ przedsiêbiorcy nog¹ siê myliæ  a tak¿e wystêpowania
nadzwyczajnych zysków. Proponuje on dwa wyjanienia: po pierwsze, inwestorzy na podstawie dowiadczeñ modyfikuj¹ swe zachowania; po drugie, Kirzner
tworzy teoriê okazji osi¹gniêcia zysków (profit opportunities), które przyci¹gaj¹ przedsiêbiorców. Nie by³oby w tej koncepcji nic dziwnego, gdyby chodzi³o
o kupienie taniej i sprzedanie dro¿ej. Jednak¿e Kirznerowi nie o to chodzi.
Wspomina on wprawdzie o rozbie¿noci cen (price spread), która przyci¹ga
przedsiêbiorców, ale te okazje osi¹gniêcia zysków musz¹ byæ wczeniej niezauwa¿one: wiemy bardzo ma³o o sposobie, w jaki czyste »okazje osi¹gniêcia
zysków« przyci¹gaj¹ uwagê przedsiêbiorcy10. Sugeruje to, ¿e chodzi o zjawisko, którego nie da siê zauwa¿yæ, przegl¹daj¹c notowania gie³dowe, istniej¹ jakie potencjalne mo¿liwoci zysku, do których dostêp maj¹ umys³y tylko wybranych, prawdziwych przedsiêbiorców, niemal¿e rewolucjonistów w swej dzia7

F.A. von Hayek, Individualism and Economic Order, University of Chicago Press, Chicago
1948, s. 85f; za: J.G. Hulsmann, Knowledge, Judgment and Use of Property, The Review of Austrian Economics 10, No. 1 (1997), s. 28.
8
I.M. Kirzner, Competition and Entrepreneurship, The University of Chicago Press, Chicago
1973, s. 69.
9 Ibidem, s. 38.
10
I.M. Kirzner, The Meaning of Market Process, Routledge, London 1992, s. 160; za: J.G. Hulsmann, Knowledge , s. 30.
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³alnoci. Co wiêcej, koncepcja Kirznera zak³ada niejako preegzystencjê tych
okazji wobec dzia³aj¹cego cz³owieka, który nie tworzy ich swym dzia³aniem,
ale jedynie je odkrywa. System cenowy w tym ujêciu sk³ada siê z dwóch elementów  cen równowagowych i nierównowagowych. W ujêciu Kirznera ceny równowagowe s¹ sygna³ami pozwalaj¹cymi na koordynacjê zdecentralizowanych
decyzji, natomiast ceny nierównowagowe to ceny pobudzaj¹ce odkrycia dokonywane przez producentów11 w gospodarce, która w ujêciu Kirznera chocia¿
dziêki przedsiêbiorcom d¹¿y do równowagi, to siê w niej nie znajduje. Nale¿y
podkreliæ ró¿nicê miêdzy tym ujêciem roli przedsiêbiorcy, a tym prezentowanym przez austriackiego ekonomistê J.A. Schumpetera. Schumpeteriañski przedsiêbiorca burzy³ równowagê w gospodarce i tworzy³ nierównowagê, a póniej
dziêki jego dzia³aniu nastêpowa³o dostosowanie. Otó¿ wizja Kirznera jest
odmienna; dla niego przedsiêbiorca jest kim, kto w gospodarce bêd¹cej w ci¹g³ej nierównowadze wprowadza zmianê w³anie ku równowadze, jest czynnikiem powiêkszaj¹cym, a nie zaburzaj¹cym koordynacjê12.
Kwestia, która poruszana jest w rozwa¿aniach na temat cen przez Kirznera
i Hayeka, jest równie¿ kluczowa w hayekowskiej krytyce socjalizmu  jest to
mianowicie kwestia równowagi. O ile u Misesa mo¿na znaleæ rozwa¿ania o stanie gospodarki, zwanym przez niego gospodark¹ jednostajnie wiruj¹c¹ (evenly rotating economy, e.r.e.), o tyle nie jest to analiza równowagowa w neoklasycznym sensie, poniewa¿ Mises nie rozpatruje ca³ej rzeczywistej gospodarki
w odniesieniu do gospodarki jednostajnie wiruj¹cej, a jedynie u¿ywa tej konstrukcji jako narzêdzia do rozpatrzenia kwestii stopy procentowej. W szczególnoci nie u¿ywa hayekowskiego argumentu przeciw socjalizmowi, ¿e gospodarka rynkowa jest bli¿ej równowagi ni¿ centralnie planowana. Dla Misesa ludzkie preferencje i decyzje wci¹¿ siê zmieniaj¹, poniewa¿ zmieniaj¹ siê ludzkie potrzeby, a wiêc jakiekolwiek analizowanie rzeczywistoci z punktu widzenia równowagi i wysuwanie na ich podstawie postulatów jest b³êdne.
Z misesowsk¹ wizj¹ gospodarki zgadza siê Kirzner13, chocia¿ jego analiza systemu rynkowego sprawia odmienne wra¿enie. Mianowicie przyjêcie cen równowagowych jako pewnych sygna³ów oznacza przecie¿ uznanie chwilowej choæby
równowagi za stan faktyczny. Gdy po³¹czymy to ujêcie z tym, i¿ Kirzner uznaje
za istotny element koordynacji rynkowej fakt, ¿e ludzie siê ucz¹, a wiêc potrzebuj¹ czasu na tê naukê i na dostosowanie swych dzia³añ, ta równowaga zaczyna
byæ coraz mniej chwilowa. Nie nale¿y jej myliæ z misesowskim zwyk³ym stanem spoczynku (plain state of rest), który jest stanem faktycznym, gdy uczestnicz¹ce w wymianie jednostki odchodz¹ z rynku; po dokonaniu wszystkich su11

I.M. Kirzner, The Meaning , s. 117; za: J.G. Hulsmann, Knowledge , s. 26.
I. M. Kirzner, Competition , s. 7273.
13
J.T. Salerno, Mises and Hayek Dehomogenized, The Review of Austrian Economics Vol. 6,
No. 2, 1992, s. 128.
12
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biektywnie u¿ytecznych transakcji jest to stan, który panuje zawsze. Jednak¿e temu stanowi mo¿e towarzyszyæ nadprodukcja, wiêc nie jest to równowaga ani
w sensie neoklasycznym, ani te¿ w sensie kirznerowskim (po co komu koordynacja prowadz¹ca do nadprodukcji?). Równowaga kirznerowska wydaje siê wiêc
potencjalnym stanem statycznym, który jest niejako ukrytym wzorem najefektywniejszego wykorzystania dóbr, który odkrywaj¹ przedsiêbiorcy.
Tradycja misesowska
Izrael Kirzner tak wspomina pierwszy wyk³ad Ludwiga von Misesa na temat
rynku: zacz¹³ go stwierdzeniem, ¿e rynek to proces , nie miejsce, nie kramy,
nie gie³da, to proces. To dynamiczne ujêcie charakteryzuje misesowskie ujêcie
gospodarki. A oto co Joseph T. Salerno pisze o roli rachunku ekonomicznego dokonywanego za pomoc¹ cen:
w tym procesie konkurencji, ka¿dy rodzaj produktywnej us³ugi jest obiektywnie wyceniany w pieni¹dzu wed³ug jego ostatecznego wk³adu do produkcji dóbr
konsumpcyjnych. W ten sposób powstaje rynkowa struktura cen pieniê¿nych,
prawdziwie »spo³eczne« zjawisko, w którym ka¿dej jednostce wymiennych dóbr
i us³ug jest przydzielona spo³ecznie istotna liczba, której korzenie znajduj¹ siê
w umys³ach wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa [...]. Jako ¿e spo³eczna struktura cen jest ci¹gle niszczona i odtwarzana w ka¿dym momencie poprzez proces
konkurencyjnej wyceny, który zachodzi podczas ci¹g³ych zmian danych gospodarczych, przedsiêbiorcy dysponuj¹ rodkami oceny kosztów i przychodów i obliczenia zyskownoci jakiegokolwiek mo¿liwego sposobu produkcji14.
Choæ uczniowie Hayeka uwa¿aj¹ siê za uczniów Ludwiga von Misesa, to niektórzy przedstawiciele szko³y austriackiej opieraj¹ siê na dokonaniach innego
ucznia Misesa, Murraya Rothbarda, wskazuj¹ na ró¿nice w rozumieniu gospodarki przez nurt hayekowski i nurt misesowski. J.G. Hulsmann, J. Salerno czy
H.H. Hoppe krytykuj¹ hayekowsk¹ koncepcjê systemu cenowego jako systemu
przekazuj¹cego wiedzê. Hulsmann twierdzi, ¿e nie mo¿emy mówiæ o takiej funkcji ze wzglêdu na genezê cen. Ceny powstaj¹ wskutek dzia³añ ludzkich, ale  co
bardzo wa¿ne, a niedoceniane przez hayekistów  dzia³añ przesz³ych. Tak wiêc
nawet jeli ceny zawieraj¹ pewn¹ informacjê o hipotetycznej kirznerowskiej równowadze, ku której mia³yby wskazywaæ producentom drogê, to by³aby to równowaga przesz³oci, nieadekwatna do chwili podejmowania decyzji przez producentów. Jaka jest wiêc istota mechanizmu cenowego w ujêciu tej grupy Austriaków?
Zacznijmy od analizy powstania cen. Nale¿y wyró¿niæ ceny dóbr konsumpcyjnych i dóbr produkcyjnych. Otó¿ ceny na dobra konsumpcyjne s¹ kszta³towane
14
J.T. Salerno, Postscript: Why Socialist Economy Is Impossible, [w:] L. von Mises, Economic Calculation in a Socialist Commonwealth, Auburn, Alabama 1990, s. 5556.
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przez preferencje konsumentów  jakie dobro lepiej zaspokaja ich potrzeby, wiêc
je kupuj¹. Inaczej jest z dobrami produkcyjnymi. Producenci nie kupuj¹ ich, by
zaspokoiæ swe potrzeby ich konsumpcj¹, lecz by wyprodukowaæ z nich dobra,
które sprzedadz¹. Kwesti¹ najistotniejsz¹ dla nich jest, czy w momencie (przysz³ym) pojawienia siê tych wyprodukowanych dóbr na rynku, popyt na nie bêdzie
wystarczaj¹cy, aby pokryæ koszty ich produkcji i przynieæ dochód. Sk¹d jednak¿e maj¹ ci producenci braæ tê wiedzê? Otó¿ misesowscy Austriacy zwracaj¹ uwagê, ¿e ze zmian cen mo¿na odczytaæ pewne tendencje i na ich podstawie przewidywaæ przysz³e warunki rynkowe. Oczywicie takie przewidywania mog¹ byæ
b³êdne, jakkolwiek dziêki cenom i rachunkowi ekonomicznemu producenci mog¹
siê przekonaæ, czy ich przewidywania by³y w³aciwe, czy te¿ nie. Wiedza dostarczana przez teraniejsze, lub pochodz¹ce z najbli¿szej przesz³oci ceny, to konsumenckie wartociowania, technologie, poda¿e, etc., pochodz¹ce z najbli¿szej
przesz³oci. Ale tym, co interesuje dzia³aj¹cego cz³owieka, powiêcaj¹cego swe
zasoby na produkcjê dobra na sprzeda¿, s¹ przysz³e ceny, a teraniejsze powiêcanie zasobów jest dokonywane przez przedsiêbiorcê, którego funkcj¹ jest antycypacja przysz³ych cen, i ulokowanie owych zasobów wed³ug swych przewidywañ. To jest w³anie centralna rola wyceniaj¹cego przedsiêbiorcy, pchanego chêci¹ zysku i unikniêcia straty, która nie mo¿e byæ wype³niona przez socjalistyczne
biuro planistyczne ze wzglêdu na brak rynku rodków produkcji. Bez takiego rynku nie ma prawdziwych cen pieniê¿nych, a wiêc nie ma rodków, za pomoc¹
których przedsiêbiorca kalkuluje i wycenia w pieni¹dzu15.
Co wiêcej, system cenowy przez straty powoduje, ¿e przedsiêbiorca, który
b³êdnie przewidzia³ przysz³e warunki rynkowe, musi zaprzestaæ swej dzia³alnoci z braku funduszy. Fundusze te s¹ natomiast przenoszone do tych producentów, którym siê uda³o. Nale¿y w tym miejscu podkreliæ jeszcze oszczêdnoæ ca³ego systemu, przez który dokonuje siê dystrybucja dochodu, bez udzia³u w tym
procesie kosztownych instytucji egzogenicznych wobec wymian rynkowych, takich jak pañstwowy aparat przymusu. Misesici zwracaj¹ uwagê na drugorzêdn¹
rolê informacji dostarczanych przez ceny, natomiast podkrelaj¹ wa¿n¹ rolê innego czynnika funkcjonowania rynku oraz powstawania samych cen pieniê¿nych
 tym czynnikiem jest prywatna w³asnoæ rodków produkcji. To w³anie fakt
posiadania dóbr produkcyjnych przez prywatnych w³acicieli powoduje, ¿e ceny
s¹ pochodn¹ dzia³añ ludzi gospodaruj¹cych w³asnymi zasobami, ludzi ¿ywotnie
zainteresowanych powodzeniem swoich przedsiêwziêæ i odczuwaj¹cych lêk
przed utrat¹ swego maj¹tku. We w³asnoci prywatnej upatruj¹ misesici ród³a
efektywnego funkcjonowania gospodarki rynkowej, co wiêcej, podkrelaj¹ sprawiedliwoæ tego systemu. Misesici wnioskuj¹ o jego racjonalnoci w sposób na15 M.N. Rothbard, The End of Socialism and the Calculation Debate Revisited, Review of Austrian Economics 5, No. 2, 1991, s. 66.
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stêpuj¹cy  skoro istnieje konkurencja pomiêdzy przedsiêbiorcami o dane zasoby i trwa na rynku licytacja, to z³o¿enie przez przedsiêbiorcê najlepszej oferty
oznacza, ¿e przewiduje on, i¿ zamierzone przez niego przedsiêwziêcie bêdzie
najbardziej zyskowne sporód tych, które konkurowa³y podczas licytacji. W tym
nurcie wystêpuje te¿ inny pogl¹d na rolê cen jako czynnika racjonalizuj¹cego gospodarowanie, a mianowicie cena wyra¿ona w pieni¹dzu spe³nia funkcjê wy³¹czaj¹c¹ podmioty niezdolne do jej zap³acenia od u¿ycia dobra, na które jest wyznaczona. To wy³¹czenie jest mechanizmem ograniczaj¹cym rabunkow¹ gospodarkê zasobami, bez potrzeby powo³ywania specjalnej rz¹dowej agencji ochrony dóbr rzadkich.
Polityka stabilizacji cen
Wielu ekonomistów z ró¿nych szkó³ uwa¿anych za wolnorynkowe opowiada
siê za interwencj¹ w system cen. Nie u¿ywaj¹ oni tak drastycznego zwrotu, jak
kontrola, przez któr¹ powszechnie rozumie siê odgórne kwotowe narzucanie
ceny maksymalnej b¹d minimalnej przez pañstwo. Zwykle mówi siê o polityce
stabilizacji cen najczêciej jakiego okrelonego koszyka dóbr, choæ spotykany
jest tak¿e pomys³ stabilizacji ogólnego poziomu cen, ¿eby utrzymywaæ inflacjê
na zerowym poziomie. Dotyczy on zw³aszcza redukowania przyrostu poda¿y papierowego pieni¹dza, ale równie¿ przeciwdzia³ania spadkowi cen. O ile nietrudno zrozumieæ chêæ zwalczenia nadmiernego wzrostu cen, o tyle postulat walki
z ich naturalnym spadkiem wydaje siê dziwny. Przecie¿ w drugiej po³owie XIX w.
w Stanach Zjednoczonych ceny spada³y i trwa³ okres prosperity gospodarczej16,
wiêc nie jest to konieczne dla dobrobytu, tym bardziej ¿e gdyby nowe pieni¹dze
wchodzi³y do obiegu równomiernie (np. ka¿dy dosta³by taki sam procent swego
maj¹tku), to zmieni³yby siê jedynie ceny nominalne. Co wiêcej, pieni¹dze nie
trafiaj¹ do gospodarki w ten sposób. Zawsze kto ma je jako pierwszy i mo¿e je
wydaæ, kiedy dysponuj¹ one wiêksz¹ si³¹ nabywcz¹  jest to wiêc arbitralne
uprzywilejowanie pewnej grupy ludzi, a tak¿e zaburzenie systemu cen. Nawet
w szkole austriackiej nie brakuje zwolenników wp³ywania na ceny przez politykê monetarn¹. F.A. von Hayek uwa¿a, ¿e niezbêdna jest pañstwowa kontrola pieni¹dza i kredytu. Krytykuje te¿ pomys³ sta³ego wzrostu poda¿y pieni¹dza17. Krytyka ta jest zdumiewaj¹ca w wietle uprzednio przedstawionych pogl¹dów Hayeka na funkcjê cen. Skoro wskutek zmian przyrostów poda¿y pieni¹dza zmieni¹
siê te¿ ceny (zmiany bêd¹ wielokierunkowe), to przecie¿ wyst¹pi¹ zak³ócenia
w cenowym telekomunikacyjnym systemie gospodarki, które mog¹ przeszkadzaæ jej tendencjom ku równowadze.
16
17

R. Barro, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, s. 33.
K. Kostro, op. cit., s. 151.
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Zakoñczenie
Dokona³em skróconego przegl¹du stanowisk prezentowanych w szkole austriackiej w kwestii cen i spe³nianej przez nie funkcji od prekursorów i ich tez
o znaczeniu subiektywnej u¿ytecznoci w kszta³towaniu siê cen, przez hayekistów stosuj¹cych analizy równowagowe i podkrelaj¹cych wiedzê i koordynacjê jako najwa¿niejsze dla nich problemy badawcze, po misesistów wskazuj¹cych na prywatn¹ w³asnoæ rodków produkcji jako najwa¿niejszy element porz¹dku gospodarczego. Wystêpuj¹ miêdzy nimi ró¿nice nie tylko w przedstawionych pogl¹dach, ale tak¿e w stosowanych metodach badawczych. Na przyk³ad
Carl Menger i Murray Rothbard to zwolennicy empiryzmu arystotelesowskiego
(zdroworozs¹dkowego), Ludwig von Mises wzorowa³ siê na aprioryzmie Immanuela Kanta, a z szeroko pojêtego pozytywizmu czerpa³ Friedrich von Hayek.
Dorobek szko³y austriackiej przez wiêkszoæ polskich uczonych jest pomijany.
Wydaje siê to du¿¹ strat¹ bez wzglêdu na to, czy zgadzamy siê ze stanowiskami
jej przedstawicieli, czy te¿ nie, poniewa¿ nawet w przypadku ró¿nicy pogl¹dów
strony dyskursu mog¹ siê od siebie wiele nauczyæ.
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